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OTVORENIE, VOĽBA OVEROVATEĽOV ZÁPISNICE 

A NÁVRHOVEJ KOMISIE 

(otvorenie o 08.30 h) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

..., aby ste zaujali svoje miesta a my môžeme začať 

s mestským zastupiteľstvom. Vyzerá to, že sme 

uznášaniaschopní. 

Poslanci, dámy a páni, 

otváram zasadnutie mestského zastupiteľstva hlavného 

mesta Slovenskej republiky  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 požiadali páni, pani 

poslankyňa Černá, pán poslanec Buocik a pani starostka 

Kolková. Pán poslanec Pilinský odíde skôr a neskôr prídu 

páni poslanci Weinštuk, Mrva, Borguľa a Bajan. 

Za overovateľov zápisnice odporúčam zvoliť pánov 

poslancov Greksu a  Hanulíka.  

Má niekto iný návrh? 
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Nemá. 

Takže prosím, ideme hlasovať o overovateľoch 

zápisnice, páni poslanci Greksa a Hanulík.  

Sú vedľa seba. Pán poslanec Budaj navrhuje. 

Pán poslanec Budaj navrhuje, ako tretiu? Ako tretiu 

overovateľku zápisnice pani Šimončičovú. 

Čiže budeme mať troch Greksa, Hanulík, Šimončičová. 

Hlasujte, prosím, o tomto návrhu. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Dvadsaťštyri prítomných. 

Dvadsaťštyri za. 

Konštatujem, že máme zvolených overovateľov zápisnice. 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Do návrhovej komisie navrhujeme zvoliť pani panie 

poslankyni Jégh, Pätoprstú, Kimerlingovú. 

Má niekto iný návrh?  

Ak nie, tak prosím, hlasujte o tomto návrhu. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 
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Uznesenie bolo prijaté. 

Dvadsaťpäť prítomných. 

Dvadsaťpäť za.  

Máme zvolenú návrhovú komisiu, ktorá už sedí na 

svojich miestach. 

Vážené poslankyne a poslanci,  

návrh programu rokovania ste obdržali na pozvánke. 

 

(poznámka:  

Návrh programu 

Voľba overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie 

1. Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 30. 4. 2017 

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

3. Návrh na načerpanie 4. tranže úveru od Rozvojovej 
banky Rady Európy (Council of Europe Development Bank) 
a načerpanie nového úveru pre hlavné mesto SR 
Bratislavu 

4. Návrh Dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy - 
parkovacia politika 
(bod bol vyradený z programu) 

5. Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa 
týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Devínska 
Nová Ves, parc. č. 1790/2, Viliamovi Kulacsovi 
s manželkou Luciou 
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6. Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa 
týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Vinohrady, 
parc. č. 21643/52 a parc. č. 21644/10, do vlastníctva 
Arnošta Kolozsiho s manželkou 

7. Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa 
týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. 
č. 22198/7, a na zriadenie vecného bremena práva 
stavby na pozemku v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 
22198/6, spoločnosti TRAJEKT PLUS, a.s., so sídlom 
v Bratislave 

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

9. Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa 
týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, 
parc. č. 10376/2, spoločnosti YIT Slovakia a.s., so 
sídlom v Bratislave 
(bod bol vyradený z programu) 

10. Návrh na uzatvorenie Dodatku č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 
30201/KZ-01/2016/Nivy/1931/Kor, č. 048806261600 zo dňa 
21.10.2016, ako prípadu hodného osobitného zreteľa 
týkajúceho sa predaja pozemkov v Bratislave, k. ú. 
Nivy, za účelom majetkovoprávneho usporiadania 
vlastníckych vzťahov k pozemku pod stavbou „D1 
Bratislava križovatka Prievoz – rekonštrukcia“, 
Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s., so sídlom 
v Bratislave 

11. Návrh na zámenu ako prípadu hodného osobitného zreteľa 
týkajúcu sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Devín, 
pozemok parc. č. 1168/6 vo vlastníctve hlavného mesta 
SR Bratislavy, za pozemok parc. č. 1183/9 v 
spoluvlastníctve Ondreja Majera a Barbary Andreánskej 

12. Návrh na zámenu ako prípadu hodného osobitného zreteľa 
týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré 
Mesto, parc. č. 21739/1, parc. č. 21739/20 a parc. č. 
21739/31, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, 
za pozemok v k. ú. Karlova Ves, parc. č. 2981/72, vo 
vlastníctve Slovenskej technickej univerzity 
v Bratislave 
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13. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 
týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. 
Vrakuňa, parc. č. 631/43, pre mestskú časť Bratislava-
Vrakuňa 

14. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 
týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. 
Petržalka, parc. č. 5393/1 a parc. č. 5398/1 pre 
spoločnosť VODOTIKA – MG spol. s r.o. so sídlom 
v Bratislave 

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

16. Návrh novely všeobecných právnych predpisov 
k oznamovaniu zmien obsahu digitálnej technickej mapy 
mesta  

17. Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD 
v Bratislave 

18. Návrh na predloženie Žiadosti o nenávratný finančný 
príspevok pre projekt „Vybudovanie cyklistickej 
komunikácie Starohájska, úsek: Rusovská cesta-
Dolnozemská cesta“ v rámci Integrovaného regionálneho 
operačného programu 2014-2020 

19. 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. 

20. Návrh na schválenie Metodiky hlavného mesta SR 
Bratislavy pri výpočte a vyplácaní kompenzácie podľa 
zákona č. 260/2011 Z. z. o ukončení a spôsobe 
usporiadania niektorých nájomných vzťahov k bytom 
a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky 
č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 
predpisov  

21. Informácia o materiáloch, ktoré budú prerokované a 
schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej 
spoločnosti KSP, s.r.o. 

22. Informácia o materiáloch, ktoré budú prerokované a 
schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej 
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spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová 
spoločnosť 

23. Informácia o materiáloch, ktoré budú prerokované a 
schvaľované na riadnom valnom zhromaždení organizácie 
Bratislavská organizácia cestovného ruchu dňa 30. mája 
2017 
(stiahnuté z programu rokovania) 

24. Účtovná závierka Bratislavskej organizácie cestovného 
ruchu za rok 2016 

25. Návrh zmeny stanov obchodnej spoločnosti Bratislavská 
vodárenská spoločnosť, a.s., na základe uznesenia MsZ 
č. 806/2017 zo dňa 27.04.2017 

26. Systém transparentného akcionárskeho riadenia 
v obchodných spoločnostiach s majoritnou majetkovou 
účasťou hlavného mesta SR Bratislavy a v Bratislavskej 
organizácii cestovného ruchu 

27. Harmonogram opatrení na odstránenie dlhodobo 
neriešených problémov mestských príspevkových 
organizácií, vyplývajúcich z predložených koncepcií 

28. Návrh na menovanie nového zástupcu za zriaďovateľa do 
rady školy pri Základnej umeleckej škole Františka 
Oswalda, Daliborovo nám. 2, Bratislava  

29. Vyhodnotenie plnenia Realizačného plánu Komunitného 
plánu sociálnych služieb hlavného mesta SR Bratislavy 
za rok 2016  

30. Návrh Realizačného plánu Komunitného plánu sociálnych 
služieb hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2017 

31. Návrh na zrušenie uznesenia č. 679/2016 Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy zo dňa 
16.11.2016 - analýza poplatku za rozvoj 

32. Návrh na predaj novovytvoreného pozemku v Bratislave, 
k. ú. Petržalka, parc. č. 2275/2, do výlučného 
vlastníctva spoločnosti JÁNOŠÍK Holding s.r.o., so 
sídlom v Bratislave 
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33. Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Dúbravka, 
do výlučného vlastníctva spoločnosti MACHO developing, 
s. r. o., so sídlom v Bratislave, ako majetkovoprávne 
usporiadanie pozemkov pod stavbou  

34. Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemkoch 
v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, parc. č. 432/9, 10, 11, 
a k. ú. Petržalka, parc. č. 2026/2, 3, v prospech 
spoločnosti OLO a.s., so sídlom v Bratislave 

35. Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemkoch 
v Bratislave, k. ú. Petržalka parc. č. 1741/17 a parc. 
č. 1742/123, v prospech TESCO STORES SR, a.s., so 
sídlom v Bratislave 

36. Návrh na zverenie pozemkov v Bratislave, k. ú. Nové 
Mesto, parc. č. 15140/72 a parc. č. 11279/57 
v lokalite Zimného štadióna O. Nepelu, do správy 
mestskej príspevkovej organizácie Správa 
telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy  

37. Návrh na schválenie podmienok zverejnenia zámeru - 
prenájom 2 predajných  stánkov a prislúchajúceho 
vonkajšieho sedenia v Areáli zdravia Zlaté piesky  za 
účelom poskytovania služieb rýchleho občerstvenia 

38. Návrh na nájom nebytových priestorov vo výmere 
2 069,05 m², terás vo výmere 426,19 m² a bytu vo 
výmere 71,62 m², v stavbe súpis. č. 3114, postavenej 
na pozemku parc. č. 2092, a pozemkov parc. č. 2091 a  
parc. č. 2092 na Znievskej 26 v Bratislave, k. ú. 
Petržalka, formou obchodnej verejnej súťaže 
a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže 
formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže 

39. Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 54,44 m² 
v stavbe bez súpis. č. – podchod na Hodžovom námestí 
v Bratislave pod pozemkami parc. č. 21550/1, 21550/2 
a 21550/4 v k. ú. Staré Mesto, nezapísaný na LV, 
formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie 
podmienok obchodnej verejnej súťaže 

40. Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v 
obytnom dome Nedbalova 19, Továrenská 1/A, 
Budovateľská 18, Kostlivého 10, Raketová 14, 
Záhradnícka 77, 79, Baltská 1, Baltská 3, Baltská 7, 
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Estónska 28, Ladislava Dérera 2, Hlaváčikova 24, 
Hlaváčikova 12, Janotova 6, Ľuda Zúbka 1, Gallayova 
37, Tranovského 30, Kpt. Jána Rašu 3, Mlynarovičova 9, 
Blagoevova 6, Vígľašská 7, Vígľašská 13, Smolenická 8, 
vlastníkom bytov 

41. Petícia proti znehodnoteniu poslednej väčšej súvislej 
zelenej plochy v MČ Bratislava – Dúbravka a za 
vybudovanie parku v lokalite Pri Kríži 

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

43. Interpelácie 

44. Rôzne 

16.00 h Vystúpenie občanov  
 

 

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) Informačný materiál k plneniu uznesenia č. 518/2016 zo 
dňa 29.06.2016 o zdôvodnení nezníženia platných 
sadzieb miestneho poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady a nezníženia úhrady nákladov 
spoločnosti OLO a.s. za odber komunálneho odpadu 
a drobného stavebného odpadu 

e) Inventarizácia majetku hlavného mesta SR Bratislavy za 
rok 2016 
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f) Informácia o vypracovaných znaleckých posudkoch  

g) Vyhodnotenie zimnej údržby pozemných komunikácií 
v správe hlavného mesta SR Bratislavy v zimnom období 
2016/2017 

h) Informačný materiál k pozastavenému výkonu uznesení 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
č. 773/2017 zo dňa 26. 04. 2017, 795/2017 zo dňa 
27. 04. 2017, 808/2017 zo dňa 27. 04. 2017, 809/2017 
zo dňa 27. 04. 2017, 810/2017 zo dňa 27. 04. 2017, 
812/2017 zo dňa 27. 04. 2017 a 813/2017 zo dňa 
27. 04. 2017. 

i) Informácia o plnení úloh Mestskou políciou hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy za mesiac apríl 
2017 

koniec poznámky) 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Chcem vám oznámiť, že z bodu ro, sťahujem materiál 

dvadsaťtri, to je Informácia  o materiále, ktoré budú 

prerokované na riadnom zhromaždení BTB, pretože tieto 

materiály sú v bode dvadsaťštyri, ktorý predkladá 

organizácia samotná.  

Ďalej sme vám včera avizovali, že dostanete doplnený 

materiál číslo devätnásť, Informácia o aktuálnom stave 

zabezpečenia výstavby náhradných nájomných bytov. To ste 

dostali včera.  

Takisto v náhradnom termíne bol doručený materiál 

číslo štyri, Návrh dodatku štatútu.  
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Chcel by som vás ešte upozorniť, že bode číslo dva, to 

je Návrh na zmenu rozpočtu 2017 v niektorej verzii sa 

objavila počítačová, počítacia chyba v prvku 8.1.1, kde 

malo byť uvedené iné slovo, zvýšenie a zníženie a teraz to 

je uvedené už správne. Takže, len vám toto chcem povedať.  

A Petícia proti, bod číslo štyridsaťjedna petícia 

Dúbravka, sa bude prerokovávať 16.30. 

Niektorým materiálom, konkrétne štyrom, chýba buď 

stanovisko rady alebo komisií. Sú to materiály 1, 22, 25 

a 42. 

Chcem sa opýtať, či chcete zaraď, hlasovať o ich 

zaradení am block, alebo budeme hlasovať o zaradení 

o každom jednotlivo. Sú to materiály 1, 22, 25 a42. 

(poznámka:  počuť mimo mikrofón „am block“) 

Je väčšinový názor, že sa bude hlasovať spoločne.  

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Dobre, čiže hlasujeme o zaradení materiálov 1, 22, 25 

a 42 do programu rokovania. 

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Dvadsaťpäť prítomných. 

Dvadsaťpäť za. 
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Čiže materiály 1, 22, 25 a 42 boli zaradené. 

To je z mojej strany všetko, má niekto návrhy na 

zaradenie bodov?  

Pán poslanec Greksa. 

Marian   G r e k s a , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Dávam procedurálny návrh, aby sme mali prestávku 

presne o 11-tej do 11.20. Aby sme mali obed od 13.00 do 

14.00, aby sme mali ďalšiu prestávku o 17.00 do 17.20 

a skončili o 19.00. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem. 

To je rozumný návrh, ale ideme o ňom hneď hlasovať?  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Marian   G r e k s a , poslanec MsZ: 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. 

Hlasujeme o tomto návrhu. Za zaznamenal si to niekto, 

že teda by sme? 

Marian   G r e k s a , poslanec MsZ: 

Áno. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

No pove  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

No, no. 

Čiže bude prestávka 11.00 – 11.20. 

Marian   G r e k s a , poslanec MsZ: 

No zapoj mikro 

Á, pardon. 

Čiže opakujem ešte raz.  
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Prvá prestávka o 11.00 do 11.20, obed od 13.00 do  do 

14.00 a ďalšia prestávka o 17.00 do 17.20 a koniec o 19.00. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Hlasuje, prosím, o tomto návrhu. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Jasné, poriadok musí byť. 

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

(poznámka:  počuť mimo mikrofón „Ordung muss sein“) 

Ordung muss sein. 

(poznámka: počuť mimo mikrofón „Porádek musí byť.“) 

Ordung muss sein. 

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Marian   G r e k s a , poslanec MsZ: 

Dneska, lebo nemôžem tam dať začiatok.  

(poznámka:  mimo mikrofón „ale vyskúšajme“) 
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Ale urobíme to, dneska to vyskúšame. Potom uvidíme čo 

bude.  

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

Ale to, to znamená, presne dodržovať tých dvadsať 

minút. 

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dvadsaťšesť. 

Prítomných dvadsať 

Jednomyseľne schválené.  

Tak gratulujem a dúfam teda, že schválený, že prejdeme 

aj ten program rokovania.  

 

Ďalší prihlásený. 

(poznámka:  potlesk) 

Ďalší je pani námestníčka Plšeková. 

MUDr. Iveta   P l š e k o v á ,  námestníčka primátora 

hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem veľmi pekne. 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 25 mája 2017 

 23

Bod 34 je taký špecifický a myslím si, že aj náš klub 

na gémiu žiadal o predradenie bodu 34. je to vlastne 

výstavba tých podzemných kontajnerov a ľudia na to veľmi 

dlho čakajú aj v Petržalke. Aj ja by som vás chcela 

poprosiť, aby to bol nie 34 bod, ale 14A. 

Hlasujeme o návrhu presunutia bod tridsaťštyri štrnásť 

A. 

Hlasujte, prosím. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Dvadsaťpäť prítomných. 

Dvadsaťpäť za. 

Máme bod 14A. 

 

Potom bol prihlásený pani poslankyňa Šimončičová. 

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

Ďakujem pekne. 

Keďže sme si odsúhlasili, že dnešné zasadnutie končí 

o devätnástej hodine, bod Rôzne určite nebudeme môcť 

prebrať, až najskôr asi o päť týždňov, preto navrhujem, aby 

tento bod Rôzne bol zaradený ako druhý bod po Vystúpení 

občanov. 

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 tomto návrhu. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Dvadsaťsedem prítomných. 

Pätnásť za. 

Čiže bod Rôzne bude po 16-tej hodine. Asi 16.30. 

 

A poprosím 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Aha,  tam sú ešte petície. Čiže o sedemnástej. 

Ale poprosím organizačné, aby ste to strážili, lebo, 

lebo. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

O sedemnástej je prestávka, čiže po prestávke to asi 

bude. 17.20. 17.20. 

Dobre.  

Pán poslanec Greksa. Ešte faktickou. 
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Marian   G r e k s a , poslanec MsZ: 

Už, teraz už neskoro hovoriť, ale ja si myslím, že dá 

sa to dosiahnuť aj tým, že všetky tie body sa stihnú 

prerokovať pred tým. možno keď nebudeme zbytočne tárať, tak 

sa to stihne, naozaj.  

Ďakujem. 

Nemusíme nič predraďovať.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Hanulík. 

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

Ďakujem. 

Ja som iba chcel povedať, že že s ním súhlasím. 

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. 
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Ja by som chcel poprosiť, mám krátky kábel. (poznámka: 

prednášajúci sa zasmial) 

Ja by som chcel poprosiť o stiahnutie bodu číslo deväť 

Návrh predaju pozemku spoločnosti YIT Slovakia, a. s. a to 

z dôvodu, sedeli sme u pani architektky, nedošlo k úpl 

k jasnej dohode a mám veľkú obavu, že tu budeme kreovať 

zase návrh uznesenia niekoľko návrhov uznesenia, keďže už 

teraz vieme, že riešení je niekoľko.  

Čiže ja si myslím, mali by sme to prerokovať ešte v r, 

na riadnom zasadnutí komisie a na júnovom zastupiteľstve by 

sme to mohli schvaľovať. 

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre, povedzme si to v tom bode, aby sme rozumeli 

o čo ide a potom to môžme prerušiť.  

Radovan   J e n č í k , poslanec MsZ: 

Veľmi nerád by som to hovoril v tom bode, lebo dôjde, 

dôjde k tomu, že naozaj, vypadne niekoľko, niekoľko 

návrhov, to už vieme teraz a zbytoč. 

Lebo keď, keď o to, keď sa náhodou zahlasuje, tak 

potom, ja si myslím, že nie je možnosť opraviť. 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

No môžme to prerušiť, keď sa, keď sa ukáže, že niet 

cesty von, tak sa môže prerušiť.  

Radovan   J e n č í k , poslanec MsZ: 

Ja, poprosím vás, ja som dal návrh, dajme o tom 

hlasovať. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

No, ale o tom sa nehlasuje či sa stia, či 

predkladateľ. 

Radovan   J e n č í k , poslanec MsZ: 

(poznámka: nezrozumiteľné slová, hovor mimo mikrofón) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Vy ho môžete vyradiť. Tak.  

Radovan   J e n č í k , poslanec MsZ: 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Aha, tak. Okej. Aha, ja som myslel, že predkladateľ má 

stiahnuť. 

Tak, prosím, hlasujte o návrhu pána poslanca Jenčíka. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Dvadsaťdeväť  prítomných. 

Dvadsaťdva za. 

Čiže bod devia de deväť je stiahnutý. 

 

Pán poslanec Hrčka. 

Teda, nie stiahnutý, ale vyradený z programu. 

Pán poslanec Hrčka. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Na minulom zastupiteľstve bod číslo štyri, čo je Návrh 

dodatku štatútu, mal byť presunutý na toto. Bohužiaľ, až na 

zajtrajšie Združenie regionálnych starostov je to zaradené 

ako bod, až zajtra sa dá o tom, teda až zajtra sa k tomu 

budú vyjadrovať takto mestské časti.  
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Takže z tohto dôvodu opätovne dávam návrh, aby sa 

tento bod vyradil na nasledujúce zastupiteľstvo. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Aby sa prerušil. Nechceme si povedať ani o tom 

proteste prokurátora?  

A, a. Dobre. 

A je to, a je to na rokovaní? Lebo ja som sa pýtal 

pána starostu Krúpu, práve, že či idú o tom rokovať, 

neodpovedal mi na to.  

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Áno, je to zaradené v pozvánke. Ja som posielal nejaký 

podklad. Má by o tom, samozrejme, diskusia. Lebo jedna vec 

je moja predstava ako by to malo byť. Samozrejme, že to je 

nejaký môj pohľad, a má byť o tom diskusia. 

Ja netvrdím, že mám patent na rozum, može, môžu prísť 

argumenty, kedy môže prísť niekto s lepším návrhom, je to 

vlastne o dohode väčšiny, o nejakom konsenze, takže. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Čiže chcete posunúť parkovaciu politiku zase o mesiac.  
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Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Áno. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

To neviem či je rozumné, ale samozrejme, hlasujte 

o návrhu pána poslanca Hrčku. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Dvadsaťosem prítomných. 

Dvadsaťtri za. 

To znamená, že máme ho, platí, že ho, ale, máme 

zaradiť na jún, pán poslanec?  

Hej? Dobre. 

Tak, to bol posledný, a prosím, hlasujte o pozvánke, 

o programe rokovania ako o celku. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Dvadsaťdeväť prítomných. 

Dvadsaťdeväť za. 

Máme schválený program rokovania. 
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BOD 1 INFORMÁCIA O PLNENÍ UZNESENÍ 

MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO 

MESTA SR BRATISLAVY SPLATNÝCH K 30. 

4. 2017 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prechádzame do bodu číslo jedna, a tým je Informácia 

o plnení uznesení mestského zastupiteľstva. 

Dámy a páni, materiál máte pred pred sebou, otváram 

k nemu diskusiu. 

Pani poslankyňa Šimončičová. 

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

Ďak ďakujem pekne, pán primátor. 

Ja dávam návrh na doplnenie uznesenia, a to v časti 

Bé, kde sa navrhujú nové termíny, a to doplniť v bode Bé 

text. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Môžem hovoriť? 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poprosím o kľud. Pani, hovorí pani poslankyňa 

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

Dopĺňa sa bod 4.5, nositeľom plnenia je primátor, 

číslo uznesenia 802/2017 zo dňa 27. 4. 2017, pôvodný termín 

je 29. 6. 2017, nový termín splnenia uznesenia navrhujeme 

26. 10. 2017. 

Zdôvodnenie: tento termín 29. 6. som navrhla sama ja, 

lebo takto sme sa pôvodne dohodli s oddelením životného 

prostredia, lenže potom, keď sa zistilo, že to sa 

teoreticky, ale ani fyzicky nedá stihnúť, aby mestské časti 

poslali svoje pripomienky tak, aby boli prerokované 

v zastupiteľstvách, lebo mestské časti nemávajú 

zastupiteľstvo, čo ja viem, každý tý mesiac, takže, 

navrhuje sa, po dohode s oddelením životného prostredia 

a mestskej zelene, aby sa termín odovzdania pripomienok 

z mestských častí presunul zo začiatku júna na koniec júna, 

lebo posledné zastupiteľstvá sú tak ku koncu júna. Potom 

keď oddelenie mestskej zelene a životného  prostredia 

dostane pripomienky od mestských častí, tak zvolá všetkých 

zástupcov mestských čas, vlastne, zástupcov všetkých 

mestských častí a spoločne vypripravia nový návrh.  

Čiže ten by sa, keďže máme letné obdobie, tak to by 

bolo neefektívne cez leto, v septembri zvolajú mestské 

časti a už by sa nestihol vyvesiť návrh vézetenka na 

septembrové zastupiteľstvo, preto to posúvame na október. 

A je to prerokované s oddelením životného prostredia. 

Vedúca pani  Prostejovská s tým súhlasí, ako aj ostatní 

zamestnanci. 

Ďakujem pekne. 
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Prosím o podporu tohto návrhu.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Budaj faktickou. 

Ján   B u d a j ,  poslanec MsZ: 

Ozaj  je to len taká technická otázka.  

Pán primátor, keďže sa rozmohla prax, najmä 

v poslednom polroku, že vy nepodpisujete uznesenia 

mestského zastupiteľstva, nemohli by sme dostávať v tomto 

bode aj informáciu o nepodpísaných uzneseniach?  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Neni to v tomto bode, ale, ale je to v iných bodoch.  

Pani doktorka Kramplová. 

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

oddelenia: 

Máte to v materiáloch medzi informačnými materiálmi, 

pán poslanec. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Treba čítať materiály, pán poslanec. 
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Pán starosta Zaťovič.  

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

Bratislava - Dúbravka: 

Ďakujem pekne. 

Medzi nesplnenými uzese uzneseniami je aj ohľadom 

stretnutia pána primátora s obyvateľmi Dúbravky k 15. 4., 

že pán primátor sa nemohol zúčastniť, ale to čo tu píšete, 

že prečo nie, no neviem. tu píšete, že sa nemôžte stretnúť 

kvôli tomu, že k obsahu k té, k riešeniu tejto problematiky 

je potrebné stanovisko mestskej časti Bratislava-Dúbravka 

k príprave dočasného parkoviska v lokalite Pri kríži a po 

administratívnom spracovaní tohto stanoviska sa následne 

dohodne s mestskou časťou najvhodnejší termín stretnutia 

s občanmi mestskej časti Bratislava-Dúbravka.  

Vy ste nám niečo poslali pred mesiacom, sme odpovedali 

a neviem čo ďalej. Nerozumiem, ozaj, tomu, prečo nie 

absolútne. Podľa mňa už písať prečo nie aspoň niečo 

normálne. Nie také vymyslené veci, že k stretnutiu občanov 

potrebujete moje stanovisko k parkovisku.  

To má byť nie len o parkovisku. Malo byť stretnutie 

k celej tej problematike. Nie len toto.  

Čiže, poprosím, nejakú (poznámka: nezrozumiteľné 

slovo) dohromady. 

A že tu je náhradný kontrolný termín 30. 6., to je 

tiež zvláštne. Čiže budeme stále posúvať, potom sa tento 
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problém naozaj nikdy nevyrieši. Náhradný termín kontrolný 

30. 6. je nezmysel.  

Poprosím vás, skúste, pán primátor, naozaj, sa s tými 

ľuďmi stretnúť a riešiť to. Dokonca od 28. apríla máte odo 

mňa mail na stretnutie, okrem 9. mája ste napísali, že mi 

odpíšete, sa zatiaľ to nereagovalo.  

Ďakujem pekne a pop, tento bod neviem či vyškrtnúť 

odtiaľ, alebo niečo, ale naozaj, to stretnutie, nejak ináč 

to napísať, prečo nestretávate, nielen kvôli tomu, že 

nemáte odo mňa papier, ktorý máte.  

Ďakujem pekne. 

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. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Môžem poprosiť, aby som uviedla návrh uznesenia pani 

Šimončičovej, o kľud?  

K tomuto materiálu sme dostali návrh na doplnenie 

uznesenia v časti Bé od pani Šimončičovej. 

Odôvodnenie doplnenie tohto bodu: 
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Po dohode s oddelením životného prostredia a mestskej 

zelene sa posúva predloženie nového vézeten  

o starostlivosti o verejnú zeleň na území hlavného mesta SR 

Bratislavy až na októbrové zasadnutie mestského 

zastupiteľstva. 

Mestské časti do daného termínu nestihli, teda 

nestihnú prerokovať svoje pripomienky k návrhu VZN na 

zasadnutiach miestnych zastupiteľstiev. 

Termín na zaslanie pripomienok z mestských častí sa 

predĺži do konca júna 2017. Oddelenie životného prostredia 

a mestskej zelene zvolá zástupcov mestských častí na 

rokovanie o návrhu nového vézeten i o pripomienkach k nemu. 

Keďže cez letné prázdniny a dovolenkové obdobie by boli 

takéto rokovania neefektívne, spoločné rokovania sa 

uskutočnia až v septembri a nový návrh VZN bude predložený 

na októbrové zasadnutie mestského zastupiteľstva. 

Toľko k návhu, teda odôvodnenie návrhu prečo doplniť 

ten bod Bé časti 4.5. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre.  

Pros, prosím hlasujte. Hlasujte o  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Dvadsaťosem  prí prítomných. 

Dvadsaťosem za. 
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Návrhová komisia. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Teraz budeme hlasovať o zvyšnej časti ná návrhu 

uznesenia. V časti A berie na vedomie aj so všetkými bodmi, 

aj o zvyšných bodoch časti Bé. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsať 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 dva a tým je Návrh na zmenu 

rozpočtu hlavného mesta. 
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Dámy a páni, 

predkladáme vám návrh na zmenu rozpočtu vs v súlade 

s uznesením z decembra 684 z decembra dvetisíc šestnásteho 

roku. 

Zmena rozpočtu je štandardný materiál, ktorým mesto 

upravuje aktuálne príjmy a výdaje, podľa toho, ako, ako sa 

nám vyvíja hospodárenie.  

To, táto zmena rozpočtu obsahuje to, čo obsahujú, 

vlastne, všetky. Delí sa na dve skupiny, jednak sú to 

prenesené kompetencie financovanie, je normatívne 

financovanie, financovanie prenesených kompetencií mesta, 

to znamená, kva transfery mestským častiam na dopravné, 

potom sú to výdavky rozpočtových organizácií, centier 

voľného času a základných umeleckých škôl, dotácie na 

prevádzky nízkoprahovej sociálnej služby pre deti a rodinu 

Fortunáčik, domovy seniorov a takéto, a podobné normatívne 

veci. 

Druhá skupina sú kapitálové a bežné výdavky spojené 

s prioritami poslancov a činnosťou mesta. Sú to výdavky 

Galérie mesta Bratislavy, Mestských lesov, Malej scény, 

ktorú ste, ktorú ste schválili, mestskú políciu, 

krematórium, rekonštrukcia Devínskej cesty, modernizácia 

Račianskej cesty a tak, modernizácia, respektíve, 

rekonštrukcia tej ZUŠky Istrijskej.  

Tu bol taký mylný názor, že sa tie prostriedky dávajú 

preč. Naopak, oni sa presúvajú do sekcie správy 

nehnuteľností, lebo mesto je vlastníkom tej budovy, čiže 
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chceme tú základnú umeleckú školu rekonštruovať, a preto 

musíme presunúť tieto výdavky.  

Debata bola ešte potom o zbernom dvore v Dúbravke, kde 

ho chceme zriadiť, ale z informácií, z informácií 

z odborných útvarov je zrejmé, že časovo sa táto realizácia 

stihnúť nedá, pretože jej predchádza zisťovacie konanie, 

pre ktoré bude nutno vypracovať správu o hodnotení vplyvu 

na životné prostredie a tak ďalej.  Potom bude treba 

spracovať projektovú dokumentáciu na stavebné povolenie 

a až potom po vydaní rozhodnutia sa bude môcť obstarávať  

osoba na realizáciu. A to sa za pol roka stihnúť nedá. 

Čiže, my chceme spraviť, to je, to posúdenie životného 

prostredia, na to financie máme, ale zbytočne budeme viazať 

prostriedky, ktoré sa nevyužijú a radšej ich tam dajme na 

budúci rok.  

A potom  bola ešte diskusia na finančnej komisii 

ohľadne mzdových nákladov, kde sme mali vysvetliť tých 

dvestotisíc. Tých sa týkajú Devína, rekonštrukcie hradu, 

pretože sú určené na dohodárov na archeologický výskum na 

hornom hrade Devíne. 

Čiže to  je, to je tá, to je tá informácia pre dozornú 

(poznámka: oprava „ööö“) pre finančnú komisiu. 

Ak s niektorými projektami nesúhlasíte, alebo máte 

problém, tak ich, prosím, vyberte, alebo doplňte ďalšie, 

ale chceme, chcem vás poprosiť, aby ste schválili tú zmenu 

rozpočtu, práve, aby sa mohli realizovať projekty, ktoré 

sme si spoločne dohodli.  
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Ďakujem pekne. 

Otváram k tomu diskusiu. 

Pani poslankyňa Čahojová. 

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

Ďakujem veľmi pekne, pán primátor. 

Ja len na úvod svojho príspevku chcem povedať, že 

tento materiál nepodporila ani mestská rada. Jeden z tých 

dôvodov je zníženie, teda, zníženie čerpania 400 000,00 

euro na zberný dvor v Dúbravke. Podotýkam, že to je zberný 

dvor, ktorý bude slúžiť celej bra, celému, celej oblasti 

Bratislava IV, to znamená, mestské časti Lamač, Dúbravka, 

Karlova Ves, čiže, s týmto my veľmi ťažko by sme mohli 

súhlasiť.  

Na tvoj príspevok, alebo  na úvodné slová reagujem, že 

zberný dvor sa stihnúť nedá, no včera na zákl, na základe 

materiálov, ktoré ste nám predložili, sme zistili, že mnohé 

kapitálové výdavky, alebo sú viaceré kapitálové výdavky, 

ktoré keď sa rozpočtovým opatrením schvália 30. decembra, 

tak sa ešte do konca kale kalendárneho roka stihnúť dajú, 

takže, ja si myslím, že v záujme mestskej časti v oblasti 

Bratislava IV. by bolo tieto  výdavky viazané na zberný 

dvor ponechať.  

Potom podotýkam, že máme platné uznesenie ku 

Karloveskej lodenici, kde mestské zastupiteľstvo opakovane 

schválilo príspevok na mestskú lodenicu. Dosiaľ taká zmena 
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rozpočtu predložená nebola, hoci teda športová obec 

a bratislavská obec, ktorá pozorne sleduje dianie 

v Karloveskej zátoke, na toto čaká.  

Čiže, toto mne veľmi prekáža a v tej, takúto zmenu 

rozpočtu s týmito opatreniami a bez toho, aby sa dbalo na 

ďalšie potreby Bratislavy, nemôžem podporiť.  

Je tu síce mnoho dobrých, dobrých úmyslov, ale 

400 000,00, ktoré sa škrtá, je taká veľká položka, táto 

bude našej časti Bratislavy  veľmi chýbať. Potrebujeme ten 

zberný dvor čo najskôr. 

Ďakujem za slovo. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani starostka, 

ešte raz to zopakujem a opakujem aj pánovi poslancovi 

Budajovi, ja môžem reagovať ako predkladateľ replikou 

jednou minútou.  

Ešte raz zopakujem. Mestská rada neschválila, pretože 

nás tam bolo šestnásť a pán starosta bol proti. Čiže, preto 

to neprešlo. Keby tam bolo o dvach ľudí viacej, tak to 

prejde. Čiže to neni argument. 

Teraz som vysvetlil, že my chceme ten zberný dvor, ale 

ten pozemok, ten projekt je nepripravený na realizáciu 

tohoto roku.  



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 25 mája 2017 

 42

My chceme ten zberný dvor presne z dôvodov, ktorý si 

povedala, ale je zbytočné, lebo sa to neurobí. 

Karloveskú lodenicu, peniaze, som ti napísal list, kde 

som vysvetlil, že najprv treba schváliť záverečný účet 

a potom tie, tie, ten rezervný fond môžme použiť. To je, 

myslím že, úplne jasný postup každej samosprávy, myslím, že 

aj v Karlovej Vsi to tak funguje.  

Čiže, tiež to, prosím, nespájať s týmto postupom. My 

tu jem, vysvetlil som to, a to čo hovoríš teraz, v podstate 

nie je, nie je pravda, a preto vás prosím, aby ste to 

podporili.  

Pán poslanec Hanulík. 

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

Ďakujem. 

Ja by som chcel v tomto rozpočte zareagovať na tri 

veci. 

Jedna. Samozrejme, že si myslím, že zberný dvor, to je 

životné prostredie. Stále hovoríme, chceme mať čisté, pekné 

mesto a mám taký dojem, že keď odložíme túto vec o rok, iba 

o rok sa všetko posunie.  

Ja si myslím, že to by malo mať takú prioritu, že čo 

sa bežne za pol roka nevybaví, tak toto sa za pol roka 

vybaví. Lebo každý by tam mal vedieť, že toto vybaví ako 

prvý papier. Nie že ho bude odkladať a odpovedať po 

tridsiatich dňoch.  
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A myslím si, že keď chceme mať čistú západnú časť 

Bratislavy, lebo málokto z Dúbravky zoberie svoj neporiadok 

a vezie ho do zberného dvoru cez celú Bratislavu, ale 

použije radšej tú vec, že spraví skládku niekde 

v lesoparku, ktorý tam máme. Tie skládky, s nimi sa stále 

boríme. Stále tam, proste, zbierame tie malé kôpky, aby 

nevznikli väčšie. To je prvá vec. 

Druhá vec. 

Nevidel som v tom rozpočte, že či tam je to parkovisko 

pod tým Červeným mostom. Neviem teraz, ale k tomu prídem.  

Ale čo je tá tretia vec, ktorú by som chcel povedať, 

vedel by som aj do, do rozpočtu priniesť peniaze. Včera som 

troška to naznačil, ale dneska to už poviem v konkrétnych 

číslach. 

Chodím, chodím sem do mesta cez križovatku, ktorá je, 

prichádzam po Pražskej a odbočujem smerom na Šancovú. Je to 

križovatka Štefánikova/Šancová/Pražská. Keď idete odbočiť 

na, na Šancovú, sú dva pásy pre autá a jeden je pre BUS. 

V tom BUSe je minimálne štyri, päť áut. Každú minútu je ten 

interval, za čo sa tie semafory vymenia. Ale ja som počítal 

priemer, že sú tri autá, tri. Čo je minimum. Tie autá sú 

tam od rána od šiestej, do večera do deviatej, je ten pás 

stále plný nejakými dvoma, troma autami. Keby sme im dali 

pokutu, naša polícia, len tridsať euro každému, tak by to 

bolo za jednu hodinu 5 400,00 euro. A za ten jeden deň, by 

to bolo 81 000,00 euro, ktoré by sme vybrali od ľudí, ktorí 

si myslia, že porušovať predpisy je väčšia frajerina, ako 

dodržiavať tie predpisy. A toto, si myslím, že je vrchol, 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 25 mája 2017 

 44

aby  niekto ušetril päť, desať minút preto, že porušuje 

predpisy.  

A 81 000,00 môžme použiť na všetko, čo sme doteraz 

rozprávali, a to hovorím o jednom dni.  

Samozrejme, že ten druhý deň by už ten príjem nebol, 

lebo tí ľudia by, aj tí najväčší frajeri by si uvedomili, 

že tadiaľ cesta nevedie. A pritom je to také miesto, kde tá 

hliadka by mohla byť za rohom a nie je viditeľná, a ja vám 

zaručujem, že za jeden deň vyriešime mnohé problémy mesta.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne, pán poslanec. 

Ešte raz, opakujem, my chceme zberný dvor v Dúbravke, 

sú naňho vyčlenené peniaze, na tú projektovú dokumentáciu, 

len realizácia sa nespraví za pol roka.  

A keď to vyhodíme odtiaľ, neschválime, tak Mestské 

lesy pripravíme o peniaze, nebudú v dome v Domove dúb, 

seniorov v Lamači nebudú výťahy a nemôžme začať 

s rekonštrukciou Devínskej cesty. To boli tie financie, 

ktoré sa dali použiť.  

Ten zberný dvor chceme a urobíme, len je to nereálne 

tento rok, finalizácia.  

Pán námestník Černý. 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 25 mája 2017 

 45

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

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. 

Ja si myslím, že je naprosto bežné, že niektoré 

projekty, ktoré sú schválené, bežia cez rok. Cez bežný 

účtovný rok. Z toho vyplýva, a presahujú ho, to znamená, že 

ak sme vyčlenili a počítali na začiatku roka, že ten zberný 

dvor dokážeme vygenerovať a ukazuje sa, že v tomto roku 

k samotnej realizácii ešte z dôvodu prípravy projektových 

dokumentácií nepríde, tak je asi celkom logické, že tie 

finančné prostriedky nenecháme na tých účtoch a presunieme 

ich zatiaľ tam, kde ich operatívne budeme potrebovať, tak 

ako pán primátor povedal.  

Samozrejme, mesto podporuje zberný dvor v štvrtom 

bratislavskom obvode už asi od začiatku, pretože tá 

diskusia smerom z úradu na Dúbravku bola podstatne skorej 

a vyberali sa vhodné pozemky, ktoré na toto by boli vhodné.  

Tak, ako pán primátor povedal. Posúdenie vplyvu na 

životné prostredie leží na inom úrade. To znamená, to neni 

záležitosťou mesta ako vybavenie, takisto, stavebného 

(gong) povolenia.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

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

Ďakujem veľmi pekne. 

Ja by som sa zastavil pri tých, pri tej sume 

200 000,00, čo má ísť, vlastne, na vybudovanie toho 

odstavného parkoviska.  

Myslím si, že všetcia poslanci dostali maily od 

rôznych iniciatív, aby sme toto neschválili. Ja sa chcem 

opýtať, či bol na to urobený nejaký projekt, respektíve, či 

tých 200 000,00 nevieme využiť v mestskom lesoparku nejak 

efektívnejšie pre návštevníkov na nejaké detské ihriská, 

respektíve altánky.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani poslankyňa Čahoj. 

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

Vzdávam sa svojho príspevku. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

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

Ďakujem. 

Ja som. Ja som sa snažil tento problém riešiť aj 

finančne. Práve mi tu kolegovia povedali, že fyzicky sa to 

nedá vybrať, každú minútu zastaviť všetkých.  

No tak, nebolo by to 81 000,00, bolo by to len 

50 000,00 hej?  

Takže, a ten týždeň keď dáme celý, že nie všetci si to 

uvedomia aj druhý deň, tak tie peniaze sme schopní na tej 

križovatke vybrať.  

A ja by som mal takú otázku, že ešte aj konkrétne, že 

kedy teda bude ten zberný dvor, keď nie teraz? Lebo, aby sa 

nestalo to isté budúci rok, že zase časovo nestíhame? 

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 pekne. 

Pán primátor,  

ak som vám dobre rozumela, keď ste odpovedali pani 

starostke Čahojovej, že teraz.  
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(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Môžem pokračovať, alebo čo robia kolegovia poslanci? 

Môžete sa stíšiť, prosím vás?  

Ďakujem pekne. 

Že ste povedali, že z Rezervného fondu možno čerpať až 

po záverečnom účte. A tuto máme položku 200 000,00 

z Rezervného fondu na odstavné a manipulačné plochy pod 

Červeným mostom pre bratislavský lesopark 200 000,00. Tak, 

neviem teraz. Teraz to budeme schvaľovať, alebo? Ja mám 

s týmto totižto problém. Ja tých 200 000,00 eur by som, keď 

už je možné, to teraz z Rezervného fondu presunúť, tak ja 

by som to presunula radšej nie na parkovisko, napriek tomu, 

že som zaňho hlasovala, keď sa navrhovalo zriadiť také 

parkovisko, ale potom mi bolo vysvetlené, že sa na to treba 

trošku inak dívať na riešenie dopravy, tak ja by som radšej 

navrhovala tých 200 000,00 použiť na návrhy Cyklokoalície, 

dobudovať cyklotrasu, aby sa tí, ktorí nechcú ísť autami na 

Železnú studničku, ale bicyklami, vedeli dostať cez tú 

nebezpečnú križovatku na Patrónke, aj tú, proste, celý ten 

projekt od Patrónky vybudovať cyklotrasu na nástup na 

Železnú studničku. A neviem či by na to stačilo 200 000,00, 

ale ja za toto nemôžem teraz hlasovať.  

A neviem čo mám robiť, pretože ja len navrhujem toto 

vyhodiť, alebo zmeniť účel využitia týchto prostriedkov, 

pretože sú tu iné veci, ktoré nutne potrebujeme podporiť, 

napríklad, schválenie tých peňazí na, na sanáciu tých 

splesnetých obrazov pre Galériu mesta Bratislavy. 
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Tak toto potrebujeme schváliť čím skôr, na depozitáre 

takisto čím skôr, akurát tento jeden bod, ten teraz 

navrhujem teda zmenu účelu, ak je možné čerpať z Rezervného 

fondu pred záverečným účtom, zmenu účelu 200 000,00 nie na 

odstavné plochy, ale na riešenie cyklotrás z Patrónky po 

lesopark.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Len, pani poslankyňa, takto sa nedá pracovať, lebo ten 

projekt ste schválili vy v rozpočte. Ten, tie Mestské lesy 

sú schválené v rozpočte a keď ho schválite, tak pre mesto 

to je záväzné.  

Teraz po pol roku to odtiaľ vyhodíte a dáte tam niečo 

iné. Čiže, my čo teraz. Všetci tí ľudia, ktorí sa venovali 

príprave, tí pracovali zbytočne. Teraz ako máme postupovať? 

Čo ďalej vyhodíte z rozpočtu, na čom sme pracovali?  

Pán poslanec Mikulec. 

JUDr. Richard   M i k u l e c , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Ja sa len s úžasom pozerám na kolegov, ktorí dostali 

teda desať alebo pätnásť mailov, jak sú ochotní kvôli tomu 

sa úplne obrátiť, kvôli dobrému projektu parkoviska na 
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Železnej studničke, ktoré teda, si myslím, že dosť pomôže 

to tej situácii, ktorá tam je, lebo tá situácia je 

katastrofická.  

Tí mestskí policajti teda s úžasom sa pozerajú na to, 

jak tie par, jak tie autá už parkujú, pomaly, v lese a tam 

máme roklinu, ktorá je zarastená, my tam môžeme urobiť 

pekné parkovisko pre sto áut, kde teda aj tie rodiny s tými 

deckami, ktoré majú aj kočíky, sa tam dôjdu, nejakým 

spôsobom vyluxovať cez ten víkend a nemusia tie kočíky 

voziť na bicykloch a na chrbtoch aj s tými deckami. A my to 

tu teraz budeme rušiť kvôli desiatim, pätnástim mailom.  

Tak to vám gratulujem všetkým v tomto zastupiteľstve. 

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: 

Ja teda zareagujem veľmi krátko na kolegyňu 

Šimončičovú, ktorú si veľmi vážim. Naozaj, v oblasti zelene 

a stromov robí pre Bratislavu strašne veľa.  

No tento krát, tiež si myslím, že podľahla nejakému 

úplne zbytočnému vytvorenému chaosu. A vôbec nemôžem 

súhlasiť s tým, aby sa, aby sa prostriedky prehadzovali 

v rozpočte spôsobom, že na riešenie cyklotrasy na Patrónku.  

Pani kolegyňa, to je veľmi, veľmi nekoncepčné, to je 

v zásade zaviazanie 200 000,00 nikam. Pretože vieme, že 
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najväčší problém cyklotrás nie sú peniaze, pretože peniaze 

je rôzne, sú fondy, granty a tak ďalej, ale majetkoprávne 

vysporiadanie pozemkov. 

Aj Cyklokoalícia neustále rozpráva, budujte 

cyklotrasy. Tu neni problém zohnať peniaze na tú samotnú 

cyklotrasu, tu je problém ju vymyslieť, pretože Bratislava 

už je nejak postavená, nejak sú cesty, chodníky a následne 

vysporiadať pod nimi pozemky.  

Keď som si pozrel to čo nakreslili na Patrónke, však 

to vyzerá jak špirála, preboha. Veď to je oveľa (gong) 

nebezpečnejšie 

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. 

Ja osobne na tú Železnú studničku bicyklom chodím 

z Dúbravky a tam tá cesta je výborná, naozaj. Úplne bez 

problémov. Dokonca by sme sa mohli tým pýšiť.  

Dokonca, tak si hovorím jedno, chcel by som, aby ľudia 

milovali emhádé a chodili tým emhádé, povedzme, aj na tú 

Železnú studničku. Ale zároveň, sme Bratislavčania, ako tu 

kolega Mikulec povedal, často s deťmi, s kočíkmi a so 

všetkým chceme, 
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mohol by som poprosiť, ja mám minútu a. 

A ja by som bol veľmi rád, aby, naozaj, je to obľúbené 

miesto. Ja som kedysi s otcom chodil tam umývať auto do 

toho potoka Arvou, čo je dneska nepredstaviteľné. Hej? 

A neboli sme jediní. Tam bolo dvadsať rodín a, a tam už 

viac rakov nebolo. A potom sa tam zrazu tí rakovia 

objavili. Ale to čo dneska navrhujú to parkovisko, ktoré 

bude úplne mimo, bude v časti, ktoré je určené na 

parkovanie, bolo by to úžasné. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani poslankyňa Augustinič. 

Ing. Katarína   A u g u s t i n i č , poslankyňa MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Pani Katka, 

ja vám presne poviem, rovnako mám názor, že ľudia by 

mali chodiť do lesa nie autom, ale pešo. A ja keď môžem, 

idem s deckami au autobusom, alebo, alebo na bicykloch, ale 

bohužiaľ, v tejto lokalite je to tak, že keď tam  chcem ísť 

naozaj s kočíkom a s dvoma deťmi, tak nakoniec využijem 

auto. A keď sa spýtate tých rodičov, ktorí tam chodia 

presne so svojimi malými deťmi, tak mnohokrát nemajú inú 

možnosť, ako tam prísť, vylo, zaparkovať, vyložiť tie 

kočíky.  
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Na, choďte sa tam spýtať, choďte sa s nimi porozprávať 

a každý z vás, každý z nich, ktorý tam chodí s deťmi vám 

povie, že to parkovisko by sa tam bodlo.  

Nikto nehovorí, že chceme preferovať individuálnu 

dopravu a, a, a teda ne nedávať peniaze na emhádé. Ja som 

vždycky z tých prvých, ktorí, ktorí sa k tomuto budú 

hlásiť. A naozaj, ja sa snažím maximálne využívať emhádé. 

Ale v tomto prípade to parkovisko nezničí žiaden les, 

žiadne stromy, zničí nejaké, nejaký, nejakú burinu, nejaký 

porast, ktorý tam je a myslím si, (gong) že bude ďal  

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. 

V tomto prípade podporujem pani poslankyňu Šimončičovú 

veľmi výrazne. 

Riešime všetci parkovaciu politiku celé roky, trápime 

sa s tým a re, a Železná studienka je exemplárny príklad 

toho, že parkovisko pre sto áut nám tento problém 

nevyrieši.  

Vážení, tiež som mala malé deti, chodievala som na 

Železnú studienku. A keď sa nedalo zaparkovať čo 

najbližšie, tak som zaparkovala ďalej a nejaký ten kúsok 

treba prejsť pešo.  
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Ja už dnes ten problém nemám. Moje deti sú dospelé, 

ale napriek tomu viem, že v okolí Železnej studienky 

a Červeného mesta je množstvo parkovacích kapacít, ktoré 

nie sú dostatočne využité.  

Áno, sú tam aj súkromné parkoviská, ale treba hľadať 

spôsoby a nie dôvody, ako do takzvanej buriny, niekto to 

nazve burina, niekto to nazve zeleň, niekto to nazve nejako 

ináč, ale parkovisko pre sto áut nevyrieši náš problém. 

Keby sme tam postavili parkovisko pre tristo áut, (gong) 

náš  

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 primátor, 

mňa udivuje tá rýchlosť, že minulý mesiac sme 

schválili, teda to parkovisko, tam pod Červeným mostom a už 

to máme v zmene rozpočtu, hoci na iné naše požiadavky 

čakáme oveľa dlhšie.  

Bolo by veľmi dobré, keby ste sám, ako predkladateľ, 

stiahli túto čiastku a zaradili na júnovú zmenu rozpočtu, 

lebo pán Kasander nás informoval, že bude aj júnová zmena 

rozpočtu, napríklad, čo sa týka depozitárov, lebo tam tie 
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peniaze zatiaľ nemáme. Je to len formálny presun z položky 

na položku.  

Takže, toto presuňte a skúsme o tom podiskutovať, lebo 

kolegovia sa na mňa hnevajú, je o tom málo diskusie, len ja 

naozaj, viem že aj vy ste dostali upozornenia na to, že 

toto nie je systémové riešenie. Územný generel dopravy 

hovorí výlučne o tom, že preferovať pešiu a cyklistickú 

dopravu a znižovať automobilovú (gong) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani poslankyňa, 

choďte sa tam pozrieť v sobotu na tú Železnú, choďte 

diskutovať s tými rodičmi, ktorí sú úplne nervó nervní, keď 

nenájdu kde vyložiť deti. Choďte si s nimi podiskutovať, že 

nech idú tri kilometre peši z Tesca. Choďte tam. Choďte sa 

opýtať.  

Pán poslanec Bajan. 

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

Ďakujem pekne. 

Kolegyne, kolegovia, pán primátor,  

máme pred sebou materiál, ktorý máme s určitou 

pravidelnosťou na stole, vždy v nejakých obdobiach.  

Trošku sa, nemám všetky informácie, bol by som rád, 

aby si mi, aby ste mi to vysvetlili, možno jeden dôvod, 

dva.  
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Pán primátor podpísal rozpočtové opatrenie 1/2017 

a 2/2017, následne uznesením mestského zastupiteľstva 773 

bol primátor požiadaný, aby rozpočtové opatrenie jedna 

zrušil. Či tak spravil, alebo nie, nemáme informáciu 

z tohto materiálu. Možno by bolo dobré, keby sme sa 

dozvedeli. 

Potom sú tam presuny v zmysle konferencie pána 

primátora, nebudem sa im venovať. Potom sú tu plány, ktoré 

spomínala, nedá mi nezastaviť sa pri tom, už toľko 

spomínanom znížení použitia Rezervného fondu o 400 000,00 

na zberný dvor. V jednej chvíli mi to pripadalo ako veľmi, 

nie veľmi vtipné riešenie Dúbravčanov za nájomné bývanie, 

ale, ale naopak, ak dôvodom je, že nie sme pripravení, my 

sme neschvaľovali ulicu toho, toho zberného dvoru, tak ako 

keď neschvaľujeme pri nájomných bytoch žiadnu, nes, 

neznižujeme sumu pri nájomných bytoch ak nemáme miesto. 

Naopak, malo by to byť povzbudením pre starostov regiónu 

štyrky a mesta, aby, jednoducho, našli riešenie, ktoré, 

jednoducho, naplní tú vec, aj z titulu dôležitosti zo 

zákona o odpadoch je zberný dvor jednou z kľúčovou vecou 

riešenia odpadu.  

Čiže, ja by som naozaj odporúčal ponechať a naozaj 

zintenzívniť práce na tom, aby to bolo.  

Podotýkam, dôvodom nemôže byť ani to, že by sme 

ostatné veci neurobili, ak (poznámka: nezrozumiteľné slovo) 

týchto štyristotisíc, lebo v rozpočte je stále rezerva 

cirka dva milióny euro oproti štátnemu rozpočtu, ktoré bolo 

rozpísané na rok 2017. 
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Čiže, ja by som odporúčal, aby sme, naozaj, túto vec 

neriešili škrtom, ale naopak, povzbudením a rokovaním 

s miestnymi starostami, aby túto vec dynamizovali.  

Všetko. 

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. 

Ja sa chcem vyjadriť ešte teda k tej našej priorite, 

alebo ako to nazvať, k tomu odstavnému parkové, parkovacím 

plochám pod Červeným mostom. 

V prvom rade by som chcel všetkých kolegov poprosiť, 

aby si uvedomili, že to je mestský lesopark, ktorý má 

slúžiť všetkým skupinám obyvateľom. Môžu tam prísť aj 

rodiny s deťmi, veľmi rovnako ako cyklisti, ktorí vykladajú 

zo svojich áut autá a sadajú na bicykel, rovnako ako 

väčšina bežcov, ktorí vyjdú z auta a idú behať. Takže, 

naozaj, by som chcel, aby sme neupadli do nejakých kvázi 

systémových riešení, ktoré sú ešte viac nesystémové, ako sa 

tu prezentuje.  

Systémovým riešením Železnej studničky dopravy 

v Bratislave je desiat, desať, pätnásť, dvadsať, tridsať 

rokov. Hej?  My tu máme konkrétny jeden projekt, ktorý 

nehovorí o tom, že poďme zvyšovať kapacity, zvýšme ich 
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dočasne, pokiaľ sa dobudujú tie cyklotrasy, pokiaľ sa 

vymyslí ako lepšie napojiť, možno, dopravu nejakým 

spôsobom. Toto dneska máme na stole a môžme tým 

Bratislavčanom dať istý komfort a bezpečnosť. Ale my to 

nechceme.  

My to nechceme, lebo, lebo Kodaň, lebo Amsterdam, lebo 

neviem čo. Sú to úplne iné mestá. Spravme to. Zrušme horné 

parkoviská. Ale až keď bude pripravená cyklotrasa naozaj 

tak, aby mohli všetky skupiny, ktoré navštevujú, navštevujú 

Železnú studničku, ju využívať komfortne, a aby slúžila 

všetkým.  

Ja poznám desiatky Bratislavčanov, ktorí tam chodia 

práve preto, že tam  nedokážu zaparkovať. A kto si to 

vyskúšal, ja mám jeden a pol ročného syna a štvorročnú 

dcéru, a keď im chcem zobrať bicykle, alebo nejaké, proste, 

príslušenstvo, nemám šancu sa tam dostať. Nemám šancu. 

Neprejdem tam. A keď mám ísť na tri prestupy emhádé, 

proste, kašleme na to, ideme niekde inde. 

Ak chceme teda zachovať to, aby nám ľudia chodili do 

Eurovey a do ďalších nákupných centier cez víkendy, tak 

toto je presne krok k tomu. Naozaj, vynikajúce riešenie.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Kaliský. 
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Ing. arch. Branislav   K a l i s k ý , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Ja by som k tomu len chcel povedať, že ja veľmi fandím 

Cyklokoalícii, fandím tomu, aby sa robili nové cyklotrasy, 

bohužiaľ, v tomto prípade sa mi zdá, že to nemá vôbec nič 

spoločné s parkoviskom Červeným mostom, lebo možno by 

stačilo, keby si všetci robili svoju prácu poriadne. Mám na 

mysli, v tomto prípade, aj Cyklokoalíciu, lebo sedem rokov 

sa tu riešia cyklotrasy, ale zatiaľ nie sú. Ak má byť 

riešenie to, že v Bratislave nebude iná šanca sa nikam inam 

dostať ako na bicykli, tak si myslím, že to nie je práca, 

ktorá si zaslúži nejakú úctu, alebo niečo iné. 

Čo sa týka parkovacích miest. Keď niekto povie, že 

parkovacích miest je tam dosť, ako pani kolegyňa Čahojová, 

tak asi veľmi dlho nebola na tej Železnej studničke, lebo 

tam je každý víkend, vyslovene, že masaker o to, kde si, 

kde tí ľudia zaparkujú.  

Čiže ak bude urobená tak emhádé, že bude bezkolízna, 

bezproblémová, bude sa tam dať dostať, ak budú cyklotrasy 

také, že sú pohodlné, a že tam viem pustiť desaťročného 

syna, aby išiel sám na Železnú studničku, budem prvý, ktorý 

dá návrh na zrušenie všetkých parkovísk na Železnej 

studničke.  

Bohužiaľ, dnes (gong) tomu tak nie je. 

 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 25 mája 2017 

 60

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 by som chcel naviazať tu na kolegu Kaliského, 

a teda tiež, som v úžase, teba počúvať, Danka Čahojová, 

teda čo rozprávaš,  že, že či je sto, že sto parkovísk 

nepomôže, hej? Že tristo asi pomôže. Ja neviem teda čo si 

tým chcela povedať, ale ja chcem povedať jednu vec, že toto 

je parkovisko pre Bratislavčanov. Toto je pre každého, aj 

tie rodiny s tými deckami a nechce chodiť na bicykloch 

s kočíkmi na chrbtoch niekde na Železnú studničku.  

Tí ľudia tam teraz nechodia preto, lebo, lebo sa tam 

nedá chodiť, lebo tam neni, fakt, kde zaparkovať. Tam tá 

situácia s tým parkovaním, aj keď sú tam využité teraz aj 

tie súkromné parkoviská, je katastrofálna.  

A keď sa bavíme o tomto parkovisku, keď toto nazýva 

niekto zeleňou, nech sa tam každý jeden, kto aj písal tie 

maily, alebo každý jeden zúčastnený, alebo ten, kto to tu 

počúva, každý Bratislavčan, ide pozrieť, veď to je burina 

pod mostom. Absolútne to nesúvisí s tým lesom. Tam sa to dá 

krásne urobiť a tí ľudia tam pohodlne sa dostanú a budú 

využívať tú Železnú studničku, lebo to je pre 

Bratislavčanov, nie len (gong) pre vás. 
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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 mám tiež vážnu dilemu či áno, alebo nie, podporiť, 

alebo nepodporiť. Ale viem si predstaviť, že by to bolo, 

naozaj, kvalitne urobené zelené parkovisko, po akom fakt 

dlhodobo túžim, že je to priestor, kde pribudnú stromy aj 

medzi, medzi parkovacími miestami a skôr sa to tam 

skultivuje. Bude tam, napríklad, požičovňa bicyklov, alebo 

korčulí. 

Čiže, ja si myslím, že je to vecou, naozaj, vzájomnej 

participácie medzi tými ľuďmi, ktorí s tým nesúhlasia 

a medzi tými, ktorí to budú realizovať.  

Čiže, aké záruky sú na to, že to bude normálne 

participatívnym procesom urobené, aby, aby  vše všetky 

strany tomu kompromisu, s tým kompromisom súhlasili.  

Čiže, ja by som potrebovala nejaké garancie k tomuto 

projektu.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani poslankyňa, 
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pokiaľ viem, tak to nemá byť vyasfaltovaná plocha, 

samozrejme, ale to má byť zatrávnené. To znamená, že 

ekologické. 

A, a tu participáciu vám ponúkam, každý víkend sa tam 

choďte pozrieť a porozprávať s ľuďmi.  

Pán poslanec Hanulík. 

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

(poznámka: nezrozumiteľné slová) 

Áno. 

Ďakujem. 

Ja by som, ja by som chcel k tomu len jednu vec 

povedať. Akože, padlo tu do reči, že keď sme mali malé 

deti, tak. Keď sme mali malé deti, a približne som mal tiež 

malé deti, tak Železná studnička bola otvorená a parkovalo 

sa všade a už až v polke lesa. Hej? 

Čiže, nie je to úplne, že vtedy.  

Dobre. Ďakujem. 

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: 

Dve veci chcem povedať, vážení kolelog, kolegovia. 

Keď mám schváliť 200 000,00 na tento účel, tak mi, 

prosím, povedzte a dajte mi to na papier, že takzvaný 

masaker okolo Železnej stu. Ja masakre poznám. Ja bývam na 

Dlhých dieloch, že tam potom nebude. To je jedna vec.  

Druhá vec je, parkovisko pre sto vozidiel, podľa 

môjho, mojich vedomostí, potrebuje územné rozhodnutie, 

stavebné povolenie, celé stavebné konanie. Povedzte mi, ako 

ho chcete realizovať do pol roka v tomto kalendárnom roku. 

Podľa mňa, to neni možné. Lebo tam kde nie je parkovisko 

dnes, sa musí umiestniť.  

Takže to, o čom hovoríme tuná, je čistá fikcia.  

Takže, vážení, týchto 200 000,00 dnes v zmene rozpočtu 

vôbec nemusíme riešiť.  

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 nie som principiálne proti parkovisku, len príde 

mi, naozaj, vtipné to, že v jednom prípade sa z Rezervného 
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fondu nedá, v druhom prípade je presne iný zámer 

zdôvodňovaný, že sa čerpá z Rezervného fondu. V jednom 

prípade je zdôvodňované, že sa nedá tento rok zrealizovať, 

v druhom prípade, minulý mesiac sa to vymyslelo a už to 

vieme zrealizovať stopercentne do konca tohto roka.  

Ja som na to naozaj zvedavý. Ja s tým nemám osobne 

problém. Len aby sme mali rovnaký meter. Lebo to je to, 

s čím mám, naozaj, v tomto zastupiteľstve obrovský problém, 

a to je rovnaký meter. 

Buď tie veci platia pre všetky veci, alebo pla, 

neplatia. Ale, ale tu si selektívne vyberáme, že raz sa nám 

to hodí, vtedy je to v pohode a dá sa to zdôvodniť aj 

Rezervným fondom, aj s realizáciou, inokedy sa to nedá. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec, 

ne nevyberáme si, dá sa to spraviť vtedy, keď to 

schválite. Na to, aby sa ten Rezervný fond na tento účel 

dal použiť, to musíte schváliť, lebo tam nie sú financie. 

Vy ich tam dáte a potom sa dá. 

Pani námestníčka Plšeková. 
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MUDr. Iveta   P l š e k o v á ,  námestníčka primátora 

hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ja chcem sa pridať do tej debaty ohľadom Červeného 

mosta. 

Ja som tam kedysi s mojimi deťmi chodila veľmi 

intenzívne a musím povedať, že s dvojičkovským kočíkom 

a s dvoma psami je cestovať v autobuse, naozaj, veľmi 

nereálne.  

Rovnako keď zoberete odrážadlá pre deti, lopty, 

prípadne piknikové veci, je to často vec, že keď sa tam 

chcete vybrať na trištvrte, alebo pol dňa, je to veľmi 

ťažké.  

Pod tým mostom, ja som sa bola pozrieť, je naozaj 

plocha, ktorá nie je nijak úhľadná, nerastie tam žiadna 

pekná trávička. A ja si tiež neviem predstaviť, aby niekto 

trávil čas pod mostom. Je tam naozaj miesto, kde sa dá 

vybudovať takúto parkovaciu ekologickú plochu.  

A musím povedať, že na tom zámere pracovali ľudia 

z Mestských lesov a zisťovali, a naozaj, veľmi dlho, kým 

dali podklady. A ja si myslím, že je to dobrý zámer, ktorý 

pomôže tej lokalite, nehovoriac o tom, že na Železnej 

studničke sa každý víkend koná veľké množstvo (gong) 

podujatí.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

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

Ďakujem pekne. 

Ja by som len kolegom chcel pripomenúť, že, ja neviem, 

či to bolo na poslednom zastupiteľstve, tak jednohlasne 

tento návrh prešiel v zmene rozpočtu. Nebol okolo toho 

žiaden dis, žiadna diskusia veľká, všetci s tým súhlasili, 

nikto s tým nemal problém, zrazu príde zopár mailov, ozve 

sa zopár aktivistov, zopár, lebo ani oni v tom nemajú úplne 

jasno a zrazu sa tu všetko, všetko sa otočí, všetko je 

úplne inak.  

Nejedná sa, v zásade tu nejde o to, že koľko má byť 

parkovísk, zvyšovanie počtu parkovísk, ale že tu, pod tým, 

na tomto mieste nič iné byť nemôže, ako parkovisko.  

A keď to tým ľuďom môžme dať, tak im to dajme. 

A riešme tú koncepciu následne. Keď sa dajú budovať 

cyklotrasy, budujme ich. Nemáme majetko majetkoprávne 

vysporiadanie pozemkov.  

Naozaj, ľudia, nebláznime, robme koncepčné dobré 

riešenia. Toto dobré riešenie je. Určite je.  

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.  
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Množstvo vecí sa tu povedalo. Ja som tiež nie úplne 

presvedčená, že na ktorú stranu sa mám pridať, pretože 

potvrdili mi ľudia, ktorí chodia do lesoparku, že, že aj 

cez týždeň, nie len cez víkend je plné to parkovisko, ktoré 

tam je.  

Ale určite, jak by sme to schvaľovali, mali by sme mať 

aj, vlastne, predstavu za akých podmienok, nejaké 

provizórnu, nejakú provizórnu odstavnú plochu, pre, najprv 

to bolo stodvadsať, teraz už, počúvame, stopäťdesiat áut sa 

bude, bude budovať. 

Ide, napríklad, o to, aby tam tá dažďová voda sa 

zachytávala, aby to bolo priepustné. Aby sa to dalo, 

v prípade, keď bude, budú vybudované cyklotrasy, zlik 

zlikvidovať a podobne. Koľko betónu sa tam naleje.  

Čiže, moja predstava je taká, že by sme sa o tom 

samotnom projekte, nemáme žiadne po podklady k tomu 

projektu, mohli viacej venovať a viacej o tom rozprávať. Ak 

by to malo byť dočasné parkovisko, tak, tak by sme, možno, 

viacerí boli za to.  

Ale chcem povedať teraz ešte aj k zmenám rozpočtu.  

V tomto období sa angažujem, toto je teda ako druhá 

téma, sa angažujem pomoc, alebo zachovanie spolupráce 

kultúrneho centra Zora na Trnávke, ktoré patrí, patrí 

mestu. A dozvedeli sme sa, že firma Náter, ktorá aj 

získavala finančné prostriedky v rámci partipanten 

participatívneho rozpočtu a grantov, ktoré získalo toto 

občianske združenie, tak realizovala tam nejaké úpravy.  
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V tomto momente som dostala informáciu včera, že si 

vyfakturovala firma Náter nejaké finančné plnenia, ktoré 

tam vôbec neboli realizované. 

Čiže, ja by, by som v bode Rôznom chcela dať, potom, 

návrh, aby bol nejakým spôsobom preko prekontrolované, čo 

všetko si firma Náter fakturuje a v akom, vlastne, vzťahu 

sme s touto spoločnosťou a či by sme nemohli urobiť nové 

výberové konanie na nového dodo dodávateľa, pretože sa 

stretávame aj s tým, že firma Náter nám rekonštruuje naše 

obecné byty a všeobecná spokojnosť, teda, s tými 

rekonštrukciami nie je.  

A súčasne, teda, neviem ako sa, ako sa, vlastne, ako 

sa kontroluje výkon tejto spoločnosti. 

Takže tieto dve veci by som potom spolu v Rôznom.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani poslankyňa,  

uisťujem vás, že to nemá byť žiadne betónové 

parkovisko. Ja to poviem asi piatykrát. Má to byť odstavná 

plocha zo zatrávnených dlaždíc priepustných.  

Pán poslanec Bulla. 

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

Ďakujem za slovo. 
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Čiže pán primátor ma predbehol práve, lebo, presne, 

nebavíme sa tu o žiadnej EI, územnom konaní a tak ďalej, 

lebo je to len odstavná plocha, tak jako je vybudovaných 

desaťtisíc miest v Bratislave, ktoré sú riešené týmto 

spôsobom, lebo v opačnom prípade, neurobíte s parkovaním 

nič.  

Myslím si, že i na Dlhých dieloch máme s tým veľké 

skúsenosti, že takto sa riešilo množstvo problémov 

s parkovaním. 

Takže, neviem o jakom EIe, o jakých územných konaniach 

tu hovoríme. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Kaliský. 

Ing. arch. Branislav   K a l i s k ý , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Ja mám niekedy pocit, že toto zastupiteľstvo ako keby 

sa dalo riadiť, riadiť cez facebook, alebo riadiť cez mail 

na nejaké diaľkové ovládanie. 

Akože, tu niekto napíše, napíše tristo ľudí, že všetci 

si zajtra dajte modrú, modrú košeľu, lebo to je správne, 

tak mám pocit, že časť toho zastupiteľstva bude celá 

v modrom.  
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Prestávam vnímať nejaké reálne rozumné argumenty, 

prečo áno, prečo nie. 

Čo sa týka podpory nejakého projektu a preštudovania 

materiálu, som za. Sadnime si k tomu všetci, preštudujme si 

to, vymyslime to spolu. Veľmi rád sa pripojím, keď aj 

ostatní poslanci prídu s nejakým reálnym návrhom, v ktorom 

budem vedieť pomôcť. Zatiaľ sa mi veľa takýchto situácií 

nenaskytlo za posledných dva a pol roka. 

Čiže, rád sa zúčastním akéhokoľvek nápadu. Poďme sa 

baviť o argumentoch, nie o nejakých emotívnych výstupoch. 

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 takto s úžasom pozerám na to, jak teda každý 

ten poslanec si ráno zapne ten internet a pozrie sa do tej 

mailovej schránky.  

Teda, ja, chvalabohu, na tom facebooku nie som, lebo 

to už by som bol, akože, úplne mimo a nevedel by som, nie, 

že nevedel. Ja sa viem vždycky rozhodnúť, že jak mám 

reagoavať. Ale tu desať alebo pätnásť ľudí napíše mail, že 

parkovisko pri Železnej studničke je zlé a tu sa normálne 

polka zastupiteľstva zblázni a ideme tu riešiť to, že super 
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projekt, teda nejakým spôsobom ideme rozmýšľať o tom, že 

jak to neurobíme.  

Alebo teda, poďme sa baviť, že keď už budú tie cyklo 

cyklotrasy vybudované, tak potom to parkovisko nejakým 

spôsobom, aby sa dalo zrušiť a tak ďalej.  Načo by sme ho 

rušili?  Veď tu budú stále autá a áut tu bude stále viac. 

Bude tu stále viac obyvateľov. A to parkovisko bude vždycky 

len, len prínos pre tú Železnú studničku. 

Takže ja by som, nebavme sa o tomto už ďalej, lebo 

toto je len nezmysel sa o tom baviť. Je to super nápad 

a poďme to realizovať. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Pilinský. 

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

Ďakujem. 

Ja už som na časť otá teda, teda dostal odpoveď.  

Rovnako teda, si myslím, že tu sa nebavíme o nejakom 

regulérnom parkovisku, sa bavíme o odstavnej ploche, ktorú, 

keď to bude prázdne, môžu využívať mestské la, Mestské lesy 

na, pri, pri svojej podnikateľskej činnosti.  

Rovnako si nemyslím, teda, si myslím, že, že keď sa 

odľahčí ten parking tam v tom okolí, lebo však tam zase 

tiež bývajú ľu ľudia a to im asi tiež vadí, keď tam majú po 
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pred vlastnými domami, pred vlastnými bytovkami parkujúcich 

návštevníkov. 

Takže ja si myslím, že každé nononové miesto v tejto 

lokalite, je, je prínosom. 

A ešte teda, čo sa týka tej, tej samotnej lokality, 

tak bola vytypovaná, nakoľko je najmenej konfliktná. Minulý 

mesiac, alebo ke kedy sme tu schválili, že ideme do toho, 

tak sa urobilo čo najrýchlejšie možné riešenie. Možno nie 

je ideálne, ale je rýchle  a po podľa mňa je bezbolestné. 

Takže, poďme do toho a uvidíme, či sme spravili správne 

rozhodnutie, alebo nie.  

Ale nie, ešte že sme sa, sme (gong) 

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 vás chcem, kolegovia, poprosiť, aby ste 

rešpektovali to, že obyvatelia sa prihlásia, či už na 

facebooku, alebo mailom. Majú na to plné právo, aby vás 

upozornili na nejaké veci, ktoré ich znepokojujú. 

Myslím si, že keď ich upozorníte, alebo poviete, že to 

bude odstavná plocha, že bude zelená, sa upokoja. Dá sa 

s nimi diskutovať. O tom je tá participácia.  
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Minimálne budete mať otázku akým spôsobom sa 

zabezpečí, aby táto plocha neostala nejakým parkoviskom pre 

autobusy, alebo pre kamióny. To znamená, bude tam byť 

musieť značka, minimálne, napríklad, na tri hodiny iba, 

bezplatne. To znamená, neviem, či odstavná plocha to môže 

zabezpečiť, ale to je vecou participácie. Dohody.  

Takže, neznevažujte tieto, je to dosť nepríjemné.  

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 poznámok k predrečníkom, doplniť chcem návrh pani 

Štasselovej. 

Pán Káčer, 

to nie je niekoľko občanov, čo ma udivuje, že pre vás 

by mal byť zaujímavý každý nároz, každého občana. A to je 

Cyklokoalícia. Ak ju nepoznáte, tak to, to ma veľmi mrzí, 

pán Káčer. A to nie je len taký zanedbateľný partner 

v tomto meste.  

Ďalej, dvestotisíc eur, ešte ani sme nemali žiadnu 

súťaž, už dávame dvestotisíc eur na vybudovanie a my tuná 

depozitáre, kde nám plesnivejú obrazy v hodnote nejakých 

stopäťdesiat miliónov eur, stále sa nevieme dostať  k tomu, 

aby sme dostali aspoň stotisíc eur na, na projekt na opravu 
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Základnej školy na Pickovej. Bývalej Základnej školy na 

Plickovej. A tuto zrazu dvestotisíc na parkoviská?  

Toto nie je dobrý prístup, pán primátor.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani poslankyňa, 

len chcem upresniť, že my nemôžme robiť súťaž pokiaľ 

nemáme v rozpočte na to vyčlenené financie.  

Pani poslankyňa Štasselová. 

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

A ešte poslednú vec som chcela povedať týmto, že keď 

som zisťovala ako funguje odstavná plocha pri obča, pri 

obchodnom dome Lamač, tak vlastne, celý problém tam je, že 

ten prístup z toho obchodného domu, alebo z toho  

parkoviska obchodného domu k želez, k vlastne, 

k Železničnej studnič, studničke je nie vhodný, napríklad, 

pre matky s kočármi a s deťmi. Takisto, dá sa tam síce be 

behať, ale takisto, je ťažko prístupné cyklistami.  

Čiže, keby sme v tejto, v tomto širokom kontexte 

rozmýšľali aj o tom, že akým spôsobom upraviť tú cestu 

z Lamača, alebo z obo alebo z parkoviska Lamača na Železnú 

studničku.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Kolek. 

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

Ďakujem za slovo. 

Vážené kolegyne, kolegovia, 

ja sa pokúsim troška ten svoj pohľad na tento problém 

zhrnúť do pár krátkych poznámok.  

Za prvé. Uvedomme si, že návrh na  zmenu rozpočtu je 

tu ako druhý mesiac po sebe a pýtam sa na dôvod. No dôvod 

je jeden jediný, že to čo sme schválili pred mesiacom, pán 

primátor nepodpísal. Keby bol ho podpísal, tak ako sme ho 

schválili, tak dnes tento bod na zastupiteľstve nemáme. 

Čiže, to je prvá vec. Hej?  

Pán primátor, respektívne, ním poverení ľudia, si dali 

za úlohu zostaviť zmenu rozpočtu z našich návrhov, ktoré 

odzneli tu na zastupiteľstve z tých jeho pôvodných, 

respektívne, z materiálu, ktorý bol pôvodne v apríli 

a urobil sa takýto mix. Hej? Každopádne tento návrh má 

veľa, veľa nedostatkov. Hej?  

Už odznelo tu v súvislosti s dvesto tisícmi, že tie sa 

priznali, stiahli sa štyristotisíc. Je to, naozaj, 

nesystémové, lebo tých finančných prostriedkov máme dosť, 

máme dosť.  
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A dnes povedať, že nie, v žiadnom prípade 

štyristotisíc na zberný dvoj v Bratislave štyrke sa nemôže 

realizovať je určite predčasné a skôr, podľa mňa, účelové, 

lebo je to Dúbravka.  

Ale k jednotlivým položkám. 

Mám, mám výhrady voči spôsobu aký, ako sa nakladá so 

zdrojmi zo štátneho rozpočtu.  

Viete prečo zvyšujeme príjmy zo štátneho rozpočtu, 

dane z príjmov fyzických osôb? Lebo oddelenia na magistráte 

požiadali. Hej? Nie, že nám to vyšlo z nejakého plnenia 

doterajších príjmov, že tu je perspektívne, naozaj, jasný 

signál na to, že tieto príjmy, tak jak boli rozpočtované na 

začiatku roka, sa prekročia, ale bolo treba vytvoriť nejaké 

zdroje, tak sa narozpočtovalo plus 305 412,00. 

Formálna stránka, ale pokiaľ používame prostriedky 

z Rezervného fondu, a to je v položke zvýšenie použitia 

Rezervného fondu modernizácia Račianskej cesty, technická 

štúdia, to by som prosil zostavovateľov rozpočtu keby 

počúvali, tak by to nemalo byť pod kolonkou bežné príjmy. 

Lebo bežné príjmy z fondov nemôžu byť. Každopádne to musia 

byť finančné operácie. Čiže, to je jeden taký formálny 

nedostatok tej časti návrhu, ktorý sme dostali.  

Ďalšie čo by som chcel povedať je, že doterajšie 

čerpanie mzdových prostriedkov je, prosím?  

Ďalšie čerpanie roz prostriedkov na mzdové, mzdové 

teda účely je hlboko pod plánovaným priemerom. Hlboko 

znamená, že keď máme rozpočtovaných trinásť miliónov, 
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doteraz mám trinásť a pol milióna, doteraz máme, pokiaľ by 

sme analyticky pre prešli ďalšími mesiacami, rezervu jedna 

celá päť milióna na mzdových prostriedkov. A čudujme sa 

svete, navyšujeme o 88 000,00  mzdové prostriedky 

a o 120 000,00 prostriedky mzdové na dohode. Bezúčelne, 

podľa mňa, z hľadiska riešenia toku financií.  

Poprosím o predĺženie.  

Jednu časť by som len, predsa len chcel uchopiť tak 

konkrétne a to je otázka položky 6.3.2. 640  

nerozpočtovaných, narozpočtovať 10 000,00 na zabezpečenie 

chodu Q centra.  

Bol to poslanecký návrh pána Chrena zdôvodnený tým, že 

Q centrum je organizácia, ktorá v prvom rade robí 

poradenskú službu v zmysle postihnutých, respektívne, ľudí 

odkázaných na takúto pomoc, lebo pre mňa, kto po potrebuje 

pomoc je postihnutý, alebo odkázaný.  

Ja som si dal tú námahu, že som pozrel Q centrum. 

Podotýkam, že sú to citácie, ktoré sú na stránke 

zverejnené: 

Ste existujúca LBGT organizácia? Neformálna skupina 

záujmových, športových, kultúrnych spolok? Krúžok alebo len 

partia ľudí s nápadom na LGBT aktivity? A záujmom 

o aktivizmus v najširšom slova zmysle? Nemáte sa kde 

v pokoji stretnúť a plánovať? Q centrum má priestory. A po 

dohode s vami, vám môže zabezpečiť kon komfortné uzavreté 

priestory pre vaše stretnutia, diskusiu, či konferenciu.  

To je jedna citácia.  
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Druhá.  

LGBT plus skupina mládeže zo základných škôl 

a stredných škôl sa rozhodla zorganizovať svoje, svoju 

stretávku už tento piatok v Q centre na Karpatskej ulici. 

Budeme kecať, zoznamovať sa, teší sa na vás Kika a tak 

ďalej.  

Vážení, ja nemám nič proti tomu a hlboko sa 

zasadzujem, aby sme, pokiaľ sa to týka pomoci poradni 

psychologickej, prípadne inej poradne, hej, zabezpečili aj 

my dofinancovanie tohoto zariadenia. Avšak hlboko ma 

znepokojuje, pokiaľ dávame 10 000,00 na všeobecný chod 

takejto organizácie. Je to hlboké pomýlenie aj v súvislosti 

s tým, že na minulom zastupiteľstve včera, sme riešili 

problém, ktorý našlo NKÚ pri podpore detí mnohodetných 

rodín, že to je systémové nezvládnuté. A toto je presne 

zaradené do položky sociálnej pomoci.  

Preto dávam návrh na zmenu rozpočtu v časti zmeny 

rozpočtu v položke 6.3.2. 640 nerozpočtovať 10 000,00 a daň 

z príjmov fyzických osôb, bežné príjmy znížiť o týchto 

10 000,00 na sumu 295 412,00 (gong) takejto zmeny pre 

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: 

Domnievam sa, že návrh, ktorý, o ktorom diskutujeme 

trochu dlhšie, ktorý sa týka parkoviska, je veľmi dobrá 
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iniciatíva poslancov, na druhej strane očividne to, že 

prišlo k zdržaniu nepodpísaniu uznesení, vyvolalo novú 

polemiku a odporúčam predkladateľom, aby zvážili odloženie 

hlasovania o tejto veci na okamih, kedy v kluboch nájdeme 

spoločný prienik, aj čo sa týka iniciatív na Železnej 

studienke, ktoré by komplexnejšie dotvorili tento priestor 

pre tie ostatné záujmové skupiny, či sú to cyklisti, peší 

chodci a tak ďalej.  

Polemiku netreba zhadzovať, keď jednoducho, je projekt 

predmetom diskusie. Iste ste to vzali do úvahy. Otvorte 

(gong) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Hanulík. 

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

Ďakujem pekne. 

Ja som tu viackrát počul, že však nie je problém. 

V okolí sú parkoviská.  

Naozaj, som nevidel ktoré. Lebo, vojenská nemocnica, 

samé šedé, inde sú rampy, kde sa človek nedostane. Až potom 

tu prišiel ten nápad kolegyne Štasselovej, že pri Tescu. 

Ale, prosím vás, tí Briti síce nie sú nejakí moc 

inteligentní, to vidno z toho Brexitu, ale ze by boli až 

taký idioti, aby postavili parkovisko  pre nás, aby sme si 
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my chodili na Železnú studienku a zákazníci tam nemali 

miesto, tak to asi nebude. Tadiaľ cesta nevedie.  

Vieme, že každá spoločnosť si, či už je to Eurovea, 

alebo čo, keď to ľudia začínajú zneužívať, si uzavrú rampu 

a tým je to vybavené, hej?  

Ja by som povedal, ja by som povedal, že aj tá cho, aj  

ten chodník medzi, medzi Tescom a Železnou studničkou, 

peši, iba prejdete peši, ja som tadiaľ išiel a každých sto 

metrov je ceduľa „súkromný pozemok“. Čiže, nebolo by to 

také jednoduché ho sprevádzkovať. A s kočíkom v žiadnom 

prípade. To je úplne hrozný terén.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Páni poslanci, aj pán poslanec Hanulík, aj Budaj, 

chcem vás upozorniť na rokovací poriadok. Faktické poznámky 

sú určené na reakciu predrečníka, pán Kolek nehovoril vôbec 

o parkovaní na Železnej. 

Pán Budaj, vy ma často napomínate, aby som dodržoval, 

teraz ho porušujete sám v priamom prenose. 

Pán poslanec Mikulec. 

JUDr. Richard   M i k u l e c , poslanec MsZ: 

Tak prepáčte, pán primátor, aj ja, ja ho budem 

porušovať, lebo, lebo po pr, prvá vec, čo mne tu vadí, teda 
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že jeden bod už zase ide hodinu a máme tu ďalších tridsať, 

štyridsať bodov, ktoré musíme prerokovať. Ale keď sa bavíme 

o tomto.  

Ja len jednu vec, pán Budaj, vám chcem povedať na to, 

že ja mám veľmi zlý pocit z z tohto mestského 

zastupiteľstva, lebo tu sa nerobí, tu sa len odkladajú 

témy, tu sa parkovacia politika odkladá päť rokov a tu 

nejaké parkovisko, ktoré môžme vybudovať pre tých 

Bratislavčanov, sa teraz bude zase odkladať, zas sa o tom 

bude rokovať niekoľkokrát, niekoľko hodín a zase sa to bude 

odkladať mesiac, dva mesiace, päť mesiacov, rok a tí ľudia 

nebudú mať kde parkovať.  

Čiže, ja by som kolegov poprosil, aby sme už hlasovali 

o tomto bode a aby sme to konečne ohlasovali, aby sa niečo 

pre tých Bratislavčanov tu začalo konečne robiť.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Mrva reaguje na pána Koleka. 

Ing. Ján   M r v a , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Nestihol som prísť, mal som ráno povinnosti, tak som 

sa takto zapojil. 

Ja musím reagovať na tú, je to súčasť rozpočtu a zmeny 

rozpočtu a to je Železná studnička.  
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Ja som včera ešte nebol si istý ako je to 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec, že sme v diskusii (poznámka: 

nezrozumiteľné slovo) pánovi Kolekovi. 

Ing. Ján   M r v a , poslanec MsZ: 

To nevadí. Pán Kolek tam komentoval 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

(poznámka: nezrozumiteľné slovo hovoria naraz 

predseda) nevadí, tak  

Ing. Ján   M r v a , poslanec MsZ: 

Komentoval zmenu rozpočtu a súčasťou toho spomenul aj 

dvestotisíc na Železnú studničku. 

Ja chcem len povedať, že podporujem návrh pani 

poslankyne Šimončičovej, aby sa dvestotisíc z výstavby toho 

parkoviska, dočasného parkoviska, ktoré potrebuje EIu, tak 

aj potrebuje EIu dočasné parkovisko v HB Reavisu pri 

Karadžičovej, čiže je to ešte vrabec v hrsti. Neni to 

vrabec v hrsti, je to ešte len holub na streche. Vôbec 

nevieme aké to bude mať vplyvy a bez EI sa nedá parkovisko 

a či už len dočasné, nad sto parkovacích miest postaviť.  
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Rozprával som sa s pánom Netrim z Cyklokoalície, ja to 

považujem za veľmi dôležité.  

Existuje už projekt Cyklokoalície na prechode pre 

prejdenie Patrónky na bicykli. 

Čiže normálne (gong) investujme do toho 

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. 

Na vyjasnenie toho čo hovoril pán Kolek o tých 

desiatich tisícoch eur pre Q centrum, čo bol pozmeňovací 

návrh mňa a pani Štasselovej, schválený spolu s divadlom 

Malá scéna SPÚ na minulom zastupiteľstve, Q centrum je 

naozaj v problémoch, je to centrum právnej, sociálnej 

a psychologickej prevencie a príspevok je určený vyslovene 

na platy ľudí, ktorí tam pracujú ako psychológovia.  

Ja chápem, pán Kolek, mrzí ma, že trošku zneužívate 

tému detí, zvlášť v tejto súvislosti. Okrem iného robia 

ešte jednu jedinú vec, že priestory, ktoré majú 

a využívajú, ponúkajú aj iným mimovládnym organizáciám, že 

keď sa nemáte kde stretnúť, môžete sa stretnúť u nás.  

Tak sa, napríklad, stalo, že sa tam stretli rôzne 

mimovládky, tak sa napríklad stalo, že dnes už aj deti na 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 25 mája 2017 

 84

stredných školách sú sociálne vylúčené a chcú páchať 

samovraždy a že sú tam takýto ľudia, ktorí absolvovali 

nejaké psychologické poradenstvo, že sa tam ako komunita 

raz za čas stretnú a rozprávajú sa navzájom.  

A otáčať to proti nim, túto naozaj činnosť, ktorá je 

dôležitá (gong), je nefér.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani poslankyňa Svoreňová. 

Ing.  Soňa   S v o r e ň o v á ,  poslankyňa MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Ja by som k tomu ešte len dodala.  

Pán Kolek hovoril niečo o tom, že v zmysle, že je to 

centrum postihnutých ľudí.  

LGBT ľudia sú postihnutí prístupom netolerantnej 

spoločnosti, fundamelistického prístupu a rôznymi podobnými 

postojmi, s ktorými sa stretáva. Ja myslím si, že toto je 

práve ten dôvod prečo, jednoducho, naozaj, si zaslúžia mať 

takýto priestor slúžiaci na veci, ktoré spomenul kolega 

Chren. Na psychologickú pomoc, na komunitnú aktivitu. 

Lebo, jednoducho, aby v tejto spoločnosti mohli 

v plnom psychickom zdraví prežiť. Toto všetko potrebujú. 
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Takže považujem tento návrh pána kolegu, kolega za 

veľmi nešťastný a určite ho nepodporím a prosím aj kolegov, 

aby niečo takéto v žiadnom prípade nepodporili. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poslankyňa Pätoprstá. 

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

poslankyňa MsZ: 

Ja budem asi pokračovať v týchto argumentoch a tiež 

poprosím pána Koleka, aby zvážil tento návrh.  

Keď máme nejaký problém, neznamená, že ho vyriešime 

tým, že ho strčíme pod posteľ, alebo sa nebudeme naň 

pozerať.  

Je to problém a títo ľudia sú ochotní ho riešiť 

a riešiť ho veľmi kvalitne. Ja ich poznám osobne. Môžem sa 

za nich zaručiť. Neni to nič čoho by ste sa mohli obávať. 

Viem, že máte isté obavy, ale naozaj, je to, je to dobrý 

projekt. 

Prosím vás, aby ste ho podporili. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani námestníčka Plšeková. 
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MUDr. Iveta   P l š e k o v á ,  námestníčka primátora 

hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ja tiež reagujem na pána Koleka. A reagujem aj ako 

lekár.  

Naozaj, v tomto centre je poskytovaná odborná pomoc 

vysokokvalifikovaných terapeutov. Taká pomoc, dokonca, je 

veľmi vzácna na Slovensku. A čo je horšie, nie je 

preplácaná zdravotnými poisťovňami. 

Takže, ja takisto súhlasím s tou čiastkou desaťtisíc 

práve na tie odborné poradenské činnosti.  

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. 

Budem sa snažiť rýchlo reagovať.  

Parkovisko nechám bokom. Čiže zatiaľ k tomuto. 

Ja nemám nič, aby sme, proti tomu, aby sme podporili Q 

centrum spôsobom obvyklým. Nech si dá požiadavku na podporu 

činnosti, nech vydokladuje náklady, nech dá koľko chce 

z toho refinancovať zo zdrojov mesta, to tu nie je, lebo 

zatiaľ bol priložený návrh pána poslanca, hej? A nech je 

jasným spôsobom urobený sociálny projekt pre túto 

spoločnosť. 
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Nemám nič proti tom, týmto ľuďom. Som veľmi rád, že to 

robia. Naozaj tá podpora v tej psychologickej, možno 

lekárskej pomoci je potrebná, ale na všeobecný chod 

zariadenia Q centra, (poznámka: nezrozumiteľné slovo), 

takto to odsúhlasujeme. Takto ste to, pani námestníčka, 

podporili. Tu je na všeobecnú činnosť.  

Magistrát nebude mať možnosť skontrolovať vynaloženie 

týchto prostriedkov.  

Ešte raz opakujem. Nech si dajú žiadosť na 

psychologickú a lekársku podporu. A ja budem prvý, ktorý to 

podporím.  

(gong) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Uhler. 

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

Ďakujem za slovo. 

Ja by som sa chcel vyjadriť k tomu parkovisku pod 

Červeným mostom. 

Dobre vieme, že Železná studnička je veľmi, veľmi 

frekventovaná z pohľadu Bratislavčanov teda a cez víkend 

ich tam býva, niekedy, až sedemtisíc.  
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Ja sa pýtam, koľko parkovacích miest potrebujeme pre 

sedemtisíc ľudí?  Dvetisíc? A ideme pridať sto? Myslím si, 

že nech ich pridáme koľkokoľvek, vždy budú zaplnené.  

Kedysi v tomto, v tejto republike prišiel jeden dobrák 

s nápadom, že bude sa parkovať na chodníkoch. Máte pocit, 

že dnes máme vyriešené parkovanie? No nie. Len nám pribudlo 

množstvo áut, pretože im ukazujeme, že všade sa dá 

parkovať, všade treba chodiť s autami.  

Chceme fungovať ako Viedeň, Helsinky, Amsterdam, 

Kodaň, ale oni sa už štyridsať rokov nesprávajú tak, ako my 

sa chceme správať dnes. Je to, je to choré a nebezpečné pre 

budúcnosť, pretože takto sa doprava nerieši. Toto, 

jednoducho, nebude fungovať.  

Okrem toho sme na hranici chránenej krajinnej oblasti 

a ideme urobiť spevnenú plochu a všetky ropné látky pôjdu 

do zeme? Tak tie raky, čo spomínal pán Hanulík, tam zase o 

chvíľku nebudú. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Borguľa. 

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

Ja teraz som nepochopil Joža Uhlera, že či je za alebo 

proti.  
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Ale ja chcem povedať, že ja som tento ná, tento návrh 

na prvé počutie vyzeral ozaj dobre. Veľmi zaujímavo. Ne 

nefunkčnú plochu využiť. Ale ja až práve dneska mám, som sa 

presvedčil, že budem hlasovať proti tomuto návrhu z jedného 

dôvodu. Lebo práve keby to bolo regulérne zelené parkovisko 

so všetkými povoleniami, so všetkými odlučovačmi ropných 

látok a tak ďalej, tak si poviem, že dobre, však nech tam 

tie autá, autá stoja. Ale keď to má byť len makadamom 

vysypaná plocha za dvestotisíc euro, bez všetkého ďalšieho 

a tam bude na Železnej studničke v lesoparku kvapkať 

a tiecť bohvieaké oleje z tých áut dole, dole do do 

Vydrice, alebo čo je to tam za potôčik a tak to sa mi zdá 

neadekvátne.  

Ja práve, ako to, to poriadne riešenie, to, to je 

super, a ja som myslel, že to takto bude vyzerať. Ale 

takéto provizórne obchádzanie stavebného zákona a územného 

plána, tak s tým, jednoducho, ako mestský poslanec nemôžem 

súhlasiť. Žiaľ, čo ma mrzí.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec, 

uisťujem vás, že nedovolím nikdy, aby na Železničke, 

na Železnej studničke kvapkal nejaký olej do Vydrice. Ten 

potok sa volá Vydrica. Nemusíte mať takéto obavy. Toto sa 

tam určite diať nebude.  

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

No, ďakujem pekne ešte za slovo. 

Určite aj keď tam bude tisíc parkovacích miest, tak 

budú obsadené.  

My tu hovoríme o tom, že tu začíname robiť poriadok. 

Poriadok na Železnej studničke. Následne bude treba urobiť 

ďalšie kroky.  

Hovoríme tu o tom, že treba budovať cyklotrasy, 

hovoríme tu o tom, že treba urobiť ten nadjazd nad tú 

Patrónku, ale toto máme hotové, spocesované a môžme niečo 

spraviť.  

Všetky tie ostatné veci, ktoré tu zazneli, ja ich 

podporím. Ja podporím aj cyklotrasy, ja podporím všetky 

skupiny, aby sa všetc, všetci v tých mestských lesoch, 

všetky skupiny, ktoré ich navštevujú, sa tam cítili dobre 

a mali tam pre seba priestor.  

Spravili sme to predsa pre ľudí to, že sme odsekli 

automobilovú dopravu, nechali sme ju len niekde vjazde. To 

znamená, že cyklista, bežec a tak ďalej, prekonáva pár 

metrov, kedy sa musí stretnúť s tým automobilom. 

A zase ten automobilista, tá rodina s deťmi, ten kto 

naozaj z objektívnych dôvodov nemôže tam prejsť, zase má 

dostať svoj (gong) výstup včas 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Mrva. 

Ing. Ján   M r v a , poslanec MsZ: 

Dokončím svoj vstup k Železnej studničke. 

Ako som spomínal. Existuje už projektová dokumentácia 

na prechod Patrónky na bicykli. Treba to dotiahnuť na 

zastávkovej, tá ulička, ktorá to spája so Železnou 

studničkou, treba to len dotiahnuť a investovať prostriedky 

do projektovej dokumentácie a do výstavby cyklotrás, ktoré 

už, ktoré už teraz sú urobené.  

Ja si myslím, že chlapci, ktorí to navrhli, majú dobrý 

zámer. Len nie je možné uspokojiť všetkých a my chceme 

nemotorovú dopravu preferovať.  

Takže ja si myslím, že tak ako sme tam chodili my 

decká z rôznych častí mes mesta, ja s Petržalky roky 

rokúce, tak že som vystúpil na Patrónke z autobusu a pekne 

peši s rodinkou, súrodencami a rodičmi, som prešiel až na 

Železnú studničku. Veď to je o moc lepšie, ako sa tam 

dovliecť autom a hla, dvadsať minút tam hľadať parkovanie 

a niekde tam zaparkovať. 

Práve preferujme to, že dneska existujúce parkovisko 

spoplatníme. (gong) Hendikepovaní  
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán námestník Černý.  

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

mesta SR Bratislavy: 

Ja si myslím, že k tejto téme sa dá argumentovať za aj 

proti, tak ako tu aj zaznieva.  

Faktom však je, že tá Železná studienka má slúžiť 

všetkým. Všetkým vrátane tým, ktorí majú malé deti, ktoré 

keby sa chceli vybrať na ten celodenný výlet vrátane na 

bicykloch tam ísť a športovať, tak by došli k tomu, že do 

toho autobusu sa nikdy ani nezmestia. Čo budú potom robiť 

tí ostatní, v tom autobuse? Ako pôjdu?  

A to hovoríme iba o príklade jednej rodiny s dvomi 

deťmi. Teda štyria členovia, štyri autobusy, batoh 

s jedlom, pokrmami na chrbte na grilovanie, a jednoducho, 

sme to zabili.  

Vy to veľmi dobre viete. Ľahko sa dá argumentovať 

proti tomu a útočiť do tohto projektu,  ktorý prinesie 

úľavu v doprave a zvýši návštevnosť Železnej studničky. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

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

Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán primátor. 

Ja som aj pred mesiacom podporil tento projekt, lebo 

si myslím, že parkovisko by tam bolo vhodné, ale úmyselne 

hovorím, parkovisko. Ja som sa až dneska dozvedel, že to 

neni parkovisko, že to má byť odstavná plocha.  

No, za dvestotisíc vysypať plochu makadamom, si 

myslím, že je trošku problém v danej lokalite. Ak by tam 

bolo, naozaj, regulérne parkovisko, EIA, územné 

rozhodnutie, stavebné, som absolútne za. Ale za dvestotisíc 

tam vysypať makadam a urobiť tam odstavnú plochu, sa mi to 

zdá trošku scestné. 

Za dvestotisíc radšej urobme špeciálnu jednu linku 

emhádé a vozme tam ľudí autobusom z nejakej zástavky.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Kaliský., 

Ing. arch. Branislav   K a l i s k ý , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Faktickou, aby si, aby som mal reagovať teda na Jožka 

Uhlera.  
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Mne sa zdá, že sa tu stále točíme okolo, okolo 

nejakého problému so Železnou studničkou.  

Te tento, táto aktivita bola, bola o tom, že začať to 

celé riešiť. Sa mi páči aj kritika.  

A k Jožkovi by som povedal akurát toľko, že zaznelo tu 

akože strašne veľa múdrych slov ekologických a bavíme sa 

o tom, že to súvisí s emhádečkou. Jožko, ty si niekoľko 

rokov v dopravnom podniku, chcem sa spýtať, prečo teda 

nejazdia tie elektrické autobusy na tú Železnú studničku, 

keď už sme takí ekologickí? Prečo sa tam nedá dostať ľahko 

autobusom? Prečo vôbec musíme riešiť parkovisko na Železnej 

studničke? A prečo sa tam ľudia nevedia dostať, keďže 

emhádečka je, vlastne, čiastočne aj pod tvojou kuratelou? 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Chren. 

Ešte reaguje pán poslanec Uhler. 

Pán poslanec Uhler, ideš reagovať ešte, alebo?  

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

Ja som chcel reagovať. 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

No, reaguj.  

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

Keďže otázku, pokiaľ som pochopil, zaznela len z úst 

poslanca Braňa Kaliského.  

Ja mu odpoviem, že ja si myslím, že emhádečku je 

Železná studnička obslúžená celkom dobre na Patrónku. 

Odtiaľ človek prejde štyristo alebo štyristopäťdesiat 

metrov pešo.  

Nemyslím si, že niekto, kto ide do prírody by sa mal 

báť takejto vzdialenosti, ak nie je imobilný. 

Takže emhádečka je, z môjho pohľadu, celkom fajn. Ja 

ju sám využívam ak idem s deťmi na Železnú studničku. 

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. 

Kolegyne, kolegovia, pán primátor, 

ak by som náhodou, čo sa snáď nestane, tak prosím 

o predĺženie. 
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Najprv by som možno chcel tak trošku, aj keď neviem či 

to bol tentokrát úmysel, ale podarilo sa vám pri 

predkladaní tejto zmeny a zmeny rozpočtu taká zaujímavá 

vec. Je to taká taktika Ivana Mikloša, že on vždycky urobil 

celý štátny rozpočet a potom povedal, že desať miliárd 

korún bude na priority a všetci sa ruvali o tých desať 

miliárd a nevšimli si tých niekoľko stoviek miliárd, ktoré 

tam boli bokom. 

Aj my sa tu bavíme hlavne o jednom bode, pri celom 

zmene rozpočtu a pritom je tu, akože, tá obrovská, to gro 

tej zmeny rozpočtu, ktoré je také čisto technokratické, je 

v podstate dôležité, jedná hlavne o čerpaní rôznych 

projektov a ktoré na meste máme. Sú to také technické zmeny 

a je potrebné ich schváliť a o nich tu, bohužiaľ, vôbec 

debata nie je. 

Čiže, neprekrývajme úplne všetkým, úplne všetko to čo 

je dôležité, debatou, možno, o jednom, alebo jeden a pol 

bode v tej to zmene rozpočtu, pretože by to bola škoda 

neprijať, tak ako je predložená táto zmena rozpočtu.  

Musím zareagovať na to, čo hovoril pán Kolek, pretože 

taký nešvár sa nám tu rozmohol v našej spoločnosti a to sa 

netýka zďaleka len mesta, že mnohí ľudia začínajú svoje 

príhovory a to čo prezentujú aj verejne, vetou typu nie som 

fašista, ale. A potom pokračuje to, čo je zlé.  

Nemám nič proti postihnutým, rozumej LGBT, ale. To 

bola veta, ktorá tu zaznela z úst pána Koleka. Ja som 

vďačný aj jeho kolegom z klubu, ktorí sa zastali tejto, 

naozaj, dobrej a symbolickej zmeny vo výške desaťtisíc eur, 
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ktorú sme, úplne naprieč politickým spektrom schválili na 

minulom zastupiteľstve. Chcel by som len uviesť na pravú 

mieru, nie je ani pravda, že nebudeme mať peniaze pod 

kontrolou. Pretože v tomto prípade ide o grant. Keď sa 

schváli zmena rozpočtu, oni musia požiadať a jasne uviesť 

ako budú tieto peniaze použité.  

A ja tu dávam teda verejný prísľub po tom, čo som sa 

rozprával, že budú jasne použité len na tú psychologickú, 

právnu a sociálnu prevenciu a bude to v rozpočte, ktorý 

predložia a bude vymáhateľný, jasne určené.  

Takže, aj tento argument pána Koleka padá.  

A chcem jasne uviesť, že naozaj, tu nejde o žiadnu 

podporu nejakých dúhových pridov ani ničoho iného. Ide 

o podporu komunitnej a sociálnej a psychologickej práce pre 

ľudí, ktorí majú problém. pre ľudí, ktorým toto mesto 

doteraz nikdy v histórii nijakým spôsobom nepomáhalo. A 

toto je, možno, taká maličká, a naozaj, symbolická zmena 

oproti všetkým tým veciam, ktoré financujeme a ktoré 

robíme.  

Nejde o dvestotisíc na makadamové parkovisko, ide 

o desaťtisíc eur na prácu jednej, naozaj, krachujúcej 

a dobrej mimovládnej organizácie, na ktorej sme sa zhodli 

už na minulom zastupiteľstve. 

Aj prosím, teda, pána Koleka, aby zvážil ten svoj 

pozmeňujúci návrh a prípadne ho stiahol.  
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A všetko ostatné si, naozaj, vieme rozumne, ako 

rozumní ľudia vyrozprávať.  

Čo sa týka samotného parkoviska, ja nechcem debatovať 

ani o tom, že či parkovisko áno, alebo nie, lebo som si 

robil prieskum a vyvolala táto téma, naozaj, obrovskú 

debatu a tí ľudia sú, zhruba, tak pol na pol, keď sa ich 

pýtate na sociálnych sieťach. 

Čo je pre mňa dôležité, trošku pán Mrva, aj keď mimo 

rokovacieho poriadku, lebo sa neprihlásil s riadnym 

príspevkom a vo faktických na pokračovanie hovoril o tej 

cyklotrase cez Patrónku, podľa mojich informácií, táto 

cyklotrasa už je naprojektovaná. Ona bola schválená v roku 

2016. Cyklokoalícia má nejaký jeden pozmeňujúci návrh. 

A parkovisko s cyklotrasou sa nijako nebijú. 

Ale ja mám taký nápad, že čo keby sme do tej júnovej 

zmeny rozpočtu aj spolu s pánom primátorom, lebo mnohí 

ľudia, ktorí sú aj za to parkovisko, my hovoria, my sa 

nevieme s deťmi bezpečne dostať na Železnú studničku inak, 

ako autom. Lebo (gong) keď mám so sebou tri deti, bicykel 

a dve odrážadlá, tak sa do autobusu, jednoducho, nevojdem. 

Žiaden bicyklobus, kde by som si vedel z nejakého 

parkoviska naložiť na vozík bicykel a previezol by ma 

odniekiaľ iniaľ ako do Devína, na Železnú studničku 

nechodí. Postavte nám cyklotrasu, aby som sa z mesta vedel 

bezpečne dostať na Železnú studničku a nebudeme potrebovať 

parkovisko.  

Myslím si, že tieto dve veci sa nebijú, ale že tá 

cyklotrasa je naprojektovaná, cyklotrasa v podstate 
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z Mlynskej doliny z pod Lafranconi, čo je taký mestský 

okruh, kam sa už dá dostať odkiaľkoľvek, z Ružinova, 

z ďalších okrajových mestských častí, poďme schváliť ako 

úplne že spoločnú prioritu všetkých nás poslancov, ktorí 

sme za rozvoj cyklotrás, že vybudujeme túto cyklotrasu, 

ktorá už projektovo je pripravená.  

A pevne verím, že s pomocou mesta zvládneme aj debaty 

s Krajským dopravným inšpektorátom.  

A chcel by som si len na záver ujasniť jednu vec, 

pretože som zachytil, že pani Šimončičová dala taký pokus 

o vyčlenenie o hlasovania o parkovisku na samostatné 

hlasovanie, ale vnímam to tak, že to nebolo riadne formálne 

podané pozmeňujúci návrh, pretože on  neobsahoval, že čo sa 

musí znížiť a zvýšiť v rozpočte, chcem si len toto ujasniť, 

že či teda máme vôbec pozmeňujúci návrh na vyňatie, alebo 

či nemáme platný pozmeňujúci návrh na vyňatie parkoviska na 

samostatné hlasovanie.  

Ďakujem veľmi pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne, že ste na to upozornili, pretože na to 

som chcel upozorniť aj ja. Ak by s tým mal byť problém, 

radšej to dajme z tej zmeny preč, lebo keď neschválime celú 

zmenu rozpočtu, všetky tie dotácie pre školy, domovy 

seniorov, cévecéčka, tak by to bola obrovská škoda. 
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Čiže, ak niekto s tým má problém, dajte návrh, aby sme 

o tom mohli riadne hlasovať.  

Pán poslanec Hanulík.  

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

Ďakujem veľmi pekne. 

Ja som doteraz, ale nevedel, že vlastne elbédé, čo to 

vlastne je, ale teraz mi bolo povedané, že zvonček znon, že 

zvonček má rád zvonček a čiaročka má rada čiaročku.  

Takže, ja by som povedal z minulosti. Ako mladý človek 

som mal veľmi rád týchto nahriatych chlapov, lebo sme si 

hovorili, že o to viac dievčat my budeme mať, lebo bude 

mužov nedostatok. Hej? To bude ako po vojne.  

Čiže, ja by som, samozrejme, podporil týchto ľudí. 

Nech ich je čo najviac. To je jedna vec.  

Ale zároveň tu padla vec, že či sa bude jednotlivo 

hlasovať, hej? Lebo s niektorým mám problém, neviem sa 

vyjadriť, s týmto som za, ako to vlastne bude?  

Ďakujem pekne. 

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 za slovo. 

Ja by som, naozaj, re na predrečníka reagoval.  

Pán Chren, tá vaša výpoveď krachujúca komunitná 

spoločnosť, krachujúca, má asi takú výpovednú hodnotu, jako 

včerajšie zdôvodnenie účelových vynaložených stotisíc na 

odškodnenie nájomcu, lebo nám hrozia státisíce možných 

strát potom.  

Čiže, oni vôbec nekrachujú. Pokiaľ si pozrieme akým 

spôsobom hospodária, tak sa moc nedozvieme. Vieme jedine, 

že boli podporení Otvorenej spoločnosti Slovensko 

štyridsiatimi deviatimi tisícmi, dvadsaťtisíc Ministerstvá 

zahraničných vecí, dvadsaťpäťtisíc ministerstva 

zahraničných a ďalšie iné zdroje.  

Ja by som nezľahčoval tento problém tento gender 

ideológie. Vravím, jedna vec je odkázanosť, druhá vec je 

ideológia gender. Tá za vykázané obdobie otvorenej 

spoločnosti prijala milión dvestopäťdesiattisíc  eur na 

rôzne podporné (gong) projekty.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Mikulec. 
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JUDr. Richard   M i k u l e c , poslanec MsZ: 

Ja by som sa vrátil k tomu parkovisku a k tomu, čo som 

tu počul v príspevkoch.  

Mňa by zaujímalo, čo sa týka tých odlúva, odlučovačov, 

to, čo tu spomínal Martin Borguľa, teda, že nebudú tam 

odlučovače. Mňa by zaujímalo, či tie parkoviská, ktoré  tam 

sú teraz, majú odlučovače. To je jedna vec.  

A ďalšia vec. a všetky tie autá, ktoré tam stoja 

naokolo, teda keď z nich kvapká ten olej, tak asi 

znečisťujú dosť tú Vydricu.  

Čiže, keby sme už robili to parkovisko aj dole, ja by 

som bol za, aby v rámci tých dvestotisíc, teda neviem, či 

to bude, bude stačiť, aby sa tam nejaké tie odlučovače, 

ktoré on hovoril, urobili a nech sa teda pozrieme aj na tie 

ostatné parkoviská, či tiež majú tie odlučovače, aby sme 

poprípade tam neničili tú prírodu, lebo to je dosť 

podstatné. Lebo parkuje tam momentálne asi sto áut, alebo 

stopäťdesiat áut kade-tade, tak sa poďme pozrieť na to tak 

komplexne a poďme sa pozrieť na to, že či tam sú tie 

odlučovače a keď tam nie sú, prečo to tých poslancov 

nezaujímalo aj predchádzajúce volebné obdobie, že tam tie 

odlučovače neboli?  

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 pekne. 

No, ja som navrhla, že vypustiť tú položku 200 000,00 

a tak je návrh môjho pozmeňovacieho uznesenia.  

Ja by som len chcela povedať všetkým, ktorí sa sťažujú 

na to, že sa nemajú ako dostať s deťmi, alebo autom musia 

prísť po, po začiatok zákazu vjazdu a nemajú sa ako dostať 

s kočíkmi.  

Ja neviem, prečo sa tá doba takto zmenila, ale ja som 

s mojimi deťmi chodila, to sme mali veľké Liberty kočíky, 

lebo neboli nízkopodlažné autobusy, chodili sme z Petržalky 

každý víkend, lebo v Petržalke žiadna zeleň nebola, na 

Železnú studničku a môžem vám povedať, že moje deti z toho 

mali takú radosť z cestovania, prestupovania, že žiaden 

problém nebol.  

Neviem prečo, tak niektorí mladí ľudia spohodlneli 

a nemôžu inak, len autom sa dostať niekam, kde, a potom sa 

zabávať. To je naozaj, smutné. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Mrva. 
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Ing. Ján   M r v a , poslanec MsZ: 

Ja som veľmi rád, že táto debata  začala, je potrebná 

a možno vygeneruje v júni takú zmenu rozpočtu, ktorá dá 

prostriedky na doprojektovanie časti nultého okruhu. Lebo 

práve potrebujeme od toho Tesca v Lamači napojenie na 

Železnú studničku, ktorá ďalej cestou na Biely kríž  a na 

Neštich sa napojí na cyklotrasu Jurava, čím sa vytvorí 

veľká časť nultého okruhu, cyklistického okruhu Bratislavy  

Čiže, my by sme mali investovať teraz do urobenia 

cyklotrasy z Lamača päťsto metrov na Železnú studničku. 

Tam, tam existuje komunikácia, len ju treba pekne opraviť, 

oddeliť chodcov od cyklistov a máme veľký kus cyklotrasy 

bratislavského nultého okruhu pripravený. 

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.  

Dve rýchle reakcie.  

Pani Šimončičová, návrh, ktorý ste dali nespĺňa 

formálne požiadavky. Prosím vás, radšej sa dohodnite 

s pánom Zaťovičom, alebo tuná s našimi úradníkmi a aspoň 

písomne ho predložte tak, ak chcete, aby sa o ňom 

hlasovalo, aby bol formálne správny a mohlo sa o ňom vôbec 

hlasovať.  
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Len toľko som chcel vecne povedať. 

Pán Kolek.  

Obdivujem s akou razanciou dokážete tvrdiť veci, ktoré 

sú absolútne nepravdivé len na základe toho, že si 

prečítate niečo na webe. A v takomto prípade nie ste 

ochotný ísť a spýtať sa a zisťovať si na mieste a naozaj sa 

presvedčiť o tom, aká je pravda.  

Ale chápem, už keď počujem výrazy ako džender 

ideológia a postihnutí, a podobne, chápem, že v tomto 

prípade vám nejde o vec, len si tú svoju politickú agendu, 

nejakým spôsobom, veľkú, celoštátnu, kádehácku prenášate do 

mestského zastupiteľstva, kam absolútne nepatrí. A rozhodli 

ste sa vytĺkať takéto body z toho, čo inokedy nerobíte 

a naozaj ma to mrzí vo vašom prípade.  

A prosím všetkých (gong), aby vám nenale 

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. 

Najprv poďakujem pánovi Chrenovi za moje meno 

vyslovenie.  
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Prečo moje meno hovoril v spojení, asi sa pomýlil, že 

pán Zaťovič sa má dohodnúť s pani Šimončičovou. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Á, ja ták. Aha. Sumu.  Už som pochopil. 

Dobre. Ďakujem pekne. 

Ja mám dve veci k tomu rozpočtu. 

Prvá vec do rozpočtu. Ten zberný dvor.  

Dostal som včera list, predvčerom, pardon, 

z magistrátu, že aby sme ten pozemok upravili. Je upravený, 

naozaj, 2 300 metrov štvorcových  sa tam dá urobiť aj bez 

tých sietí.  

Áno, dnes to podpisujem. Zo dňa na deň odpovedáme na 

otázky, ktoré nás magistrát poprosil, aby sme do jedného 

dňa odpovedali.  

Druhá vec ohľadne Harmincovej. Stále mi chýba, viem že 

GIB dvakrát žiadal navýšenie rozpočtu na výkup pozemkov pod 

Harmincovou o cirka  stotisíc euro a v tomto rozpočte to 

nie je, na  zmenu rozpočtu. Preto sa chcem opýtať, či sa to 

chystá do júnovej zmeny rozpočtu tá Harmincová. Ak áno, 

budem veľmi rád.  

A ešte jedna vec. škoda, že v takomto dobrom bode sa 

miešajú veci, ktoré sú za aj proti a bojím sa, že ten bod 

nemusí prejsť. Čiže je to škoda, že naozaj, sa to nedohodlo 

predtým, že ako to celé dopadne. Lebo naozaj, sú tu veľmi 
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dobré veci,  ktoré treba podporiť, ale veci, ktoré sa sem 

nehodia. 

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Harmincova je časť v bode ďalšom, ktorý budeme mať. To 

je ten úver, chceme na to využiť a potom v júni bude ďalšia 

zmena rozpočtu, by mala byť.   

Pán, pani poslankyňa Šimončičová. 

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

Ďakujem veľmi pekne.  

Keďže to nepovedal pán Zaťovič za mňa, ako to 

navrhoval pán Chren, tak ja to prečítam, lebo ja som 

predložila návrh na zmenu textu uznesenia a to jest, 

z návrhu na zmenu rozpočtu vypustiť z položky 0422 720 sumu 

200 000,00 eur a zároveň znížiť použitie Rezervného fondu. 

Tento doplnok je tam, samozrejme, po dohode s odbornými 

pracovníkmi magistrátu. 

Takže takýto návrh uznesenia bude predložený. 

A, a to je všetko čo som chcela.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Hanulík.  

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

Ďakujem veľmi pekne. 

Ja by som bol veľmi nerád, aby sme tu postavili dve 

veci proti sebe. Jedna je zberný dvor, ktorý je, naozaj, 

pre životné prostredie to najlepšie čo môže byť a na druhé, 

parkovisko, ktoré ako tu zaznelo, môže jedna kvapka toho 

ropného produktu znečistiť desaťtisíc litrov vody.  

Ja neviem, proste, ako to je, ale určite sú to dva 

veci, ktoré  jedna je plus a druhá je, možno troška mínus.  

Ale chcem vám povedať jedno veľmi dôležité. Ja by som 

preferoval vždy také veci, ktoré tie autá, alebo dopravné 

prostre (poznámka: nezrozumiteľné slovo). 

Keď pôjde niekto emhádé na Železnú studničku, ten 

autobus, proste, príde, odíde. Keď má deti a veľa bicyklov, 

zoberie si taxík, je to dokonca na internete, kdekoľvek za 

päť euro a tým taxíkom ho tam zavezie aj so všetkými 

bicyklami, aj so psami, aj s deťmi a ten taxík odíde. 

A tých päť euro aj tak za to parkovisko budeme musieť niečo 

vyberať, jak sa hovorí, lebo zadarmo nemôže byť nič.  

A potom to parkovisko bude slúžiť tým okolitým firmám 

a nie návštevníkom lesoparku.  
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Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán námestník Černý. 

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

mesta SR Bratislavy: 

Ja len trošku retrospektívne. Pred, možno, štyrmi 

rokmi ešte aj námestníčka Džerengová navrhovala v tej zóne 

nejaký super parkovací dom, na tom stávajúcom, stávajúcom 

parkovisku, vrátane všetkých betónových plôch, od 

odlučovačov a všetkého možného. A takisto to neprešlo. 

Neprešlo. 

Takisto to neprešlo, po húževnatej diskusii sa to 

zarazilo, že jednoducho, uprednostnilo sa nech tam idú 

cyklisti, nech tam idú peší, nech tam idú turistikovať 

a tak ďalej.  

Dneska je tu alternatíva na ploche, ktorá je pod 

mostom, ktorá je inak nevyužitá, ani nezarastie tam nič iné 

okrem náletovej zeminy, zele, (poznámka: oprava „ööö“) 

zeleniny, (poznámka:  smiech), náletovej zelene, takže inak 

je ten priestor nevyužitý. Naopak, zavedie tam trochu 

poriadku.  

Preto si dovolím, podporte tento návrh, aby sme 

odťažili tomu parkovisku a tej dopravnej situácii, ktorá 
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tam vzniká. Aj v minulosti sme predsa rokovali (gong) 

o tom, ako využiť 

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 ešte v súvislosti s tým parkoviskom mal 

jeden konkrétny podnet od viacerých občanov.  

Neďaleko súčasne existujúcich parkovacích miest je 

jediné, jediný bezbariérový vstup na Partizánsku lúku, ide 

o veľmi prudký kopec s takzvanými tými mačacími hlavami, 

tými kockami a tým, že je ten kopec taký prudký, ja viem, 

že sa to nerieši, len chcem upozorniť na to, aby sa aj na 

to myslelo pri téme Železná studnička, že ten bezbariérový 

vstup je tam katastrofálny.  

A sú teda dve možnosti. Buď že sa vymenia tie mačacie 

hlavy za niečo iné, alebo že sa vybuduje v blízkosti tých 

parkovacích miest nejaké nové, nejaký nový bezbariérový 

vstup. Aby mesto na to myslelo.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

To bol posledný diskusný príspevok.  
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Prosím návrhovú komisiu. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

K materiálu sme dostali dva návrhy na zmenu roz, 

v tomto rozpočte.  

Prvý návrh dala pani Šimončičová. Navrhuje z návrhu na 

zmenu rozpočtu vypustiť položku 04 22 číslo 720 s názovom 

Budovanie a revitalizácia bratislavského lesoparku sumu 

200 000,00 eur a zároveň znížiť použitie Rezervného fondu 

o túto sumu.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Štyridsať prítomných. 

Dvadsaťtri za. 

Uznesenie je prijaté. 

 

Návrhová komisia. 
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Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Druhý návrh dal pán poslanec Kolek. Navrhuje 

z rozpočtu bežné výdavky položku 6.3.2 640  nerozpočtovať 

tých 10 000,00 eur Daň z príjmov fyzických osôb bežného, 

bežných výdavkov znížiť sumu 305 412,00 eur o 10 000,00 eur 

na 295 412,00. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Štyridsať prítomných. 

Deväť za. 

Uznesenie nebolo prijaté. 

 

Návrhová komisia. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Teraz by sme mali hlasovať o pôvodnom návrhu 

uznesenia, mestské zastupiteľstvo po prerokovaní  materiálu 

schvaľuje zmenu rozpočtu v znení tej zmeny, ktorá bola 

prijatá. 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 25 mája 2017 

 113

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Štyridsať prítomných. 

Dvadsaťtri za. 

Uznesenie je prijaté. 

Čiže to bolo zmena rozpočtu, hej?  

Dobre. Ďakujem pekne. 

 

 

BOD 3 NÁVRH NA NAČERPANIE 4. TRANŽE ÚVERU 

OD ROZVOJOVEJ BANKY RADY EURÓPY 

(COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK) 

A NAČERPANIE NOVÉHO ÚVERU PRE HLAVNÉ 

MESTO SR BRATISLAVU 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dámy a páni, prechádzame  

prechádzame do bodu číslo tri, a tým je Návrh na 

načerpanie 4. tranže úveru od Rozvojovej banky a načerpanie 

nového úveru pre hlavné mesto Bratislavu. 
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Je to materiál, ktorý pripravujeme v súlade 

s schváleným uznesením z decembra 2016, kedy ste schválili 

postup mesta v tomto zmysle, prípravu a na načerpanie úveru 

s tým, že finančné prostriedky, ktoré ste v decembri 

schválili, tak sú narozpočtované a sú o ne opreté výdavky 

hlavného mesta.  

Čo sa týka tej štvrtej tranže, tá je určená na 

projekty v oblasti dopravy na veľké infraštruktúrne 

projekty, modernizácia mestskej infraštruktúry, inžinierske 

siete, základné vzdelávacie a zdravotnícke zariadenia, 

sociálno-kultúrne, alebo špoltové centrá, dá sa z nich 

urobiť križovatka Vrančovičova napríklad. Dajú sa použiť na 

spoluúčasť mesta pre eurofondy a ďalšie veci, ktoré sú v, 

ďalšie ve,  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

čo to?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Cyklotrasy. Áno, cyklotrasy. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

A ďalšie veci, ktoré sú v materiáli.  

Druhá časť materiálu je čerpanie jednej tranže, 

respektíve, úverový rámec a čerpanie jednej tranže úveru, 

ktorý sme tiež pripravili podľa pokynu, ktorý ste nám dali 

v decembrovom zastupiteľstvu.  
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K tomuto bola obsiahla diskusia, aby sme vám poslali 

aj, aj prehľad investičných akcií mesta, ktoré by z tohoto 

mohli byť čerpané. Je ich, je ich veľa, máte ich všetci 

k dispozícii. Mesto s tým v rozpočte počíta, s tým že by 

bola obrovská škoda, keby sme tieto projekty nevedeli 

realizovať, lebo keď sa to neschváli, tak, samozrejme, 

budeme musieť upravovať rozpočet.  

Chcem podotknúť, že toto volebné obdobie si nielen 

mesto berie úvery, ale zobrali si úvery aj mestské časti, 

napríklad, mestská časť Petržalka si zobrala úver, úver si 

zobrala mestská časť Záhorská Bystrica, mestská časť 

Vajnory, mestská časť Rača, si zobrala úver, mestská časť 

Vrakuňa si zobrala úver. Čiže, úverová politika je jedným 

zo zd zo spôsobov financovania samosprávy. Chcem povedať, 

že napriek načerpaniu, potencionálnemu načerpaniu týchto 

prostriedkov, mesto je pod päťdesiatimi percentami hladiny 

úverového zabezpečenia, čiže sa nám darí znižovať mieru 

zadl, mieru, mieru zadĺženia hlavného mesta, čiže, to je 

dobrá správa.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Áno, je to historicky najnižšie úverové zaťaženie, 

miera úverového zaťaženia, ktoré Bratislava mala, napriek, 

napriek tomuto. 

Čiže, hovorím, ideme v súlade s tým, čo ste v decembri 

schválili, postupujeme tak, ako postupujú mestské časti, 

ktoré si tiež berú úvery a používajú ich na kapitálové 

a bežné výdavky. Výdavky, ktoré, alebo projekty, ktoré 
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chceme za tento úver zrealizovať, sme vám poslali. Čiže to 

je.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Áno. k tomu sa vyjadrí určite pán hlavný kontrolór, že 

ten úver, ktorý sme našli, je veľmi výhodný, že bola by 

škoda ho nevyužiť. 

Toľko z mojej strany.  

Otváram k tomuto bodu diskusiu.  

Pán hlavný kontr. 

Pán hlavný kontrolór sa hlásil prvý.  

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

SR Bratislavy: 

Ďakujem za slovo. 

vážený pán primátor, vážené panie poslankyne a páni 

poslanci, 

obvyklým spôsobom pri prijímaní úverov podávam 

stanovisko k podmienkam prijatia úveru.  

Predkladaný materiál pozostáva v podstate z dvoch 

častí. Zmluva, rámcová zmluva s CED-kou bola podpísaná ešte 

v minulom volebnom období a teraz dochádza k načerpaniu jej 

štvrtej tranže. Čiže je to vlastne dotiahnutie úverového 

rámca, ktorý bol zastupiteľstvom schválený na podpis 

rámcovej zmluvy do realizácie a vďaka tomu poskytnete, 
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v prípade schválenia uznesenia, pánu primátorovi priestor 

na to, aby načerpal na investičné zámery, ktoré v tom čase 

boli schválené päť miliónov euro. 

Druhá časť, ktorá vám je predkladaná, pozostáva zo 

sedem miliónového načerpania úveru z novo schvaľovaného 

úverového rámca v celkovej výške dvadsiatich miliónov euro. 

Tento úverový rámec je všeobecný rámec, ktorý bude 

čerpaný v priebehu troch rokov podľa možnosti vývoja 

percentuálneho vývoja zadĺženosti hlavného mesta, ktoré, 

ako pán primátor v úvodnom slove zdôraznil, kleslo pod 

historické číslo päťdesiat percent, čiže zákon 

o rozpočtovej zodpovednosti Bratislava dodržala bez 

akéhokoľvek porušenia a potreby komunikácie s ministerstvom 

financií. 

Dovolím si zdôrazniť, že je to aj historicky 

najlacnejší úver, ktorý máme a je  zhruba tesne nad 

polovicou súčasnej sadzby, ktorú platíme ako úrok 

Československej obchodnej banke a bezpochyby zodpovedá 

dolnej hranici súčasne získateľných podmienok, ktoré mestá 

a obce Slovenskej republiky  dostávajú. 

Vzhľadom teda na výhodnosť tohoto úveru a vzhľadom na 

to, že mesto sa vysporiadalo so svojim predĺžením pozo, 

ktoré bolo v posledných dvanástich rokoch, kedy sme boli 

vysoko cez sto percent a klesli sme, už s týmito dvomi 

sumami piatimi a siedmimi miliónmi, pod päťdesiat percent, 

doporučujem, aby ste schválili tento úver. 
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Tiež si dovolím doplniť, že je zapojený do rozpočtu, 

ktorý bol schválený v decembri minulého roka a kde som vo 

svojom stanovisku komentoval túto otázku, že mesto hodlá 

zapojiť zdroje vo výške dvanástich miliónov euro. 

A samozrejme, popri tom spláca, teda rozpočtuje splátky na 

splácanie existujúceho úveru v súlade s úverovou zmluvou 

s Československou obchodnou bankou, ktorú mesto má.  

Ďakujem pekne za pozornosť. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne, pán inžinier. 

Pán poslanec Budaj. 

Ján   B u d a j ,  poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Úver je lacný, to je pravda, ale dávam poslankyniam 

a poslancom do, do úvahy okolnosť, že nie je potrebný. 

Pretože rozpočtované financie naplníme aj z existujúcich 

zdrojov.   

Nestotožňujem sa ani s myšlienkou, ktorú predostrel 

pán primátor, že úver má slúžiť aj na iné, než kapitálové 

výdaje. Čiže na prevádzku, na prejedenie na tomto 

magistráte.  

Magistrát výrazne zvýšil počet zamestnancov a zrejme 

pán primátor má v tomto zmysle ešte nejaké svoje plány, 
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keďže štruktúru zamestnaneckú ovláda len vlastnými 

rozhodnutiami.  

Za týchto okolností, ak nie je celkom jasné, či sa 

úver sčasti nepreje a navyše, ak je viac než pravdepodobné, 

že daňové príjmy vystačia na naplnenie tohtoročného 

rozpočtu, považujem prijímanie tohto úveru za viacmenej 

bianko šek, ktorý poslanci idú odhlasovať. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec,  

ak som sa neprávne vyjadril, tak korigujem svoje 

vyjadrenie, úver bude použitý iba na kapitálové výdavky. 

Iba na projekty, ktoré sú v tabuľke. Žiadne prejedanie 

nehrozí.  

Pán  poslanec Bajan. 

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

Ďakujem pekne, pán primátor. 

Ja sa ospravedlňujem, ak by som prešvihol čas, 

poprosím o ďalších štyri minúty.  

Tento materiál je veľmi zaujímavý, aspoň, začnem tým, 

čím skončil môj predrečník. Nie som presvedčený, že mestu, 

naozaj, chýbajú tieto prostriedky, myslím o tej druhej 

časti materiálu, že treba zobrať úver.  
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V materiáli som sa dočítal, čo ma dosť vyrušilo, na 

strane, na strane štyri, úver bude použitý na plnenie 

funkcií hlavného mesta na vyrovnanie nesúladu medzi 

príjmami a výdavkami rozpočtu na rok 2017. Ja sa pýtam  

o aký nesúlad ide? A prečo je potom rozpočet podpísaný?  

Celé sa mi to nezdá.  

Chcem len povedať, že jediná pravda, ktorá v tomto 

materiáli som vedel akceptovať, je skutočnosť na strane 

šesť, kde mesto sa chváli tým, že spoločným načerpaním 

oboch tranží sa dosiahne za rok 2017 najnižšia výška 

dlhovej zaťaženosti, čo predstavuje zákonnú hodnotu bez 

akéhokoľvek opatrení zo strany hlavného mesta.  

Toto je kľúčové. Ja som rád, že mesto sa priznalo, že 

v dlhovej služby nerobí zhola nič, zhola nič. Dokonca 

splácame menej ako za Ftáčnika. Chcem to dokumentovať tým, 

že za obdobie, ktoré sme nabrali úvery, sme dostali viac 

ako stodvanásť miliónov dvestodvanásť, 

dvestodvadsaťdvatisíc šesťstošesťdesiat euro na dani 

z príjmov fyzických osôb. O stodvanásť miliónov viac. 

Čiže, to spôsobilo, že sme sa dostali k nižšej 

dlhovej, žiadne iné opatrenie úsporné, alebo nejaké iné.  

A ešte možno na margo toho, čo povedal pán kontrolór.  

Žiaľ, vzhľadom na zmluvu, ktoré mesto má 

s čéesobečkou, nie je možné dobrý úver platiť ten horší. 

Lebo čéesobečka má dodatok, kde, jednodnoducho, je 

povedané, koľko najviac môžme platiť ročne. Ak sa táto 

klauzula nezruší, nie je možné použiť lepšie peniaze na 
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splácanie horšieho úveru. Žiaľ, keby sa toto odrokovalo, 

dokonca si viem predstaviť, že by to bolo výhodné pre 

mesto. Nerokuje sa o tom. 

Záver je ten, že chváliť sa tým, že sme znížili úver 

a poukazovať na to, že čo, preboha, sa stalo 

v dvetisícjedenástom, je veľmi nekorektné, ale myslím si, 

že to nie je dôležité. 

Faktom je, že aj prognóza tohtoročných príjmov dani 

fyzicko, napriek tomu, že mesto si urobilo desaťmiliónovú 

rezervu v rozpočte, ideme približne od jedna celá deväť až 

do, asi, štyri percentá medzimesačne viac ako je 

prognózované v štátnom rozpočte.  

Ja len chcem povedať, že, a upozorniť na to čo povedal 

aj pán primátor, od nového roku je novela zákona o dani 

o ro, novela zákona o rozpočtových opatreniach, kde sa do 

dlhovej služby zarátavajú dodávateľské úvery. Je na 

spadnutie rozhodnutie ministerstva financií, že tak ako nám 

idú jedny peniaze do mesta a potom sa delia našim štatútom, 

tak sa aj smerom k štátu bude vykazovať jeden dlh.  

Pán primátor spomenul koľko mestských častí si zobralo 

úvery. Áno. bojím sa to, Ružinov má nejaký problém, prehral 

súd, my tu máme súdy v objeme asi za šesťdesiatosem 

miliónov, ďalšie mestské časti majú nejaký dlh. Jednoducho, 

kým nemáme na stole celú predpokladanú dlhovú, dlhovú záťaž 

mesta, veľmi ťažko sa mi rozhoduje o naplnení ďalších 

peňazí.  
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Nie že by som chcel blokovať investície, ktoré 

predpokladám, a som rád, že to povedal pán primátor, že by 

mali ísť na kapitálky, ale tá kľúčová vec je ďalej, čo bude 

za rokom 2018, 19 a na to odpoveď nemáme. V osemnástom, či 

devätnástom striháme kupón, myslím, osemdesiat miliónov 

v čéesobečke. Medzičasom máme splácať ďalšie, ďalšie ročné 

splátky, myslím, vo výške sedem miliónov. 

Ideme do veľkého, nie, veľkej, veľkej súťaže na 

osvetlenie.  

To všetko sú ve, ktorý má charakter dodávateľský, 

minimálne, v tej stavebnej časti. 

Čiže ja sa pýtam, kedy dostaneme (poznámka: 

nezrozumiteľné slovo), kedy začneme normálne diskutovať 

o tej dlhovej službe v rámci celého mesta? a nehovorím už 

o o o Devíne.  

Čiže, toto sú všetko hrozby, ktoré, jednoducho,  

v tomto sú.  

Ja som rád, že mesto cíti dobrú kondíciu, ale na 

druhej strane (gong) som zvyknutý, naozaj, robiť v dlhšom 

období ako jedno volebné obdobie a väčšinou sa mi to 

oplatilo.  

Čiže, skúsme sa vrátiť k tomu, alebo, alebo si 

povedať, že najbližšie obdobie strávime spolu na diskusiách 

čo s tým, čo s tou dlhovou službou. Započítame tie mestá, 

povieme si tú prognózu mesta, ale faktom je, že brať úver 
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len preto, že vyzerá dobre, bez toho, že by sme si povedali 

aj to bé a cé, sa mi zdá veľmi málo. 

Všetko. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec, 

Bratislava si neberie úver len preto, že sa jej to zdá 

dobre, ale preto, že ste tak schválili vo svojom 

decembrovom rozhodnutí.  

Oproti úveru sú vyli, sú pripravené kapitálové 

výdavky. Všetci ich máte tu v tabuľke. Je tam zoznam 

kapitálových projektov, ktoré mesto bude robiť. Keď 

neschválite úver, tak ich mesto robiť nebude.  

Mestská časť Petržalka si zobrala úvery za štyri celá 

jedna milióna korún. Nezaznamenal som verejnú diskusiu 

o tom ako bude vyzerať situácia za rok, za dva, za tri ako 

budeme robiť ďalšie, 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

no, ako budeme robiť ďalšiu dlhovú službu a tak ďalej.  

Aké budú príjmy samosprávy, to som nezaznamenal. Napriek 

tomu si Petržalka dvakrát zobrala úver. Tak prosím, 

používajme potom rovnaký meter na všetkých.  

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

SR Bratislavy: 

Pán poslanec Bajan, 

rozumiem čo hovoríte. Pohľad na rozpočet je možný 

z rôznych aspektov a kľúčový ale je, otázka úspornosti. 

A nemožno úplne súhlasiť s tým, že nevieme splácať drahšie 

úvery lacnejšími. Kon, konkrétne teraz tento rok splatíme 

päť miliónový úver čéesobečke. A teraz, či sa budeme sporiť 

o tom, že to je vďaka týmto piatim miliónom, alebo iným 

zdrojom, znamená len to, že keď je raz niečo zapojené 

v rozpočte, tak pokiaľ to odtiaľ vypadne, tak to nebude 

z týchto peňazí. Pokiaľ to tam zostane, tak to je z týchto, 

alebo z akýchkoľvek iných peňazí.  

Skladba rozpočtu sa nestanovuje takým spôsobom, že sa 

určí, že ktoré euro príjmov, ktoré euro výdavkov platí.  

Samozrejme, pán primátor vám môže povedať, že sú to 

investície, ktoré garantuje, to je v poriadku. Ale ja vidím 

ešte aj iné možnosti, (gong) to chcem povedať, čo  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Hej, je tu šesťdesiat investícií. 

Pán poslanec Budaj. 

Ján   B u d a j ,  poslanec MsZ: 

Zastávam sa touto formou pána Bajana, voči ktorému pán 

primátor na svoje, útok proti pánovi Bajanovi, znovu 
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porušil rokovací poriadok. Naozaj, tento rokovací poriadok 

najviac prekáža zo všetkých čo tu sedíme, práve vám, lebo 

ho najčastejšie porušujete. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec,  

porušovaním ste začali dneska vy, expemplárne, keď ste 

diskutovali. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Ja sa nemusím hlásiť, ja som predkladateľ materiálu 

a mám podľa rokovacieho poriadku právu, právo komentovať.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Neúto, neútočím. A nevykrikujte na mňa odtiaľto! 

Pán poslanec Kríž. 

Mgr. Oliver   K r í ž , poslanec MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne za slovo, vážený pán primátor.  

Na čerpanie úverov v rámci samosprávy môžu byť rôzne 

názory. Ja sa osobne domnievam, že v tomto prípade je to 

v poriadku, pretože iným spôsobom nevieme zabezpečiť to, 

aby sa mesto nejakým spôsobom rozvíjalo. Čiže, ja tento 

materiál určite podporím. 
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Som rád, že sa tam objavili niektoré položky, ktoré sa 

týkajú aj mestskej časti Petržalka.  

Samozrejme, viem si predstaviť, že by ich tam bolo 

viac, ale všetko vychádza z nejakej, nejakej reality. 

Ja by som veľmi ocenil jednak tú realizáciu cyklotrasy  

z na Starohájskej, to je projekt, o ktorom sme sa 

rozprávali na ostatnom zastupiteľstve a pevne verím, že 

tento rok sa, tento rok sa dokončí. 

Taktiež sú tam ďalšie položky v rámci cestnej a pešej 

infraštruktúry. Jednak sa tam spomína kruhový objazd na 

Rusovskej, respektíve Lenardovej. No, ja som rád, že táto 

vec sa rieši. Ja som bol ale v tom, že financie na na 

realizáciu projektovej dokumentácie k tomuto zámeru sú už 

naprojektované v v spoločnosti GIB.  

My sme mali na rozšírenom zasadnutí komisie územného 

plánu možnosť vidieť rôzne alternatívy, ktoré sa riešenia 

tej križovatky týkajú. Reálne sú dve. A s tým, že, že 

k k tej alternatíve, k tým kruhovým objazdom, ktorá je 

trochu drahšia, nám chýbajú ešte nejaké čísla 

priepustnosti.  

Komisia prijala aj uznesenie, ktorým žiada pána 

riaditeľa GIBu, aby toto nechal dopracovať. Následne sa 

rozhodneme, že ktorú z tých dvoch variant začne projektovať 

GIB. Ja pevne verím, že s ostatnými poslancami zvolenými za 

mestskú časť Petržalka sa zhodneme a na budúci rok jednu 

z týchto dvoch alternatív, ktor, ktorú sa, na ktorej sa 

zhodneme, budeme, budeme tlačiť na realizáciu z rozpočtu 
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roku 2018. Čiže to avizujem už vopred ako, ako veľkú, veľkú 

prioritu na budúci rok.  

Taktiež sa tam spomína bezbariérové prechody na veľkej 

križovatke Rusovská/Wolkrova. Tiež som rátal s tým, že už 

to je naprojektované, respektíve narozpočtované, pretože na 

moje opakované interpelácie som dostal odpoveď, že je to 

v pláne realizácie.  

Každopádne či to tak je, alebo nie je, v zásade 

nenásobí, nedelí a určite tento  materiál podporím, ale 

pevne verím, že to, to vybudovanie bezbariérového prechodu 

na tej križovatke bude čím skôr realizované.  

Je to dlhodobá požiadavka ľudí, už som s tým viackrát 

zaťažoval, či už na mestskej rade, či už aj tu na pôde 

zastupiteľstva.  

Tie pätníky obrubníkov sú obrovské a naozaj nie možné 

prejsť bez pomoci s kočíkom a s invalidným vozíkom.  

Rád som, že sa to tam objavilo. Ak to naozaj náhodou 

nie je kryté,  alebo sa, povedzme, objavilo potreba 

navýšenia tých financií, všetko akceptujem, len veľmi pekne 

poprosím, aby sa tá vec realizovala čím skôr.  

Ja to, samozrejme, už technicky riešim aj s pani 

riaditeľkou kancelárie. 

Čiže, materiál podporím. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Máme v úmysle riešiť čo najskôr tie veci, len ich 

potrebujeme mať schválené.  

Pán poslanec Bajan. 

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

Pán primátor, 

nemám inú možnosť len sa ohradiť voči tomu, čo si ty 

povedal. Ja som ani riadkom nespomenul, že som spochybnil 

zoznam kapitálových výdavkov. Ja som povedal a jednoznačne 

sa ospravedlňujem, ak sa takto nepochopil niekto, že 

jednoducho, mi tu chýba absencia, ktorá možno, diskusie, 

ktorá presahuje tento materiál.  

A ja som hovoril jednoznačne o tom, že tá dlhová 

služba je vážny problém pre toto mesto ako komplexne.  

Ak ma budete chytať za slovo, aj to je, možno, spôsob, 

ako, ako diskutovať.  

A ešte jednu vec. Vyprosím si, aby si diskutoval 

o Petržalke. Teraz som tu ako mestský poslanec a mám právo 

o tom diskutovať. A keby si videl (poznámka: nezrozumiteľné 

slovo) materiály, ktoré ja dávam do materiálov pri dlhoch, 

tak to by bolo o inom.  
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Ale ja sa chcem vrátiť k tomu, čo bolo povedané. 

Akonáhle si budeme zakrývať oči, že tá (poznámka: 

nezrozumiteľné slovo) neexistuje, tak to prekvapí, keď nie 

nás, tak najbližšie volebné obdobie určite každého.  

Všetko.  

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. 

Budem reagovať na pána poslanca Kríža.  

O nejakej tabuľke hovoril, ja tú tabuľku, naozaj, 

nemám, ani na stránke nie je, ani na stole nemám. O tej 

tabuľke na mestskej rade som žiadal presne tie konkrétne 

veci, ale naozaj, tabuľku nevidím. Čiže či ju môžete dať.  

Jedine vidím tabuľku za deväť miliónov euro, čo je 

prílohe číslo jedna, ale konkrétne veci sa naozaj 

nerozdali, alebo sa zabudlo na to. Ale my ju nemáme.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dostali ju všetci predsedovia klubov a všetci poslanci 

e-mailom. 
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Pán poslanec Budaj. 

Ján   B u d a j ,  poslanec MsZ: 

Príspevok pána Kríža obsahoval samé krásne slová, 

napríklad, veľmi pekne poprosím. Ale súčasne pán Kríž, teda  

poprosí  pána primátora. Ale súčasne pán Kríž upozornil, že 

peniaze sa neinvestujú, projekty stoja, nestíhajú sa. Či sú 

to cyklotrasy, všetky projekty poslancov by sa tu dali 

vymenovať a ukázalo by sa, že sa len sľubuje.  

Ale peniaze sa majú znovu požičať. Ako som povedal, 

bianco účet. 

Pán Kríž sľubuje vopred, že za to zahlasuje. Verím, že 

takých nebude väčšina.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Teraz mi hovorí pán námestník, že e-mail bol odoslaný, 

prišiel poslancom 24. 5. 10.48.  

(poznámka:  počuť mimo mikrofón „predsedom klubov“) 

Predsedom klubov. predsedom klubov, aby ich 

distribuovali ďalej svojim klubom. 

(poznámka:  počuť mimo mikrofón „24.5. predsedom 

klubov“) 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 
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Pán.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Pán poslanec Kríž. Lebo sme ho.  

Mgr. Oliver   K r í ž , poslanec MsZ: 

Boli nejaké faktické poznámky na moju, na moje 

vystúpenie, čiže ja zareagujem.  

Ja predpokladám, že každý jeden poslanec tú tabuľku 

dostal. My máme fungovanie poslaneckého klubu, pán predseda 

tú tabuľku získal z grémia, tú poslal všetkým poslancom. Ja 

vychádzam z tejto informácie.  

Ak takto nie je, tak to je asi nejaká technická, 

technická nedorozumenie a myslím si, že magistrát by to 

mal, mal napraviť.  

Druhá vec na pána Budaja.  

Neviem, Janko, prečo sa ti nepáčil môj prejav. Ja som 

pochválil, že sú tam rozvojové projekty a chcem podporiť 

to, aby sa Bratislava rozvíjala. Ja do toho nevťahujem 

žiadnu politiku, ja tam vidím konkrétne veci. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

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

Ďakujem. Ďakujem. 

Ja by som, možnože, dal trošku na pravú mieru čo, 

možno čo, čo trošku rozladilo aj kolegu Vlada Bajana, keď 

teda boli spomenuté tie mestské časti. 

Áno, aj my ako Rača sme zobrali úver. A vys výhradne 

teda len na kapitálové veci, na in investičné veci. Možno 

to, čo niektorých kolegov trošku zneisťuje je to, že to, to 

úverové zaťaženie, respektíve tá, tá päťdesiatpercentná 

hranica, o ktorej sa tu hovorilo v tých mestských častiach, 

mys myslím, že ani zďaleka nie je pri takomto vysokom 

čísle. Mys myslím si, že len pri Vajnoroch je to niekde 

okolo päťdesiatky.  

Áno, je pravda, dneska sú úverové peniaze, respektíve 

bankové peniaze, lacné. Treba ich využiť na kapitálové 

veci, ako spomenul aj pán, pán primátor. Tieto investície 

sa nejdú prejesť. Teda tieto financie sa nejdú prejesť, ale 

idú sa dať do in investičných vecí, ktoré sme si schválili 

my v našom rozpočte.  

Takže, ak to dneska neprejde, tak asi treba urobiť 

následne materiály, v ktorom sa budú tieto i investičné 

veci škrtať. A myslím si, že totok nie je teda tá správna 

cesta, ktorou by sme sa mali uberať.  

Pred chvíľkou sme zarezali niečo, čo sme pred pred 

pred mesiacom si schválili. Tu sa na tom pracovalo, našlo 

sa riešenie a dneska sme to celé spláchli.  
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Takže, ja určite podporím zobratie tohto úveru, lebo 

je to vec, o ktorej sme, o o ktorej sme všetci vedeli 

a schválili sme si tak rozpočet, takže,  znovu to je dneska 

také nejaké hľadanie vecí, hľa hľadanie ciest, ako veci 

komplikovať.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani poslankyňa Zaťovičová. 

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

Ďakujem. 

Ja by som chcela iba reagovať na to, že pán starosta 

Zaťovič na mestskej rade priamo žiadal o túto tabuľku. 

A keďže nie je poslanec, tak sa nemal k nej ako dostať.  

Čiže, si myslím, že malo to byť zaslané aj jemu.  

A za ďalšie, ja som sa teraz k tej tabuľke dostala. 

Pozerám ju. Ale taktiež tá tabuľka nie je presne ako bola 

žiadaná na mestskej rade. Tam totižto bolo žiadané, aby ku 

každej veci bola konkrétna suma.  

Tuná len cestná a pešná, pešia infraštruktúra za 

2 422 000,00 a je tam asi tridsať vecí. Čiže, tam nič nie 

je konkrétne.  
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Čiže, my nevieme aká suma pôjde, napríklad, na 

rozšírenie Harmincovej, na Kazanskú a podobne.  

A takýmto spôsobom to bolo žiadané na mestskej rade. 

nie tak, ako nám to bolo zaslané.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

No, sumy tam ani nemôžu byť, lebo tie vyplynú vždycky 

z konkrétneho verejného obstarávania. Čiže, keď chceme 

obstarať projektovú dokumentáciu na Devínsku cestu, tak, 

tak tam nemôžme dať sumu, lebo to bude až potom. Ale toto 

sú prostriedky, ktoré idú na to.  

A povedal som, na Harmincovu idú teraz päťdesiat 

a v júni chceme dať ďalšie peniaze, lebo päťdesiat nestačí, 

viem.  

Pani poslankyňa  Kimerlingová. 

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

Pán primátor, 

ja mám procedurálny návrh, aby sa o každom bode 

hlasovalo zvlášť a to A1 a A2. O každom zvlášť. A ak by 

náhodou niektorý v tej áčke neprešiel, tak potom by sa 

samostatne hlasovalo aj v časti Bé. Ale ak by prešli obidva 

v áčke, tak netreba hlasovať potom samostatne v béčke.  

Čiže dávam návrh na osobitné hlasovanie.  



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 25 mája 2017 

 135

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Okej. 

Pán poslanec Vetrák. 

To je o tom, to sa povedalo a bude sa hlasovať 

osobitne. Tak to, myslím, tomu rozumiem.  

Je to tak? Návrhová komisia? 

O tom sa teraz. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Ne neni ne, nenazývajte to procedurálny návrh, je to 

návrh na oddelené hlasovanie. lebo o procedurálnom návrhu 

sa musí hlasovať hneď. Zase to zmiešavate dohromady.  

Čiže, je to návrh, aby  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Lebo keď ste dali procedurálny návrh, tak by bolo 

treba o ňom hlasovať hneď.  

Návrhová komisia, aký je postup.  

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Istým spôsobom je to procedurálny návrh, ktorý sa 

nemusí hlasovať, ale môžme o tom hlasovať, že teda budeme 
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oddelene hlasovať o týchto bodoch, ak dojde vôbec 

k hlasovaniu o te o tomto materiáli.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dá sa pro. 

Takže, o proce. Tak hlasujeme o tom, alebo 

nehlasujeme?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Nie, hej?  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

No, neviem. Tak návrhová komisia hovorí, že nie.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Nerozumiem. Nepočujem. 

Aký je návrh návrhovej komisie o postupe v tejto veci, 

prosím?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón „počuť vedúcu 

organizačného oddelenia ako cituje rokovací poriadok) 
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Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Rokovací poriadok hovorí, že ak poslanec požiada, aby 

sa o jednotlivých bodoch návrhu uznesenia hlasovalo 

samostatne, návrhu sa vyhovie.  

Nie je písané, že musí sa o tomto hlasovať.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. Takže sa, sa automaticky tomuto návrhu vyhovie, 

tak ako povedala návrhová komisia.  

Pán poslanec Ve. 

Pani poslankyňa Čahojová. Procedurálny. 

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

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán primátor,  

ja som dostala tú tabuľku teraz. Pred chvíľou sme sa 

dozvedeli, že sme ju všetci dostali pred dvadsiatim štyrmi 

hodinami. Ja som sa neprihlásila do diskusie, lebo som 

nemala k čomu diskutovať. Tú tabuľku vidím teraz pred sebou 

a veľmi rada by som sa do diskusie zapojila. Ako to mám 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dám ti slovo, samozrejme. 

Pá pán poslanec Vetrák. 

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

Ono to už trocha súvisí s tým, čo pani poslankyňa 

Čahojová hovorila. Ja tiež som dostal ten zoznam, asi tak 

päť minút ho mám. Tak si to tak rýchlo pozerám. 

Ako, ja, proste, ne nebudem riskovať, že tam niečo 

prehliadnem, takže, žiaľ, ak to nabudúce príde skorej, tak 

rád podporím dobré veci, ale keď budem mať na to päť minút 

a štyridsať položiek, tak sa musím zdržať z princípu. Lebo 

nechcem riskovať, že sa pomýlim v niečom vážnom, čo tam 

možno je chybné.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prepáčte, pán poslanec, ale toto nie je, toto je 

absolútne nezodpovedný prístup.  

Predseda vášho klubu to dostal včera a mali ste to 

dostať včera.  

To, že vy sa teraz zdržujete, pretože ste to dostali 

piatim, to si vybavte medzi sebou v klube, ako funguje 

distribúcia informácií, po prvé.  
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A po druhé. Všetky projekty, ktoré sú v tej tabuľke sú 

z programu, sú z rozpočtu, ktorý ste schválili. Tam nie je 

nič navyše. tam nemusíme diskutovať teraz áno, nie. my sme 

iba priradili. Ale všetky projekty sú zo schváleného 

rozpočtu.  

Pán starosta Zaťovič.  

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

Bratislava - Dúbravka: 

Ďakujem. 

Chcem reagovať na pána Pilinského.  

Som veľmi rád, naozaj, že taký projekt bude podporený. 

Len stále nerozumiem jednej veci. prvá vec, jaká je tu 

(poznámka: nezrozumiteľné slovo) suma tu je za cestnú 

a pevnú, pešiu infraštruktúru. A je tu potom tridsať 

položiek. A ja odkiaľ máme tú výslednú sumu, keď nevieme 

jednotlivé položky. Tak to by (poznámka: nezrozumiteľné 

slová) vedieť, či naozaj tú chýbajú tie sumy.  

A (poznámka: nezrozumiteľné slovo) bolo by naozaj 

dobré pustiť diskusiu ešte raz, aby sa ľudia mohli k tomu 

vyjadriť.  

Ono sa to nedá vyjadriť, teraz dostaneme papiere, 

a vyjadrujte sa.   

A aj ako pán primátor ste povedali, na Harmincovu je 

tam vraj päťdesiattisíc. Tak čo to tu nie je napísané, že 

päťdesiattisíc na Harmincovu, nerozumiem tomu. Ja viem, že 
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prevraciate očami, ale naozaj, tu sumy chýbajú. To potom 

naozaj, z tejto tabuľky mohol byť celý rozpočet a bude to 

suma na deväť miliónov. Nie na päť miliónov.  

Čiže, to ste mohli celý rozpočet odpísať a niečo 

z toho vyberiem čo bude.  

Čiže, tu mal byť len položky za päť miliónov euro 

a žiadal som o to pred dvoma týždňami, nie deň pred 

zastupiteľstvom.  

Čiže naozaj ste mali mať pripravené už pred týždňom 

a poslať všetkým poslancom aj šéfom klubov, (gong) nie deň 

predtým. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Presne to čo hovoríš, pán starosta, v zásade by tam 

mal byť celý rozpočet. Lebo to sú rozpočtované veci. Ale 

to, ste chceli tabuľku, tak máte tabuľku.  

Pán poslanec Budaj. 

Ján   B u d a j ,  poslanec MsZ: 

Teraz pán primátor vlastne aj povedal presnejšiu 

pravdu, než je tá tabuľka.  

Áno, tam by mal byť celý rozpočet, pretože pri 

pripájať takúto konkrétnu tabuľku, ale bez finančných 
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vyčíslení jednotlivých akcií je, vlastne, úplne 

zavádzajúce.  

Realizácia tejto tabuľky nie je nija, ničím záväzná. 

Ničím s ohľadom na ten úver.  

A aj, viceverza, to znamená, tabuľka môže byť splnená 

aj bez toho  úveru. Samozrejme. Pretože mestské príjmy tomu 

dostačujú.  

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. 

Musím počkať kým ma bude počúvať aj pán Kasander. Ale 

dovtedy je škoda, že ste nám, pán primátor, neposlali 

všetkým poslancom. To je rovnako jeden klik keď tam máte 

všetkých poslancov, ako keď tam máte šiestich, siedmich 

ľudí. To je, naozaj, jeden klik. Mohli sme to dostať 

všetci, aj keď, hovorím, že keby som to dostala včera 

podvečer, tak všimla by som si, ale už by som nemala kedy 

prerokovať to s kolegami poslancami. 

Teraz ale chcem sa opýtať, ale dúfam, že pán Kasander 

bude počúvať. Ale, možnože, aj vy mi budete vedieť, pán 

primátor, odpovedať.  

Aby som tomu rozumela.  
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Ten bod A1, to je už teda posledná čiastka, ktorú už 

máme podpísanú, už len načerpáme tých päť miliónov eur, 

ktoré použijeme práve na túto tabuľku, respektíve na, na 

tie veci, ktoré boli pôvodne ako poslanecké priority, ale 

boli schválené v rozpočte. Tie boli schválené v rozpočte. 

Čiže, ale to sme nemali kryté ešte peniazmi, teraz berieme, 

dočerpávame ten úver, aby sme to mali kryté tie príjmy. Aj 

keď boli príjmy uvedené v rozpočte, že sa ráta s týmto 

načerpaním tých päť miliónov.  

Ale chcem sa pýtať, tých sedem miliónov, keď sa 

zoberie ten nový úver, z toho tento rok sedem miliónov eur, 

to použitie je načo? Zase na tie priority, ktoré už máme 

schválené? Lebo, lebo keď je to formulované tak, že na 

plnenie funkcií hlavného mesta, tak na základe 

najvýhodnejšej ponuky, tak ako neviem na čo.  

Ak by som tam mala, že tých sedem miliónov pôjde na 

také veci, na ktoré, naozaj, nemáme peniaze, napríklad 

budeme mať o chvíľu materiál dlhodobo neriešené problémy 

a mesto by povedalo, nemôžme inak, len si zoberieme úver 

a je to tento veľmi výhodný úver, tak prvých sedem miliónov 

ide na riešenie tých, tých problémov, ktoré tu máme už vyše 

roka  predložených od jednotlivých riaditeľov, respektíve, 

na niečo, čo mesto nutne, súrne potrebuje a nemá na to 

financie. Na to sa berie úver. Ale nie na to, čo už máme 

schválené. Alebo rozfrckať.  

Urobte niečo za tých sedem miliónov jedno veľké. Hej? 

Buď nejaké parkovisko na okraji mesta, keď potrebujeme 

záchytné parkoviská a nemáme z čoho budovať.   
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Ja nutne potrebujem, aby som mohla hlasovať aj za, za 

ten nový úver, vedieť, na čo sa tých sedem miliónov 

použije. To po prvé.  

Po druhé teda, ešte mi odpovedzte a potvrďte, že tých 

päť miliónov je už na to, čo je v rozpočte schválené. Hej? 

A to je tá tabuľka, ktorú sme dostali, aj keď tu je päť 

miliónov a tam je deväť miliónov a čo treba. Ale dobre, 

tých deväť miliónov je v rozpočte schválených. Ak tomu 

dobre rozumiem.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani poslankyňa, 

všetko, aha, už ste skon 

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

Á, no dobre. Tak ja by som možno čítať faktickými, 

lebo nemám žiaden návrh na uznesenie, takže môžete mi, pán 

primátor, odpovedať a potom možno pán Kasander.  

Áno. Pán primátor. Môžem. Môžete.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

No ja vám odpoviem. 

Samozrejme, obidve čiastky sú na rozpočet. Tie 

projekty ste schválili v rozpočte a v decembri ste 
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povedali, že mesto má načerpať úver. Tak my sme to 

spravili.  

Čiže, všetko, tam nejde nič iné, než čo je schválené 

v rozpočte, vaše projektové veci schválené v rozpočte.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

To je iba rozpočet. Schválený rozpočet. A v decembri 

ste povedali, že mesto má dočerpať tranžu a prijať nový 

úver. A na tom sme postavili rozpočet. A takto to teraz je.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Ale na tých deväť, na päť, na tých, z tých deväť 

miliónov päť potrebujeme úver.  

O jedenástej je prestávka. Ja navrhujem, aby, kto má 

záujem, tu jak pán inžinier Kasander si vás zoberie do 

tejto vedľajšej miestnosti a môžete si, môžete si tieto 

technické veci ešte s ním znovu prejsť, lebo vidím, že 

niektorí tomu stále nerozumejú.  

Pán poslanec Bajan. 

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

Ďakujem pekne, pán primátor. 

Vy ste hovorili, že tieto veci sú v rozpočte. My sme 

boli na rokovaniach niekoľkokrát a za nejakých, bral som to 

ako (poznámka: nezrozumiteľné slovo) s tým, že rezervu si 

financminister váš urobil desať miliónov. Čiže, z toho sa 
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máme zakryť, zakryť, zakryť tieto priority s tým, že pán 

kontrolór niečo hovoril o tom, že je predpoklad nejakých 

dvanástich miliónov. Ak som ho dobre pozorne počúval.  

To znamená, z tých je dvadsať a zistím, že vlastne sú 

to všetky tie kapitálky, ktoré, o ktorých sme diskutovali 

a mali byť kryté rozpočtom. Alebo čiasť z nich. 

Teraz všetko potrebujem kryť úverom a ja sa pýtam, čo 

s tými peniazmi, ktoré ste mysleli, že budú čerpané na 

tieto peniaze? Na tieto akcie.  

Ja len hovorím o tom, že na každú kapitálku, ktorú sme 

sa dohodli, chceme zobrať úver, a rozpočet čerpanie sa mi 

poslanci nestarajte, to už je náš problém.  

Dobrá finta je to.  

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, vlastne, pán primátor, vy ste to už pred chvíľou 

už aj navrhol, ja si myslím, že vzhľadom na to, ako, ako 

neskoro to tým predsedom poslaneckých klubov bolo zaslané, 

nehovorím, že vy ste to osobne robil, lebo to niekto za vás 

asi posiela z tej mailovej adresy, tak treba spraviť, treba 

ten bod posunúť niekedy navečer, nech sa to schvaľuje, aby 

sme si to medzitým mohli vydiskutovať aj s pánom Kasandrom, 
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lebo pravdepodobne, nie sme jediný klub, ktorý to nemal 

šancu naozaj, si rozposlať medzi sebou, ani prediskutovať.  

Ja nehovorím, že to nie sú všetky veci čo sú 

v rozpočte, a podobne, to nespochybním, len treba si to aj 

preveriť a treba si to aj prediskutovať.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán námestník Černý. 

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

mesta SR Bratislavy: 

Ja si myslím, že treba si pri tomto bode osviežiť 

trošku  pamäť z októbra či septembra minulého roka keď sme 

schvaľovali rozpočet a prečítať si ten materiál ešte raz.  

Tá tabuľka, ktorá bola podaná, to nie sú nejaké nové 

projekty, ktoré tuná niekto vytiahol zo šuflíka, to sú 

projekty, ktoré tam boli uvedené aké sú plánované opravy, 

aké sú plánované investície, aké mestské časti a aké 

poslanci si dali investície.  

To znamená, aj ten samotný úver a čerpanie toho úveru 

tam bolo predznačené, že takýmto spôsobom keď sa stanovoval 

ten rozpočet vyrovnaný na nulu, že takýmto spôsobom ich 

budeme zabezpečovať.  

Ak príde k prebytku, samozrejme, to je kompetencia 

v priebehu roka zastupiteľstva, aby mohla upravovať tento 

prebytok a tak ďalej.  Ale v tomto okamžiku, v polroku 
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brzdiť nečerpaním úveru rozvoj mesta, si myslím, že je 

kontraproduktívne. 

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: 

Ja opäť reagujem na svoju rečníčku.  

Súhlasím s ňou, ale opäť sa pýtam prečo nie sú tam tie 

sumy? Odkiaľ sú tie sumy, (poznámka: nezrozumiteľné slovo) 

tisíc, tristopäťdesiattisíc, osemstotisíc? Opakujem, 

tabuľka nemá žiadnu výpovednú hodnotu. 

Ja keď raz beriem úver päť miliónov euro, tak 

v tabuľke majú byť veci za päť miliónov euro, nie za deväť, 

lebo to nemá žiadnu výpovednú hodnotu.  

Na ktoré si zoberme? Na ten, na ten, na ten. Čiže, 

naozaj, skúste to prerobiť. Ja nie som poslanec, 

samozrejme, nebudem vám hovoriť čo máte robiť, je to vaše, 

ale naozaj, ja viem akurát, že park Pekníkova má byť 

dvestotisíc. Prečo tá suma tu nie je napísaná?  

Pán primátor povie, Harmincova päťdesiattisíc. Tak to 

napíšte, nič viac, aby tie sumy tam boli jasné na čo to je, 

a nie deväť miliónov, malo to byť na päť miliónov na čo sa 

berie ten úver. Na konkrétne veci, plus mínus, ktoré 

berieme úver. Nie na všetky veci, to nemá žiadny zmysel. To 
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sa potom môže, ako som ja povedal, roztratiť na jednom 

projekte a potom poviete, no čo, stalo sa, tak sme to 

museli minúť.  

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán starosta, 

prepáč, ale tento negativizmus, ktorý tu šíri, neviem, 

prečo to robíš. Dúbravka si tiež brala úver, po pokiaľ 

viem, že? Nebrala si ešte? Nie? Dobre.  Ale už som to 

čítal, že sa bude. 

Keď tomu nerozumieš, prosím ťa, poď sa opýtať pána 

inžiniera. Všetky peniaze, ktoré si sa pýtal, sú v rozpočte 

mesta. keby si si prečítal rozpočet mesta, tam sú všetky 

jednotlivé čiastky a nemusel by si klásť tieto 

nekvalifikované otázky.  

Vyhlasujem prestávku.  

Je tu pán inžinier Kasander, kto sa chce opýtať, nech 

sa páči, poďte sa opýtať, aby sme mohli pokračovať potom 

o 11.20 pokračujeme ďalej.  

 

(prestávka: od 11.02 h do 11.36 h) 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

(po prestávke) 

... sa vrátili do rokovacej sály, prestávka skončila 

pred desiatimi minútami. Aby sme mohli pokračovať 

v rokovaní mestského zastupiteľstva po prestávke.  

(poznámka:  čaká sa na príchod poslancov do rokovacej 

sály) 

Prosím, zaujmite svoje miesta, aby sme mohli 

pokračovať.  

(poznámka:  čaká sa na príchod poslancov do rokovacej 

sály) 

Prosím, zaujmite svoje miesta, páni poslanci, lebo 

pokračujeme po prestávke.  

Pán poslanec Budaj, pán poslanec  Kuruc, pán poslanec  

Chren. 

(poznámka:  čaká sa na príchod poslancov do rokovacej 

sály) 

Môžme pokračovať?  

(poznámka:  počuť „áno“) 

Pán poslanec Budaj. Sadnete si, alebo budete stáť?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 
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Môžete stáť, dobre. 

Do diskusie sú prihlásení ešte traja poslanci. Pán 

poslanec Hrčka, Kolek, Štasselová. 

Ja ešte pred týmto druhým kolom po prestávke chcem 

požiadať zástupca spracovateľa o, o objasňujúce slovo 

z hľadiska procesu.  

Takže, pán riaditeľ magistrátu.  

Nech sa páči. 

Potom bude nasledovať pán poslanec Hrčka.  

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

Ja ešte, keďže boli otázky na moju adresu, keď sa ma 

pýtali niektorí poslanci ohľadne, ohľadne toho čo tu 

vlastne znamená a skúsim to ešte raz zrekapitulovať.  

V roku 2016, 8. decembra bol schválený rozpočet na rok 

2017 kde boli dané konkrétne tabuľky s konkrétnymi 

položkami na konkrétne priority a konkrétne aktivity, ktoré 

sa budú robiť a zároveň, samozrejme, to obsahovalo na 

základe vášho uznesenia aj tabuľku, kde boli prerozdeľované 

finančné prostriedky na opravu konkrétnych komunikácií 

v rámci dane z nehnuteľností, to je vlastne tá druhá časť, 

ktorá v tomto bola.  

Rozpočet bol schválený, ale zároveň ste v tomto 

rozpočte schválili aj mandát pre mesto, že mesto môže 

negociovať úver a s týmto úverom sa rátalo na to, aby mohli 
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byť kryté položky, ktoré boli rozpočtované v tom rozpočte 

na rok 2017.  

To znamená, že akákoľvek položka je uvedená v tejto 

tabuľke, tá, jednoducho, nie je ani vyššia, ani nižšia, než 

to, čo bolo reálne schválené v rozpočte. To len vám 

definuje slovne o čom sa hovo, o čom sa hovorí. To znamená, 

to číslo je rozpočtované.  

Čiže mesto dostalo mandát, na základe tohto mandátu, 

ktorý ste schválili v decembri minulého roku, mesto tento 

úver negociovalo a dosiahlo, samozrejme, pri negociácii 

historicky najnižší úrok na zabezpečenie krytia 

rozpočtových položiek.  

A ešte raz zopakujem, ktoré boli definované v rozpočte 

a ktoré v tom rozpočte sú a ktoré sa na základe tohto robiť 

budú a budú, samozrejme, z toho financované.  

Akékoľvek ďalšie rozpočtové zmeny na základe bilancie 

rozpočtu, ktorá sa robí, samozrejme, samozrejme, na báze 

mesačnej, sú predkladané do zastupiteľstva a vy stesi 

prijali aj uznesenie, ktorým proste ste zaviazali mesto, 

aby akúkoľvek rozpočtovú zmenu, alebo presuny financií, 

proste, boli predkladané do zastupiteľstva. To aj bude. To 

bude.  

Čiže, akékoľvek prebytky, alebo akékoľvek nejaké, 

nejaké presuny, to bude reálne zastupiteľstvo schvaľovať, 

pretože, takýto mandát máte.  
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Čiže, tu sa bavíme len o tom, a toto s tým vôbec 

nesúvisí, aby sme ustáli tú procedúru, formálnu procedúru, 

ktorú sme boli, jednoducho, na ktorú sme dostali mandát 

v decembri 2016, aby sme s tým, aby sme s tým pracovali. To 

sa urobilo, my sme to formálne predložili a mestské 

zastupiteľstvo malo tento úver schváliť, aby mesto mohlo 

financovať priority dané v rozpočte na rok 2017. Nič na 

viac, nič menej.  

Keď boli otázky čo je s tými komunikáciami a prečo 

v tabuľke nie sú komunikácie. Tie komunikácie boli 

definované v tabuľke, podielu získaného z dane 

z nehnuteľností a toto s tým vôbec nesúvisí.  

To znamená, tie komunikácie sa reálne opravovať budú. 

Mesto ukončilo verejné obstarávanie na opravu komunikácií 

a v júni sa začnú opravovať komunikácie podľa toho plánu 

ako bol daný v rozpočte. To znamená, to sa týka aj Starých 

gruntov, akýchkoľvek iných položiek, ktoré tam máte 

zadefinované. 

Tu sa bavíme o schválení formálnej procedúry na to, 

aby sme mohli kryť výdavky dané v rozpočte na rok 2016, 

ktoré sa nezvyšujú, neznižujú, sú tie, ktoré sú tam dané 

tabuľkovo.  

Kolegovia boli požiadaní, aby vám vykopírovali nejaké 

položky, z ktorého sa to môže kryť, bavíme sa čisto len 

o kapitálových, toto sa stalo. Prípadne, že tam tie čísla 

nemáte, ja sa veľmi ospravedlňujem, ale sú úplne tie isté, 

ktoré boli schválené v rozpočte. Akékoľvek navyšovanie 

týchto súm bude schvaľovať mestské zastupiteľstvo v rámci 
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pravidelných rozpočtových zmien, tak ako to reálne robíte, 

pretože mesto nemá a pán primátor nemá už ten mandát, aby 

robil presuny nad rámec rozhodnutia zastupiteľstva. 

To je asi na vysvetlenie. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pán starosta Zaťovič.  

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

Bratislava - Dúbravka: 

Ďakujem pekne za otázky pána, pána riaditeľa, teda.  

Hovorili ste, že môžme ten úver zobrať, môžeme. Chcem 

sa opýtať, či náhodou neboli teraz tento rok lepšie príjmy 

a či ten úver je naozaj potrebný. Taká jednoduchá, či sú 

lepšie príjmy, nič viac?  

Čiže, ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

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

Dobrý. 

Ja som člen, teraz čí čítam  si tabuľku, nebola 

súčasťou na finančnej komisii. A chcem sa spýtať, vidím tu 

päťdesiattisíc na zoologickú záhradu, dokončenie chovného 

zariadenia vlka európskeho. Veď to je ukončené, odovzdané. 

Chcem sa spýtať, že nerozumiem tejto položke.  

A potom ešte som členkou sociálnej komisii, kde sa  

staráme o byty a prideľujeme a v kolonke správa bytového 

a nebytového fondu, rekonštrukcia bytových jednotiek je 

deväťstotisíc a nachádza sa tam taká podpoložka komplexná 

rekonštrukcia na Markovej 1. Prvýkrát to čítam. Vôbec o tom 

neviem z bytovej komisie, tu sa to nikdy nehovorilo o o čo 

sa tam jedná. Kde sa Markova 1 nachádza? Koľko bytových 

jednotiek by tam malo byť rekonštruovaných?  

Ďakujem. 

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: 

Prepáčte. Markova 1, to je ten archív, ktorý ste 

schválili, že mesto prevzalo pod seba od ministerstva 

vnútra. To je ten archív hlavného mesta. To bolo 

rozpočtované ako položka na rekonštrukciu opravu archívu 

Markova 1 v Petržalke, ktorý sme ako keby delimitovali 
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z ministerstva vnútra pod hlavné mesto. To sa týka, to je 

Markova 1. To je nebytový priestor. 

Markova 1, archív hlavného mesta, ktorý predtým nebol, 

ale teraz už je, lebo ministerstvo vnútra nám to dalo.  

K tej položke zoologická záhrada sa naozaj vyjadriť, 

vyjadriť neviem. 

A prepáčte, som teraz opomenul tú prvú otázku.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Aha.  

Samozrejme, pán starosta, všetky nadpríjmy sa robia re 

jednoducho, bilančne a budeme ich predkladať do 

zastupiteľstva. A poslanci budú tí, spolu s návrhom, ktorý 

pripraví magistrát, rozhodovať o tom, na aký účel budú 

akékoľvek nadpríjmy použité.  

Tu sa bavíme o formálnom schválení, jednoducho, krytia 

rozpočtových položiek schválených v rozpočte na rok 2017. 

(gong) A to bude bila 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem. 

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

Ďakujem za slovo. 

Ja by som začal tým, že dostávame tu úver vo výške, 

teda, dva úvery, päť plus dvanásť mili, päť plus sedem 

miliónov eur, dvanásť miliónov, pričom jednotlivé položky, 

ktoré sme dostali, napriek tomu, že sa odvolávate, že, že 

teda sú v rozpočte, ale boli poslané, tak potom keď boli 

poslané pred dvadsiatimi štyrmi hodinami, nerozumiem, prečo 

neboli poslané všetkým poslancom. Boli poslané predsedom. 

My ideme schvaľovať dvanásťmiliónový úver a my nemáme 

poriadne pripravený materiál. Nehnevajte sa na mňa, naozaj, 

že dvanásť miliónov eur pre nikoho a určite nie pre toto 

mesto, nie je taká drobnosť, aby sme nemali jasné čo, kvôli 

čomu tých dvanásť miliónov eur berieme.  

To, že sa to pošle predsedovi klubu, ak to predseda 

klubu opätovne neodošle, pre vašu informáciu, možno ste si 

to nevšimli, včera bolo zastupiteľstvo výnimočne do 

pätnástej, potom určite všetci poslanci okamžite dobehli, 

otvorili si maily, pozreli si, prečítali si tabuľku, lebo 

nič iné nemali na práci. 

Neviem, mne to príde, naozaj, pri tak obrovskom, pri 

tak obrovskom úvere, aby toto nebolo pripravené normálne 

v riadnom materiáli celé, dopredu dané, príde mi to vysoko 

nezodpovedné. A naozaj, sa zahráva s prijatím takéhoto 

úveru, pretože ja osobne, takto nemám rád dávané veci 

v takýchto sumách. Keby sme sa tu bavili o päťdesiattisíc 

eur, alebo niečo podobnom, ale dvanásť miliónov je pre mňa 

veľmi, veľmi veľká suma. 
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Čo sa týka do päťdesiat percent, ktoré, ktoré zákon 

povoľuje.  

Pre vašu informáciu.  

V roku 2008 malo hlavné mesto daňové príjmy 113 a ½  

milióna eur. 

Prišla kríza a v roku 2010, dva roky na to, klesli 

tieto príjmy na 93 celá 7 milióna eura. Čiže, o 21 %. 

Až v roku 2012 daňové príjmy sa opäť dostali na úroveň 

z roku 2008, to znamená, približne na 114 miliónov eur.  

Trvalo štyri roky, kým mestu sa vyrovnali daňové 

príjmy z roku 2008. 

Toto sa môže stať aj v budúcnosti. To znamená, my sme 

na päťdesiatich percentách, príde kríza, daňové príjmy 

mestskej mesta klesnú o dvadsať percent, čo bude ale 

logicky znamenať, že ten dlh, ktorý  máme v absolútnych 

číslach, ktorý tak pekne tak vyzerá a klesal, zrazu 

z päťdesiatich percent bude zo dňa na deň 

šesťdesiatpercentný. Hej?  

Nehovoriac o tom, že tie úroky sú teraz, naozaj, ako 

pán riaditeľ magistrátu povedal, historicky najnižšie. Ale 

to nie vďaka magistrátu, to je vďaka tomu, že taká je 

v súčasnosti celosvetová situácia, kedy naozaj, za nula 

celá tri percentá si nikto ani nevie predstaviť, že pred 

piatimi rokmi by také úroky vôbec mohli niekedy v histórii 

existovať.  

Avšak, ak sme na päťdesiatich percentách, my nemáme 

žiadnu rezervu. Toto mesto, pre vašu informáciu, 

v porovnaní, keď sme, spomínalo sa tu, že, že iné mestské 

časti berú úvery. Pre vašu informáciu, v roku 2015 úverové 
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zaťaženie 0 percent malo Staré Mesto, Podunajské Biskupice, 

Nové Mesto, Devínska Nová Ves, Dúbravka, Lamač, Záhorská 

Bystrica, Čunovo, Jarovce.  

Potom mali Ružinov, Vrakuňa, Karlovka mali 2 percentá, 

6 percent a podobne.  

Najväčšie zadĺženie zo všetkých mestských častí malo 

34% mali Vajn, teda ak nerátam Devín, ktorý mal 1260%, 

alebo 1290, mali Vajnory 34% a Petržalka 20 %. 

Mesto v dvetisícpätnástom malo 57 celá 7 percenta, 

podľa tých údajov, čo sú tam zverejnené. A teraz sme sa 

vďaka navýšeným príjmom dostali pod 50%. 

Tak to poďme rýchlo naplniť, aby sme boli na úrovni 

päťdesiatich, lebo ak príde nejaká mimoriadna náhodilá 

situácia, alebo niečo podobné, tak veľmi rýchlo prehupneme 

cez 50%, treba to úplne napnúť na maximum, lebo tak to 

treba, aby to fungovalo.  

Pre vašu informáciu, ešte  pre porovnanie.  

Kým  v roku 2011 boli daňové príjmy 108 miliónov eur 

mesta, tak v roku 2015, 2011 je prvý kompletný rok, ktorý 

mal predchádzajúci primátor a 2015 je prvý kompletný rok, 

ktorý mal tento primátor, boli 134 miliónov. Čiže, nárast 

bol 23%. 

Ak by som prekročil, poprosím predĺžiť môj príspevok.  

Čiže, medzi rokmi 2011, medzi prvým rokom primátora 

Ftáčnika a 2015, prvým rokom primátora Nesrovnala, (gong) 
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tieto, toto mesto získalo o 23% na príjmoch viac o 26 

miliónov eur získalo viac z daňových príjmov.  

To je tak obrovská suma, kde ale nám sa relatívne, 

samozrejme, že znižuje dlh. Pretože tým, že nám rastú 

príjmy a dlh sa v absolútnych číslach neznižuje, tak 

znižuje sa jeho percentuálny podiel z celkových príjmov.  

Lenže tak, ako som povedal. Tie príjmy teraz idú hore. 

Keď začnú ísť dole, nebude sa, bude práve ten trend bude 

opačný. To znamená, začne rásť a my to nebudeme mať z čoho 

zaplatiť. Keď si ktokoľvek, kto má ekonomické vzdelanie, 

pozrie v čase, kedy máte hojné roky, to znamená, rastiete, 

máte dlhy splácať a vytvárať si rezervu. My robíme to, že 

my tu rezervu držíme na zákonom maximálnej prípustnej 

hranici.  

Ja viem, že sú nízke úroky. Je to výborné, ale výborné 

je to pre tie mestské časti, ktoré majú nulovú zadĺženosť, 

dvojpercentnú, päťpercentnú, desaťpercentnú. Pre tie 

mestské časti,  v prípade, že sa situácia zmení, to nebude 

na hranici bankrotu alebo nútenej správy. Pre mesto tá 

situácia bude taká, že ak sa to zoberie takto, a stane sa, 

že opätovne bude nejaká bublina na trhu a príjmy klesnú, 

tak toto mesto nebude vedieť sa z toho, podľa mňa, nijakým 

spôsobom dostať.  

To, čo by som ja pre to navrhol je, že  

po A, asi pravdepodobne ten päť miliónový úver treba podľa 

podkladov, ktoré máte načerpať do 30. 6. 2017, a musí byť, 

už myslím, že v zmysle, v zmysle toho, na čo bol daný, môže 

byť použitý iba na cestnú infraštruktúru a verejnú dopravnú 
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infraštruktúru hlavného mesta. Čiže, už tam už len samotný 

ten účel je dosť viazaný.  

A na druhej strane ja by som si s tým sedem miliónovým 

úverom počkal do nasledujúceho zastupiteľstva, kedy bude 

záverečný účet, kedy budeme vidieť koľko máme reálny 

prebytok, ako sa použije a kľudne by som nechal ten 

materiál, ktorý je teraz sedem miliónový pripravený a na 

základe toho aké uvidíme čísla, by sme sa mali rozhodnúť, 

či tých sedem miliónov potrebujeme a tam by mali byť aj 

potom konkrétne veci, na ktoré sa použije.  

Taký je.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Nie, to sa tak (gong) dá prijať.  

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 som si chcel len upresniť jednu informáciu a som 

nestihol. Ja rešpektujem va váš názor, pán poslanec, to je 

úplne legitímne, ale chcel som jednu vec len. Tie podmienky 

boli schválené v decembri 2016 na rozpočtové krytie roku 

2017. To znamená a tam bol priestor a tam tie vety boli 

v tom rozpočte a všetky informácie v tom, v tom čase boli 

k dispozícii a my sme vlastne od vás ten mandát dostali na 

ten rok 2017, aby sme mohli takto konať.  
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To znamená, že takto sa reálne konalo, s tým sa reálne 

ráta. A to sa hovorí, že meniť pravidlá počas hry, keď máme 

sa baviť o úveroch a zaťaženie mesta a znižovaní dlhu, to 

je osobitná téma. Ale mohla pouze prebehnúť v rozpočte v 

roku   2016, á pardon, na rok 2017. Ale teraz reálne, my 

vykonávame len formálny akt na to, na ktorý vlastne vy máte 

mandát, aby ste ho de fakto finálne zverifikovali, aby sme 

mohli naplniť len to, čo ste schválili 8. decembra minulého 

roku na rozpočet tohtoročný. 

Čiže, ja budem, by som bol nerád, keby sa tieto 

pravidlá menili. (gong) 

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 pekne. 

Vysvetlite mi to. Dostali sme túto tabuľku, ja len 

pred chvíľou, samozrejme, ale tá tabuľka je úplne nanič, 

pretože my to máme tak schválené  v rozpočte, nie? Máme to 

schválené v rozpočte. To je len taká informatívna tabuľka. 

Ale ak sa robí taká informatívna tabuľka, tak ona by mohla 

byť ako celkom správna, pretože ja tu vidím 50 000,00 eur 

pre Mestské lesy, no z toho jedna časť na Červený kríž, ale 

rekonštrukcia rybníkov číslo jedna a číslo dva, dávno 
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urobené, boli zaplatené z Nórskych fondov. Takže, toto tam 

nemá čo robiť.  

Ďalej ale, čo nemáme schválené v rozpočte, aspoň ja 

o tom neviem, to je  90 000,00 eur spolu pre Galériu mesta 

Bratislava, Mestské múzeum, na rekonštrukciu depozitárov, 

čo ma veľmi teší, že s tým mesto ráta, ale to musíme mať 

asi v zmene rozpočtu.  

Čiže, to ešte schválené zatiaľ v rozpočte nebolo tých 

90 000,00. Na rekonštrukciu depozitára  (gong) tam bolo len 

päťdesiatti 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani poslankyňa, 

to je všetko schválené v rozpočte, len potrebujeme tie 

financie tam dostať. 

Pán poslanec Bajan.  

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

Vzdávam. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Mrva. 
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Ing. Ján   M r v a , poslanec MsZ: 

Môžem opraviť pána Hrčku. 

Vajnory nemajú 33% zadĺženosť, ale iba 21% už. 

Splácame poctivo úver. A ten sme účelovo, účelovo použili 

na výstavbu škôlky novej a domu kultúry. Ani cent na nič 

iné. A banka presne na to iba dávala peniaze. Na to, na ten 

presný účel. Na nič iné sa to nemohlo použiť.  

Čiže, aj tak by to bolo dobré pripraviť, pán primátor, 

aby aj toto bolo použité iba na ten účel, na ktorý sa 

povie. Keď sa povie dva milióny na Námestie slobody, tak 

účelovo iba dva milióny na Námestie slobody. Ani štipka 

naviac. Aby sme mali podozrenie, aby sme vylúčili 

podozrenie, že sa to použije na iné veci.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec,  

môžem ťa ubezpečiť, že tak to je. Tie financie sú 

schválené v rozpočte na tieto  rozpo, na tieto projekty, na 

žiadne iné.  

Pán námestník Černý. 

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

mesta SR Bratislavy: 

Ja zareagujem na predrečníka kolegu Hrčku.  

Tam sa jedná o to, že áno, krízu je možné riešiť dvomi 

spôsobmi. Reštrikčným opatrením a škrtať, škrtať a škrtať, 

alebo únikom vpred a investovať.  
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To boli možno aj tie ekonomické diskusie v dobách 

v roku 2008 a tak ďalej.  

V dnešnej situácii Bratislava čaká na investície a my 

sme v polke roka. A ak budeme ďalej čakať, že ako dopadne 

tento rok a potom budeme investovať, tak stratíme polku, 

polku roka a v podstate aj priestory niečo zrealizovať.  

To vaše riešenie byť opatrní v úveroch je síce pekné, 

ale myslím si, že ďaleko účinnejšie by bolo načerpať úvery, 

keď teda už chceme hrať takú opatrnú hru a potom eventuálny 

prebytok, ktorý nám ostane, a tak jak to tu každý 

predpovedá z tých odporcov, jaký bude veľký, použiť na 

splatenie tých úverov, tých starých, ktoré majú nevýhodné 

úroky.  

To je,  aj si myslím, ďaleko priechodnejšie, ak teda 

ideme hrať tú opatrnú kartu a šetriť úr úroky a znižovať 

(gong) zadĺženosť.  

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 si nemyslím, že prijatie úveru je formálne. 

Presne preto musí byť prijaté zastupiteľstvom, pretože som 

zvedavý jak toto zastupiteľstvo a teda ja dúfam, že 

minimálne tú dvojku neprijme. Aká formalita potom z toho 
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teda vznikne. Ak sa teda bavíme, že sa jedná o formálny 

krok, lebo v zmysle zákona to nie je formálne a len 

zastupiteľstvo má na toto právo.  

Po druhé. Keby sa znižovali absolútne, keby sa 

znižovalo zadĺženie, to znamená, že by sa znižoval dlh 

v absolútnych číslach, nie v relatívnych, ktoré závisia od, 

od príjmov, a by sa povedalo, že tieto peniaze sa použijú 

na to, myslím, že by to tu nikto, nikto nespochybňoval. Ale 

to sa nerobí. Taký nie je cieľ.  

A ak je budúci mesiac, prepáčte, viem ako to funguje, 

vy už dneska viete čísla, veď už musíte mať auditom 

kontrolovaný záverečný účet, čiže už viete aké máte čísla 

záverečného účtu, tak sa nehrajme na to, že 25. decembra 

hlavné mesto netuší aký bude mať záverečný účet. To potom 

naozaj tí audítori dostanú kedy? Tak jak poslanci deň 

predtým a budú sa vyjadrovať, audítorská správa je povinnou 

súčasťou záverečného účtu. Čiže, viete aký bude konečný, 

aký bude záverečný účet a aký bude (gong) prebytok.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec,  

ale záverečný prebytok nesúvisí s tým, čo ideme robiť. 

Teraz ideme naplniť rozpočet, aby sme mohli zrealizovať 

priority, ktoré boli schválené v decembri.  

Čiže, v tomto zmysle to je formalita, lebo vy ste ten 

materiálny súhlas mestu už dali a my iba napĺňame  ho. Po 

prvé. 
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A akýkoľvek prebytok sa musí najprv schváliť záverečný 

účet a tie financie potom môžu ísť zmenou rozpočtu zapojiť 

do rozpočet. Posledné zastupiteľstvo máme v júni, tam tá 

zmena rozpočtu nebude. Prvé máme koncom septembra. Čiže,  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

No, kto a my nebude, ako máme zapojiť? Koľko máme 

zapojiť? Však až na tom  zastupiteľstve sa schváli 

záverečný úver, účet. Ak sa, ak sa podujmeš na tom, že na 

tom istom za zastupiteľstve niekto spraví zmenu rozpočtu, 

prosím. Ale neverím tomu, že to niekto dokáže. Ďalšie 

zastupiteľstvo je v septembri.  

Čiže, my tie financie budeme vedieť využiť tri 

mesiace. A tri mesiace, štyri mesiace sme spali 

a Bratislavčanom sme neurobili to, čo sme im sľúbili.  

Pán poslanec Kolek.  

No a rozpočtové operácie sa dajú robiť do konca 

augusta. To je procesná info. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Pán poslanec Kolek.  

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

Ďakujem za slovo. 
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Aby náhodou nedošlo k pochybnosti, to čo pán Hrčka 

povedal, ja som nejakým spôsobom pretransformoval do nového 

uznesenia, ktoré zneje: 

Za A schvaľuje a text pod jednotkou v súlade so 

schváleným rozpočtom na roky do roku 2017, 19 čerpanie 

úveru pre hlavné mesto a tak ďalej, až končíme 

infraštruktúry hlavného mesta SR Bratislavy. 

Dvojka je vynechaná.  

Za Bé, splnomocňuje primátora hlavného mesta 

Bratislavy  na zabezpečenie čerpania štvrtej tranže podľa 

bodu jedna tohto uznesenia.  

Čiže, dám, tento návrh dávam aj písomne,. 

Ja by som len informoval, čo sa nejakým spôsobom 

v korektnej rovine a ja som videl, že aj pán primátor bol 

spokojný, udialo na finančnej komisii.  

Bezpochyby, čo sa týka päť miliónov, tam je logická, 

logické zdôvodnenie, že pokiaľ by sme nenačerpali týchto 5 

miliónov, dochádza dokonca k sankcionovaniu z pohľadu banky 

a uzavretej zmluvy. Čiže, jednak by sme stratili túto 

možnosť načerpať a za výhodný úver, teda výhodné úrokové 

zaťaženie a jednak by sme ešte museli platiť.  

Čo sa týka však toho použitia, voľného použitia, znova 

hovorím voľného, lebo to čo je v rozpočte, nie je, tak jak 

pán, pán kontrolór ikskrát povedal, že euro na strane 

príjmov je zviazané s eurom na strane výdavkovej, hej? 
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Čiže, tieto prostriedky, ktoré sú čerpané s úverov, sú 

voľné na použitie v celom výdajkovom rozsahu prijatých, 

prijatých projektov, prijatých prvkov v rámci programu, 

ktorý sme schvaľovali, jednotlivých programov.  

Čiže znova a prečítam to, čo odznelo na finančnej po, 

komisii.  

Využitie úverových prostriedkov riadiť, zaradiť na 

konkrétne projekty. Zoznam projektov pripraviť do 

materiálov na zasadanie mestského zastupiteľstva dňa 25. 5. 

Materiál rozposlať poslancom mestského zastupiteľstva 

v termíne s ostatnými materiálmi. S poznámkou, aby bolo 

možné pripomienkovanie v kluboch a spracovanie vyjadrovanie 

sa k týmto, k týmto podkladom.  

Toto sa, žiaľbohu, neodo, neuskutočnilo, a preto 

nastáva tento problém.  

Čo sa týka úveru sedem miliónov, tak isto bola 

požiadavka v presne tomto istom znení.  

Čiže, spolu s materiálom poslať aj konkrétne a to čo 

tu už ixkrát odznelo, že teda nás nezaujíma tri milióny na 

čo pôjdu, ale nás zaujíma konkrétnych 200 000,00, 

320 000,00 a tak ďalej na konkrétne úlohy, aby sa dalo 

jednoducho na konci roka urobiť odpočet, že áno, čerpali 

sme sedem miliónov, ale zrealizovali sme z toho iba týchto 

päť miliónov tristodvadsaťsedem. Zostatok nabratých 

úverových prostriedkov zostal nevyužitý.  

Toto, toto bol účel takejto normálnej, čestnej hry.  
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Podotýkam ešte, že áno, úvery sú nízke, len pre zatiaľ 

indikatívnu ponuku 0315 miery, miery úrokového zaťaženia 

a dvanásťmesačný euribor, to momentálne vychádza z tých 

siedmich miliónov na plus, mínus dvadsaťdva mil, 

dvadsaťdvatisíc ročné úroky, čo je málo z pohľadu toho, za 

aké podmienky si možno úver robí niekto iný, ale čo je 

nezanedbateľná suma,  

poprosím o predĺženie času,  

je nezanedbateľná suma, pokiaľ tento naúverovaný zdroj 

nám zostane na našom účte. Čiže my tento rok vyhodíme, 

doslova hovorím, vyhodíme, len s tou perspektívou 

neskoršieho využitia dvadsaťjedna miliónov, dvadaťjedna 

tisíc. 

A prečo to hovorím. Takisto v minulom roku sme brali 

úver a zostalo nám na účte, to je overená informácia, 

minimálne dvadsať miliónov zo zdrojov príjmu minulého roka 

sme nedokázali využiť dvadsať miliónov.  

Mám to informáciu z toho, že som si žiadal v rámci, 

v rámci dvesto jedenástky začiatkové stavy na účtoch 

bankových a koncoročné stavy na účtoch v tých istých 

bankách. 

Čiže, ten rozdiel tam je dvadsať miliónov.  

My sme mali k dispozícii zdroje, ktoré sme nedokázali 

využiť. Dnes hovoríme o tom, že keď nenačerpáme, nebudeme 

môcť naplniť rozpočtované položky.  
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Dnes z výkazu za hospodárenie za 1. 1. až 20. 4. máme 

prebytok, a teraz počúvajte dobre, 5 800 000,00. Už tento 

rok máme prebytok 5 800 000,00, je znížený o to, že sme 

v rámci finančného plnenia zaplatili prvú splátku dva delé 

päť milióna, hej?  Čiže prvú splátku 5 miliónov sme už na 

jednu polovicu už vykryli. 

Takže, naozaj tu je dostatočný priestor na to, aby sme 

dnes čerpanie tých siedmich miliónov odložili, dohodli sa, 

tak jak tu odzneli príspevky na konkrétnom využiní, využití 

týchto prostriedkov, na konkrétnom odpočtovaní na konci 

roka a tak išli do toho, že vieme čo schvaľujeme a vieme na 

čo tieto prostriedky využijeme.  

Ďakujem za podporu tohto uznesenia.  

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. 

Nebolo mi odpovedané. 50 000,00 zoologická záhrada. 

Zrealizované, odovzdané, ukončené v apríli. Prečo to tam 

figuruje?  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani poslankyňa,  

ako vždycky, spracovateľ odpovie na konci. Takže, sa 

domáhate. 

Pán riaditeľ. 

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

Ja poviem kratučko, že tento návrh, ktorý predkladá 

pán poslanec Kolek je naozaj zmenou pravidiel počas, počas 

hry, ktorej bola urobená ešte v rozpočte dvetisíc, na rok 

2017. To je, to je zásadný fakt.  

A druhá vec je, že v prípade, že sa tá druhá časť 

neprejde, mesto nebude môcť realizovať tie veci, ktoré sú 

definované v rozpočte a ktoré sú dané v tejto tabuľke.  

Čiže, nebude ich možné prefinancovať. A veci 

z hľadiska narábania s financiami v rozpočte viete robiť 

maximálne do augusta. 

Ďakujem pekne. 

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: 

Á, ďakujem. 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 25 mája 2017 

 172

Pre informáciu, ešte ste povedali, že ich nemáte 

vysúťažené. Najskôr budete musieť všetky veci vysúťažžiť. 

K niektorým budú projektové dokumentácie. Potom sa budú 

musieť zrealizovať, to sa bavíme rádovo o mesiacoch a až po 

realizácii ich  budete môcť platiť.  

Čiže, technicky vzaté, vy reálne tie finančné 

prostriedky, ktoré teraz schvaľujete, aj tú tranžu k 30. 

6., ktorú budete musieť načerpať, budete reálne na úhradu 

faktúr potrebovať, najskôr, keby ste to teraz mali že tip, 

top pripravené, nie tak ako osvetlenie, nie tak ako iné 

veci, tak by ste to mohli potrebovať na úhradu faktúr 

koncom  októbra, začiatkom novembra.  

Ak to nemáte pripravené a tých projektov je toľko, že 

si neviem predstaviť kapacity magistrátu, že by to stihli, 

že to ani, a dovolím si tvrdiť to, čo hovorí kolega Kolek, 

že podľa mňa, polovicu z tých vecí do konca tohoto roku ani 

nezrealizujú. Teda, pokiaľ nebudete hradiť veci, ktoré 

nebudú zrealizované, čo v zmysle zákona nesmiete. 

Čiže, a nehovoriac o tom, že štandardne, 

dvadsaťosemdňová splatnosť faktúr, ktorú môžete mať, to 

hovorím, to by muselo byť neviem kedy poodovzdávané.  

(gong) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Chápem, pán poslanec, že vystupuješ z vlastnej 

skúsenosti, asi to robíte takto v Karlovej Vsi. 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 25 mája 2017 

 173

Ja chcem len povedať, že všetky projekty, ktoré bolo 

v meste, ktoré mesto do rozpočtu minulého dalo, aj splnilo.  

Robili sme pravidelné odpočty a všetky priority boli 

splnené.  

Pani poslankyňa, pani poslankyňa Štasselová. 

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

Ja by som chcela povedať, že nie sme všetci ekonómovia 

a všetky ekonomické autority v tomto zastupiteľstve 

potvrdzujú, že sme na tom teraz momentálne tak dobre, že 

napriek tomu, že sme schvaľovali takto postavený rozpočet, 

dnes potreba čerpať takýto úver v tomto momente nie je pre 

mesto životne dôležitá. 

Keďže sme v pluse viac ako päť miliónov euro, ako 

povedal pán Kolek, chcem sa venovať ale ďalším veciam, 

ktoré súvisia s týmto materiálom.  

Prvý bod, alebo prvá poznámka je, ako nám bol materiál 

predložený.  

Ja som ho dostala, dostala som ho dvadsaťštyri hodín 

pred zasadnutím. Ja si pamätám, že sme schválili uznesenie, 

že každý materiál týkajúci sa rozpočtu a financií, budeme 

predkladať komisiám a po  prediskutovaní v komisiách bude 

tento materiál predložený na zastupiteľstvo. 

Okrem toho k tomuto materiálu by som neočakávala, že 

si poslanci budú musieť sami robiť aktuálny stav mestských 

financií, ako to urobil kolega Kolek, ale dostaneme takisto 
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tabuľku, s vyznačením situácie na strane príjmov 

a výdavkov.  

Čiže, aby aj tí, ktorí nemajú ekonomické vzdelanie, 

alebo účtovné, presne vedeli, ako na tom sme.  

Navrhujem teda stiahnuť tento materiál a predložiť ho 

do komisií a do doplniť, ak teda pán Kolek urobil nejaký 

návrh, ak nie, tak ako samostatne, aby bola k tomuto 

predložená aj správa o aktuálnom hospodárení mesta k 30. 5.  

Druhá moja poznámka. Forma, akou sme vlastne dostali 

tento materiál, alebo ako vyzerá tento materiál,  

keď budem mať dlhý príspevok, prosím o predĺženie. 

Tento materiál predpokladá, že my si odniekiaľ 

nájdeme, alebo, alebo budeme sa do domnievať, že ktorá tá 

položka koľko finančných prostriedkov na ňu ide. Ak by to 

malo tak byť, tak by malo byť ku každej položke potom 

napísané v akej je fáze, či je hotová plánovacia 

dokumentácia, či sú všetky povolenia k dispozícii, či máme 

vysúťaženého dodávateľa, v akom stave je realizácia, či to 

budeme robiť vlastnými silami a podobne. Toto tam nie je, 

čiže ani nevieme si predstaviť, ako reálne vyzerá tento 

plán, ktorý je tým, tomuto úveru predložený. 

A tretia poznámka. Týka sa to položky rekonštrukcia 

Námestia slobody, ktorá je tiež skovaná vo vo viacerých 

položkách v jednom balíku v hodnote 450 000,00.  



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 25 mája 2017 

 175

Ja dnes neviem či na Námestie slobody sa vyčlení 

päťdesiat alebo štyristotisíc. 

Koľko pôjde na samot, samotnú rekonštrukciu. 

A je to aktuálna situácia, keďže pred dvomi dňami ste 

nám ho spolu so starostom Starého Mesta predstavili ako 

jeden z kľúčových projektov, o ktorý má záujem ďalší 

investor, ktorý podniká v Bratislave.  

Vy ste nám hovorili, alebo na tlačovej diskusii ste 

hovorili, že naši predchodcovia, alebo starosta Števčík to 

hovoril, nič neurobili. Napriek tomu ja viem, že hlavná 

architektka informovala pred niekoľkými týždňami o tom, že 

už v roku 2014 sme urobili štúdiu čo sa s námestím dá a čo 

chceme urobiť a na základe jej, rokovala s autormi 

námestia, s pamiatkarmi a dostala súhlas k revitalizácii.  

A hovorca investora o tomto nič nehovoril a hovoril, 

že budeme si musieť urobiť audit. Čiže my budeme prijímať 

nový audit od investora a budeme radi, že teda bude stáť, 

možno, stopäťdesiat a budeme sa tým chváliť, ako nám 

pomáha.  

K štúdiu sa vyjad, vyjadrovali, ako som spomenula, 

odborníci aj pamiatkari a tak už na útvare hlavného 

architekta existuje komplexný materiál, ktorý by mal byť 

podkladom pre verejnú diskusiu.  

Budeme robiť túto verejnú diskusiu? Pretože HB Reavis 

očakáva , hoci dáva pomocnú ruku mesta, už v septembri 
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výsledky (gong) svojej súťaž. Kedy bude táto verejná 

diskusia?  

To je to, čo ľudia od nás chcú. Aby sa mohli vyjadriť 

čo má by na najväčšom a najhlavnejšom námestí tohto mesta, 

ktoré je už roky zanedbané.  

Investor by sa nemal pýtať mesta, že, alebo pýtať 

odborníkov čo vlastne znamená verejný priestor, keď my máme 

celý útvar, ktorý sa venuje téme verejných priestorov 

dlhodobo. 

Takže očakávam, že v rámci rekonštrukcie budeme mať 

narozpočtovanú aj verejnú diskusiu. 

Na záver môj pohľad na nové pôžičky pre toto mesto. 

Budem zaň hlasovať, ak to budú rozvojové veci. Keďže všetko 

ostatné máme kryté, sme v pluse päť miliónov, dajte nám na 

stôl tri veľké projekty. Dajte nám na stôl rekonštrukciu 

Gottwaldovho námestia, Námestia slobody. Dajte nam na stôl 

bezbariérové mesto a všetky prechody a križovatky urobte 

bezbariérové.  

Dajte nám na stôl tri takéto veľké projekty 

a zahlasujem za dvadsať miliónov.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani poslankyňa, 
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chcem vás ubezpečiť, že materiál bol pripravený 

absolútne štandardne, tak ako všetky materiály. Prešiel do 

komisií, do klubov, všetky, všetci o ňom diskutovali ako 

mali. Tá tabuľka bola iba dodatočná požiadavka, ktorá 

prišla, ktorú sme poslali predsedom klubov.  

Keď neviete ako hospodári Bratislava, tak vás 

upozorním a to, že v každom zastupiteľstve máte materiál, 

máte ho aj v dnešnom zastupiteľstve. Prehľad o hospodárení, 

o rozpočtovom hospodárení mesta Bratislavy. 

Tam sú všetk, presne všetky tie čísla, ktoré hovoríte, 

že nemáte. Sú v každom zastupiteľstve. 

A Námestie slobody, bude pod vedením mesta.  

Takže, pani poslankyňa Šimončičová. 

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

Ďakujem pekne, 

Ja znovu, pripomínam, že už sa o tom hovorilo aj 

minule, aj viackrát na zastupiteľstve, že každá zmena 

rozpočtu, alebo návrh rozpočtu, alebo veci, týkajúce sa 

financovania, o ktorom rozhodujú mestskí poslanci, mali by 

ísť do komisií, pán primátor. Nestačí, že finančná komisia 

o tom vie. Lebo potom, nech hlasuje tá finančná komisia. 

A my ostatní potom sa tu musíme pýtať, keď chceme seriózne 

vedieť za čo hlasujeme, a zbytočne naťahujeme toto 

zastupiteľstvo. Keby to bolo v každej jednej komisii, tak 
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tam sa vyrozprávame a tu podstatne menej, mož, o tom sa 

bavíme. Lebo už máme informácie. 

A takisto posielate len predsedom klubov, tak nech 

hlasujú predsedovia klubov za to. Alebo nech hlasujú za to 

iba finančná komisia. A my ostatní, asi nie sme pre vás 

akože rovnocenný partner. Mňa sa to dotýka, prepáčte.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani poslankyňa,  

O programe rokovania komisií rozhodujú predsedovia 

komisií a nie primátor. A predsedovia komisií majú prístup 

k materiálom, čiže je to na nich.  

Pán poslanec Kolek. 

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

Ďakujem za slovo. 

Naozaj, to čo povedala moja predrečníčka, je pravda , 

že pokiaľ ten materiál nie je komplexný a pán primátor, on 

nebol komplexný ani na finančnej komisii, preto tam vznikla 

tá požiadavka doplniť ho tými konkrétnymi použitiami týchto 

úverových zdrojov. Čiže, to je jedna vec. To nebolo 

naplnené, a preto vznikol tento problém. To je, je je 

jedna.  

Druhá vec je, pani Štasselová povedala, že pokiaľ tie 

informácie sú overené, naozaj, overená je len tá informácia 
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o hospodárení za minulý rok a to je z tých výsledkov 

začiatočných a koncoročných stavov na bankových účtov.  

A za tretie, to čo aj pán primátor povedal, áno, ja to 

prečítam z materiálu, ktorý to je: 

Výsledok hospodárenia k 20. 4. bez finančných operácií 

prebytok 5 812 935,00, výsledok hospodárenia spolu 

s finančnými operáciami, lebo tam bola teda započítaná tá 

platba dva a pol milióna (gong)  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Mrva. 

Ing. Ján   M r v a , poslanec MsZ: 

K úveru.  

My sa chceme zaúverovať na tých 50%, čo je zo zákona 

prvá hranica toho, aby sa robili nejaké opatrenia, čo si 

myslím, že neni šťastné, keď sme si povedali, že najviac 

zadĺženou mestskou časťou sú Vajnory a nakoniec majú iba 

20% zadĺženosti. 

Ja sa chcem spýtať ale, pán primátor, všetci vieme, ja 

som tu už robil osvetu prvé dva roky o tom, že v Bratislave 

sa vyrobí 25% dane z príjmov fyzických osôb, ale naspäť ide 

len 10%. Ani nie polovica toho, čo sem má prísť, toho čo 

ľudia tuná vyrobia. Ide to na Slovensko.  

Bratislava sa tvári ako šiesty najbohatší región, ale 

neni to pravda. sme dvadsiaty šiesty región Európskej únie.  
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Či si vykonal niečo v tej veci, aby sa zmenilo 

Nariadenie vlády 668/04, aby tu zostali prostriedky, ktoré 

sa tuná vyrobia. 

Okrem toho, že nám jednorazovo kvôli predsedníctvu EÚ 

dali štrnásť miliónov na opravu ciest. 

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: 

K tomu zoznamu ešte raz.  

Žiaden zoznam nešiel, nerokoval sa v kluboch, neverím, 

že nejaký klub bol ešte včera po namáhavom dokončovaní 

dvoch zastupiteľstiev. A vy ste až včera ten zoznam 

poslali.  

Ani náš klub o tom tým pádom nemal šancu rokovať. My 

sme mali klub dokonca až v utorok. Väčšinou ale bývajú 

kluby v pondelok.  

Vy ste ho nedali ani na finančnú komisiu. Ani klubom. 

Poslali ste ho včera. Je to úplne formálny zoznam, ktorý 

nemá vyčíslené jednotlivé položky, hocijak ich budete 

súťažiť, vyčíslenie byť musia a vyčísliť ste ich mohli.  

Nemá žiadnu záväznosť voči úveru, o ktorý žiadate.  
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Pilinský.  

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

Ďakujem. 

V tom materiáli proste odznelo, že áno, ideme brať 

úver, ale my ideme tie, tie úverové peniaze preinvestovať 

viac ako päťdesiat percent do cestnej a pešej 

infraštruktúry a na dopravu.  

Ja si myslím, že to je skutočne  vec, do ktorej 

v Bratislave treba investovať.  

A teda, ak som to pochopil správne, ak to dneska 

neprejde, tak bude materiál, ktorý budeme meniť, schválený 

rozpočet, budeme z toho škrtať kapitálové investície, tak 

ja by som poprosil, aby sa škrtali predovšetkým tie 

kapitálové investície, ktoré budú v tých mestských 

častiach, ktorých mestskí poslanci tento materiál 

nepodporia. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem. 

To bol posledný diskusný príspevok.  
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Obávam sa, že keď toto neschválime, tak tento rok už 

sa to nedá spraviť, pretože z prebytku kapitálového to 

nestihneme, pretože sa dajú rozpočtové zmeny robiť iba do 

au do augusta.  

Takže, tieto. Budeme musieť Bratislavčanom povedať, že 

toto čo sme si v rozpočte uznie uzniesli, tak to, 

jednoducho, mať nebudú. Pretože, a teraz môžete začať 

vysvetľovať.  

Ale ešte poprosím spracovateľa, tam boli nejaké 

technické otázky na tú zoologickú záhradu.  

Ing. Lucia   B e h u l i a k o v á , referát rozpočtu, 

finančných tokov a kontrolingu: 

Ja by som odpovedala na otázku pani poslankyne Tvrdej. 

V schválenom rozpočte pre Zoologickú záhradu boli vlky 

a bol tam senník pri jeleňovi európskom, alebo niečo 

obdobné. V záujme dokončenia akcie teda a po nejakom 

posúdení rakúskych odborníkov požiadala ZOO, aby mohla 

použiť finančné prostriedky aj tie iné, z tých jeleňov na 

na vlka európskeho, a teraz v ďalšom bude ten účel. 

Čiže, vlk je vyfinancovaný, ako ste povedali, čiže ten 

účel bude teraz nejaký typ sovy, nejakej plamienky.  

Čiže, ide to pre zoologickú zá 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 
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To je z pôvodného schváleného rozpočtu, je vlk 

európsky a senník pri jeleňovi, ja neviem, karpatskom.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Áno, ale sú to účelové kapitálové boli pre zoologickú 

záhradu už v tom pôvodnom znení.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Prosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

K tomuto materiálu sme dostali návrh na nové znenie 

uznesenia od pána Koleka.  

On navrhuje z pôvodného uznesenia v časti A ponechať 

celé to jedničku v súlade so schváleným rozpočtom na roky 

2017-2019 až po SR Bratislavy, proste tá prvá časť.  

Do časti Bé, splnomocňuje primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy  na zabezpečenie čerpania 4. tranže podľa bodu 

jeden. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, hlasujte o tomto návrhu. 
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Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Ak to prejde, tak nebudeme môcť brať do úvahy návrh 

pani poslankyni po jednotlivých bodoch hlasovať. To je nový  

návrh uznesenia od pána Koleka, tak ako som to prečítala. 

V časti A, schvaľuje, bod jeden ostáva,  

V časti Bé, splnomocňuje, iba na to, že čerpanie je 

v štvrtej tranže podľa bodu jeden.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Tak hlasuje. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsaťdeväť prítomných. 

Devätnásť  za. 

Uznesenie nebolo prijaté. 

Návrhová komisia. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

V tomto prípade berieme ohľad na návrh pani 

Kimerlingovej, že o pôvodnom uznesení budeme hlasovať 

o jednotlivých bodoch samostatne. 
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Teda, mestské zastupiteľstvo, po prerokovaní materiálu 

v časti A schvaľuje v súlade so schváleným rozpočtom, tak 

ako je to uvedené v tom bode jeden.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsaťdeväť prítomných. 

Tridsaťosem za. 

Uznesenie je prijaté. 

Návrhová komisia. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Bod druhý tejto časti schvaľuje, teda áčka v súlade so 

schváleným rozpočtom na roky 2017-2019 podpísanie rámcovej 

zmluvy  na čerpanie nového úveru pre hlavné mesto SR 

Bratislavy vo výške dvadsať miliónov eur, pre plnenie 

funkcií hlavného mesta SR Bratislavy, na zákadé. Na základe 

najvýhodnejšej ponuky.  

Druhý bod v časti A 

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.) 

Tridsaťsedem prítomných. 

Dvadsaťdva za. 

Uznesenie je prijaté. 

 

Ja vám, kolegovia, ďakujem za prejavenú zodpovednosť.  

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Máme ešte béčko. Splnomocňuje primátora 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Aha, ešte rímsku II., pardon.  

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Tam je tiež bod jeden splnomocňuje primátra hlavného 

mesta SR Bratislavy na zabezpečenie čerpania 4. tranže 

podľa bodu jeden tohto uznesenia.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, hlasujte. 
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(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsaťsedem prítomných. 

Tridsaťpäť za. 

Uznesenie je prijaté. 

Návrhová komisia.  

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Splnomocňuje primátora v bode dva na zabezpečenie 

čerpania nového úveru podľa bodu dva tohto uznesenia vo 

výške sedem miliónov eur pre rok 2017. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsaťosem prítomných. 

Dvadsať jedna za. 

Tým pádom je to vybavené.  

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. 

Priatelia, ďakujem vám veľmi pekne menom 

Bratislavčanov, za to, že týchto šesťdesiat vecí sa tento 

rok zrealizuje. Bu, je to náš spoločný úspech. 

 

 

BOD 5 NÁVRH NA PREDAJ AKO PRÍPADU HODNÉHO 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 

POZEMKU V BRATISLAVE, K. Ú. DEVÍNSKA 

NOVÁ VES, PARC. Č. 1790/2, VILIAMOVI 

KULACSOVI S MANŽELKOU LUCIOU 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prechádzame do bodu päť, keďže štatút sme si odložili 

na jún. Návrh na prípad osobitného zreteľa. pozemok 

v Bratislave, Devínska Nová Ves. 

Prosím o úvodné slovo. 

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

Žiadatelia ako vlastníci priľahlých nehnuteľností majú 

záujem o pripojenie a scelenie uvedeného pozemku 

v bezprostrednom susedstve s pozemkami v ich vlastníctve. 
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Ide o pás pozemku, ktorý slúži ako jediný prístup 

k ich nehnuteľnostiam.  

Predmet prevodu je aj v súčasnosti udržiavaný na zák 

náklady žiadateľov, tvorí súčasť záhrady v ich užívaní.  

Predajom nehnuteľnosti nepríde k zamedzeniu prístupu 

na iné pozemky. Predmet predaja nezasahuje do žiadnej 

komunikácie, ani chodníka.  

Kúpna cena. Prvá časť bola stanovená v sume 99 celá 19 

eur za meter štvorcový, pri celkovej výmere 36 metrov 

štvorcových teda predstavuje kúpna cena za pozemok sumu 

3 570 celá 84 eur. 

Druhá časť kúpnej ceny tvorí náhradu za užívanie vo 

výmere 36 metrov štvorcových  za obdobie od 26. 4. do 

podpisu kúpnej zmluvy kupujúcimi a vychádza zo sadzby 4,00 

eurá na meter štvorcový na rok. 

Stanoviská dotknutých oddelení a starostu sú súhlasné.  

Finančná komisia odporúča schváliť predaj za celkovú 

sumu 4 320,00 eur plus náhrada za užívanie pozemku 

120,00 eur za meter štvorcový. 

Výstup z mestskej rady, odporúča  schváliť  predaj 

za celkovú sumu 3 570,00 eur plus náhrada za užívanie 

pozemku 99 celá 19 eur za meter štvorcový. 

Návrh uznesenia: odporúča schváliť  predaj za celkovú 

sumu 3 570 celá 84 eur plus náhrada za užívanie pozemku 

99 celá 19 eur na meter štvorcový. 
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Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem. 

Otváram diskusiu. 

Pán poslanec Hanulík. 

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

Ďakujem veľmi pekne. 

Nie je mi úplne ten, ten záber je taký nejaký nejasný. 

Nevidím odtiaľto dobre, že o čo sa tam vlastne jedná. Vidím 

len nejakú šípku, ale je to veľmi nejaké svetlé. 

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: 

Ja ti to, pán poslanec, vysvetlím, ak dovolíš. 

Je to vlastne úzky pás pred tým pozemkom, to znamená, 

že máš cestu, chodník, magistrátnu asi meter a pol je 
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pozemok magistrátny a potom je majetok, potom je pozemok 

toho vlastníka. 

Je to úplne štandardné, teda štandardné  vyriešenie 

nejakého problému. 

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. 

Aby som vyhovel vôli poslancov finančnej komisie 

a samozrejme, aby som prispel k vášmu verejnému sľubu, že 

týchto šesťdesiat projektov sa do konca roku zrealizuje, 

navrhujem, aby prvá časť ceny bola stanovená sumou 120,00 

eur na meter štvorcový, čo pri výmere 36 metrov predstavuje 

celkovú sumu 4 320,00 eur. 

Návrh podávam. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem. 

Končím diskusiu a prosím návrhovú komisiu. 
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Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

K tomuto materiálu sme dostali návrh od pána Budaja na 

navýšenie sumy za štvorcový meter na 120,00 eur.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, hlasujte. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Prvá časť kúpnej zmeny je stanovená v tej hodnote, áno 

a 120,00 eur za štvorcový meter. Celková hodnota 4 320,00 

eur to bude. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsaťtri prítomných. 

Tridsať jedna za. 

Uznesenie je prijaté. 
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BOD 6 NÁVRH NA PREDAJ AKO PRÍPADU HODNÉHO 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 

POZEMKOV V BRATISLAVE, K. Ú. 

VINOHRADY, PARC. Č. 21643/52 A PARC. 

Č. 21644/10, DO VLASTNÍCTVA ARNOŠTA 

KOLOZSIHO S MANŽELKOU 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prechádzame do bodu šesť osobitný zreteľ Vinohrady. 

Prosím úvodné slovo. 

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

Ďakujem. 

Žiadatelia sú vlastníci susedného pozemku. Kúpou 

záujmových pozemkov chcú majetkovoprávne usporiadať 

existujúci stav.  

Prvá časť kúpnej ceny je stanovená vo výške 122 celá 

14 eur za meter štvorcový. Pri výmere 15 metrov štvorcových  

predstavuje suma celkom 1 832 celá 10 eur. 

Druhá časť kúpnej ceny v sume 210,00 eur predstavuje 

náhradu za užívanie novovytvorených pozemkov za obdobie 

dvoch rokov.  

Stanoviská dotknutých oddelení a starostu súhlasné. 
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Finančná komisia odporúča  schváliť  predaj za kúpnu 

cenu celkom 2 460,00 eur, 150,00 eur na meter štvorcový 

plus 210,00 eur. 

Výstup z mestskej rady, odporúča  schváliť predaj za 

kúpnu cenu celkom 2 460,00 eur, 150,00, eur plus na meter 

štvorcový, plus 210,00 eur. 

Návrh uznesenia: odporúča schváliť  predaj za kúpnu 

cenu celkom 2 000 eur 42 celá desať, 2 042 celá 10 eur, pri 

cene 122 celá 14 eur na meter štvorcový, plus 210,00 eur. 

Ďakujem- 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem. 

Otváram diskusiu. 

Pán poslanec Budaj. 

Ján   B u d a j ,  poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Navrhujem, aby cena pozostávajúca z dvoch častí sa 

zmenila, a to tak, že z jednotkovej poze, z jednotkovej 

ceny 122 celých 14 eur za meter štvorcový bude 150,00 eur 

meter štvorcový, čím pádom mesto dostane 2 460,00 eur 

a 2 250,00 eur.  
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Návrh predkladám. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Keďže sa nikto ďalší nehlási, končím diskusiu a prosím 

návrhovú komisiu. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

K tomuto materiálu takisto sme dostali návrh na zmenu 

štvorcového metra v sume namiesto 122 celých 14 sa navrhuje 

150,00 eur za meter štvorcový pri výmere 15 štvorcového 

metra to bude dohromady 2 250,00 eur na me, na základe 

návrhu pána Budaja. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, hlasujte.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsaťšesť prítomných. 

Tridsaťšesť za. 

Uznesenie je prijaté. 
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BOD 7 NÁVRH NA PREDAJ AKO PRÍPADU HODNÉHO 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 

POZEMKU V BRATISLAVE, K. Ú. NIVY, 

PARC. Č. 22198/7, A NA ZRIADENIE 

VECNÉHO BREMENA PRÁVA STAVBY 

NA POZEMKU V BRATISLAVE, K. Ú. NIVY, 

PARC. Č. 22198/6, SPOLOČNOSTI 

TRAJEKT PLUS, A.S., SO SÍDLOM 

V BRATISLAVE 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prechádzame do bodu sedem. Osobitný zreteľ v Nivách. 

Prosím o úvodné slovo. 

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

Žiadateľ stav, je stavebníkom stavby Dunajské 

predmestie, polyfunkčný súbor, ktorej výstavba je rozdelená 

do viacerých etáp.  

Žiadateľ potrebuje pre vydanie stavebného povolenia 

tretiu etapu stavby zriadiť vzťah k pozemku a to pre časť 

plánovaných parkovacích státí k objek k stavebnému objektu. 

Malé ubytovacie zariadenie CR, má záujem odkúpiť pozemok 

pre časť plánovanej komunikácie má záujem, má žiadateľ 

záujem o zriadenie vecného bremena strpania, strpenia 

vybudovania a užívania stavby komunikácie.  
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Kúpna cena bola stanovená v sume 152 celé 25 eur na 

meter štvorcový, pri celkovej výmere 206 metrov štvorcových 

teda predstavuje kúpna cena za tento pozemok sumu 31 363 

celá 5 eur.  

Odplata za zriadenie vecného bremena strpenia stavby 

komunikácie stavby na pozemku vo výmere 113 metrov 

štvorcových  bola stanovená znaleckým posudkom v sume 

4 683 celá 63 eur. 

Stanovisko dotknutých oddelení a starostu sú súhlasné. 

Finančná komisia odporúča  schváliť  predaj za celko 

za sumu celkom 41 200,00 eur, čo znamená 200,00 eur na 

meter štvorcový. Ostatné podľa predloženého uznesenia. 

Výstup z mestskej rady. Mestská rada neschválila 

navrhné navrhované uznesenie a neschválila ani pozmeňujúci, 

doplňujúci návrh.  

Návrh uznesenia, odporúča schváliť predaj podľa 

predloženého uznesenia. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem. 

Otváram diskusiu. 

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

Ďakujem pekne. 

Navrhujeme kúpnu cenu 200,00 eur za meter štvorcový, 

čo pri výmere 206 metra štvorcových bude predstavovať sumu 

celkom 41 200,00 eur. 

Je to zvýšenie zo 152 celých 25 na 200,00 eur.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem. 

Keďže sa nikto nehlási, končím diskusiu a po po 

počkáme na návrhovú komisiu.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Prišiel návrh od pána Budaja na zvýšenie štvorcového 

metra z 152 celých 25 eur na 200,00 eur za štvorcový meter 

v prvej časti predaja pozemku.  

To dohromady bude činiť 41 200,00 eur.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím. 
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Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Pri 206 štvorcového metra.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsaťštyri prítomných. 

Osemnásť za. 

Uznesenie nebola prijaté. 

 

Návrhová komisia. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Keďže sa neprijal návrh pozmeňujúci, tak budeme 

hlasovať o pôvodnom návrhu uznesenia, tak ako je nám 

písomne predložené, mestské zastupiteľstvo po prerokovaní  

materiálu schvaľuje v bode jeden s podmienkami, 

s podmienkami vo všetkých bodoch.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, hlasujte. 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 25 mája 2017 

 200

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsaťpäť  prítomných. 

Osem  za. 

Uznesenie nebolo prijaté. 

 

 

BOD 8 NÁVRH NA PREDAJ AKO PRÍPADU HODNÉHO 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 

POZEMKU V BRATISLAVE, K. Ú. JAROVCE, 

PARC. Č. 126/10, 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 osem, osobitný zreteľ 

v Jarovciach. 

Prosím 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 

Jarovce Matejovi Bankovichovi s manželkou Veronikou. 
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Žiadatelia ako vlastníci priľahlých nehnuteľností majú 

záujem o pripojenie a scelenie uvedeného pozemku 

v bezprostrednom susedstve s pozemkami v ich vlastníctve. 

Ide o pás pozemku, ktorý slúži ako časť záhrady za 

oplotením objektu nehnuteľností v bezpodielovom 

spoluvlastníctve manželov.  

Prvá časť kúpnej ceny je stanovená vo výške 127 celá 

24 eur za meter štvorcový, čo pri výmere 71 metrov 

štvorcových  predstavuje sumu 9 034 celá 04 eur.  

Druhá časť kúpnej ceny tvorí náhradu za užívanie 

pozemkov vo výmere 71 metrov štvorcových za obdobie dvoch 

rokov, spätne od podpisu kúpnej zmluvy a vychádza zo sadzby 

päť eur meter štvorcový rok.  

Stanoviská starostu a stanovisko sú súhlasné, finančná 

komisia odporučila schváliť predaj pozemkov za kúpnu cenu 

celkom 10 650,00 eur plus náhrada za užívanie pozemkov, 

čiže došlo k navýšeniu kúpnej ceny.  

Materiál uvádzam preto, pretože mestská rada 

neschválila navrhované uznesenie a neschválila ani 

pozmeňujúci  doplňujúci návrh k uvedenému materiálu. 

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem. 

Otváram diskusiu. 
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Pán poslanec Budaj. 

Ján   B u d a j ,  poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Finančná komisia odporúča  zvýšenie ceny pozemku zo 

127 celých 24 eur na 150,00 eur za meter štvorcový, čiže 

nahradiť súčasný text textom za kúpnu cenu celkove 

11 360,00 eur. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem. 

Keďže sa ni. 

Pán poslanec   Uhler. 

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

Ďakujem za slovo. 

Tohto pána poznám, viem o koho ide. Ide 

o trojuholníček v záhrade, to je pán penzista, on to za 

vyššiu cenu, jednoducho, nekúpi. Za znaleckú áno.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Končím diskusiu a prosím návrhovú komisiu. 
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Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Máme tu nový pozmeňujúci návrh finančnej komisie 

prednesený já poslancom Jánom Budajom. Navrhuje za 

štvorcový meter namiesto 127 celých 24, rovných 150,00 eur, 

čím sa zvýši suma na 10 650,00 za 71 štvorcového metra. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsaťštyri prítomných. 

Štrnásť za. 

Uznesenie nebolo prijaté. 

 

Návrhová komisia. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Keďže to nebolo prijaté, hlasujeme o pôvodnom návrhu 

uznesenia, tak ako nám bolo písomne predložené, mestské 

zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu schvaľuje  ako 

prípad hodný osobitného zreteľa tak ako je písomne uvedené 

aj s podmienkami.  
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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. 

Dvadsaťpäť za. 

Uznesenie nebolo prijaté. 
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BOD 10 NÁVRH NA UZATVORENIE DODATKU Č. 1 KU 

KÚPNEJ ZMLUVE Č. 30201/KZ-

01/2016/NIVY/1931/KOR, Č. 

048806261600 ZO DŇA 21.10.2016, AKO 

PRÍPADU HODNÉHO OSOBITNÉHO ZRETEĽA 

TÝKAJÚCEHO SA PREDAJA POZEMKOV 

V BRATISLAVE, K. Ú. NIVY, ZA ÚČELOM 

MAJETKOVOPRÁVNEHO USPORIADANIA 

VLASTNÍCKYCH VZŤAHOV K POZEMKU POD 

STAVBOU „D1 BRATISLAVA KRIŽOVATKA 

PRIEVOZ – REKONŠTRUKCIA“, 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:. 

Prechádzame do bodu desať a to je osobitný zreteľ 

v Nivách, majetkovoprávne usporiadanie 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Deväť sme vyho, deväť je preč.  

Dé jedna, prosím úvodné slovo. 

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

Nie je to materiál, ktorý by mal nejaké problémy 

v rámci procesu, čiže, bez úvodného slova, pán primátor. 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Čiže súhlasné stanoviská. 

Otváram diskusiu. 

Pán poslanec Hanulík.  

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

Ďakujem veľmi pekne, vážený pán primátor. 

Ja som troška sklamaný z toho, že kolega je zástupca 

Jaroviec, naozaj, to tam pozná. Jedná sa o dôchodcu, pre 

ktorého tých 150,00 euro celkom je dosť veľký peniaz a my 

to tu zamietneme tak, že ako keby. Tam sú tie osobné vzťahy 

ďaleko vyššie jako keď niekde rozhodujeme v Petržalke. 

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. 
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Aj ja mám otca dôchodcu. Môžem teda požiadať o to, aby 

sa mu niečo predalo za nižšiu cenu, lebo on chudák dôchodca 

za viac to nezaplatí.  

Prepáčte, akože, tým, že sa to predá, jeho deti to 

zdedia a tak ďalej.  Nech sa na mňa nikto nehnevá, naozaj, 

že toto sú také veci, každý tu je dôchodca.  

Potom tu niekto príde kto je ZŤP, potom tu príde 

niekto kto je dôchodca a ZŤP súčasne, tak mu dáme len 

štvrtinovú cenu. Nebláznite, naozaj, ako, nech sa nikto 

nehnevá, bolo to zvýšenie zo 120 na 150, čo mi neprišlo až 

tak strašné. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, sme v bode desať, priatelia. 

Diskutujeme k bodu desať.  

Osobitný zreteľ pod stavbou diaľnice. 

Pán poslanec Hanulík.  

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

Áno, u mňa je to dosť veľký dôvod keď je niekto ZŤP, 

aby sme mu naozaj vyšli v ústrety.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec, pani poslankyňa Tvrdá. 

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

Ďakujem pekne za slovo. 

Ja by som rada k bodu desať. 

Pán primátor, myslím si, že nebolo vhodné sa k bodu 

deväť vracať. Vy ste predsedajúci schôdze. 

Mňa tak prekvapilo, že tento bod je bez úvodného 

slova. 

Na internetovej stránke mesta sme sa dozvedeli jak 

poslanci zase zmarili a nedostalo mesto 500 000,00 eur 

a tak ďalej a teraz je to bez úvodného slova. 

V podstate v tom materiáli spred mesiaca sa nič 

nezmenilo, nie je naši, našou snahou, aby sme nepodporili 

výstavbu  tejto cesty. Ale pán riaditeľ, myslím si, že tie 

dôvody, prečo sme to neschválili, boli jasne dané.  

To znamená, že keď niečo predávame Národnej diaľničnej 

spoločnosti a mesto s ňou nemá vysporiadané roky vzťahy, 

tak je namieste, aby sa to dialo. To bol jediný dôvod. 

Treba aj Bratislavčanom povedať, prečo sme neschválili 

tento bod. Prečo mesto nekoná? Zoologická roky sa sta sa 

snaží o to, aby mala vysporiadané vzťahy.  
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Takže toto je, prečo sa to neschválilo, a to na tej 

stránke mesta nebolo napísané. Ale poslanci zase zmarili 

500 000,00.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani poslankyňa, môžem vás ubezpečiť, že mesto koná. 

Pri každom stretnutí s riaditeľmi o tom hovorím. I ja tých 

ľudí, bohužiaľ, neviem im, za nich to podpísať. Mesto koná.  

A keď budeme takto podmieňovať jedno druhými, tak 

nikdy neurobíme nič.  

Čiže, mesto koná v tej veci, komunikujeme, ale teraz 

máme iný materiál na stole.  

Pán riaditeľ.  

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

Ja sa pokúsim tie materiály, ten istý materiál, bol 

predložený opätovne.  

Boli sme informovaní, že vlastne, že v prípade, že to, 

samozrejme, neprejde, bude postupovať ministerstvo, 

respektíve štát štandardným spôsobom. To znamená, bude 

začatý proces vyvlastňovania.  

V tomto materiáli tie veci sú dané dopredu. Je to 

dodatok už existujúceho materiálu. 
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A pokiaľ sa týka iných problémov, ktoré súvisia 

s Národnou diaľničnou spoločnosťou a s pozemkami, sú to 

historické konotácie a tie sú, samozrejme, riešené. Tie sú 

komunikované, ale na dohodu potrebujete dvoch partnerov. To 

znamená, že v prípade, že to nebude schválené, to priamo so 

zoologickou nesúvisí, tak štát bude postupovať tak, ako, 

jednoducho, mu hovorí zákon. 

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: 

Keď hovoríte, že mesto koná. Prečo nám nedáte kroky, 

ktoré mesto robí. Stretáva sa. Posunuli sme sa ďalej. 

A nič.  

Tento materiál je bez úvodného slova. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán riaditeľ ešte reagujte.  

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

A, ďakujem pekne. 
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Pani poslankyňa, my sme neboli požiadaní o písomnú 

informáciu v materiáli číslo desať o krokoch mesta 

v súvislosti s Národnou diaľničnou spoločnosťou a inými 

krivdami, ktoré sú. 

V prípade, že o takéto nás oficiálne normálne 

požiadate ako úradníkov, ten úrad to urobí, túto informáciu 

dá a bude naplnená.  

To tu sa bavíme o zmluvách, ktoré už boli schválené 

a toto je dodatok k existujúcim zmluvám. To nie je téma, na 

ktorú sa pýtate, tento, tento, tento daný materiál.  

Ale v prípade, že takúto informáciu chcete, 

samozrejme, bude vám dodaná táto informácia. 

Ale priamo nesúvisí s materiálom, o ktorom teraz 

momentálne rokujeme.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem. 

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 po prerokovaní materiálu 

schvaľuje zámenu pozemkov ako prípad hodný osobitného 

zreteľa, tak ako je to písomne uvedené aj s podmienkou. 

Trojpätinová väčšina. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Nič no, vyvlastnia nás, to je všetko, čo ste dosiahli. 

Dostaneme menej peňazí. To je vaše rozhodnutie.  

Ale, nech sa páči.  

Prítomných tridsať. 

Za za dvadsať. 

Uznesenie nebolo prijaté.  

Prídeme o peniaze.  
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BOD 11 NÁVRH NA ZÁMENU AKO PRÍPADU HODNÉHO 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCU SA 

POZEMKOV V BRATISLAVE, K. Ú. DEVÍN, 

POZEMOK PARC. Č. 1168/6 VO 

VLASTNÍCTVE HLAVNÉHO MESTA SR 

BRATISLAVY, ZA POZEMOK PARC. Č. 

1183/9 V SPOLUVLASTNÍCTVE ONDREJA 

MAJERA A BARBARY ANDREÁNSKEJ 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prechádzame do ďalšieho bodu. Bod jedenásť, zámena, 

zreteľ v Devíne. 

Súhlasné stanoviská. 

Bez úvodného slova. 

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 zámenu pozemkov, tak ako je to písomne 

uvedené.  
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Trojpätinová väčšina opäť.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsaťtri prítomných. 

tridsaťjedna za. 

Uznesenie je prijaté. 
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BOD 12 NÁVRH NA ZÁMENU AKO PRÍPADU HODNÉHO 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 

POZEMKOV V BRATISLAVE, K. Ú. STARÉ 

MESTO, PARC. Č. 21739/1, PARC. Č. 

21739/20 A PARC. Č. 21739/31, 

VO VLASTNÍCTVE HLAVNÉHO MESTA SR 

BRATISLAVY, ZA POZEMOK V K. Ú. 

KARLOVA VES, PARC. Č. 2981/72, VO 

VLASTNÍCTVE SLOVENSKEJ TECHNICKEJ 

UNIVERZITY V BRATISLAVE 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prechádzame do bodu dvanásť. Osobitný zreteľ, pozemky 

Staré Mesto, vysporiadanie s vlastníctvom, so Slovenskou 

technickou univerzitou.  

Sú tam súhlasné stanoviská. 

Otváram k tomuto bodu diskusiu. 

Pán poslanec Pilinský. 

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

Ďak ďakujem. 

Myslím, že o tomto bola diskusia aj na mestskej rade. 

Ja by som sa rád spýtal, že materiá v materiáli je 

uvedené, že čo sa týka tej zámeny, tak je tam disproporcia 

v neprospech hlavného mesta vo výška, vo výške 155 000,00 
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eur, rovnako býva obvyklé, že ak teda sa niekomu niečo 

odpredáva, tak sa ešte rieši aj naspäť dvojročná nejaká 

doba nájmu.  

Ja chcem vedieť či je totok nejakým spôsobom oošetrené 

a riešené. Ja viem, že to je vysoká škola a teda, že budeme 

radi, ak sa to vysporiada, ale teda dúfam, že, že tu platí 

meter rovnaký pre každého. A keď tu bolo pred časom 

materiál, ktorý sa týkal Rače a zámeny pozemkov, ktorý by 

mohol zamedziť výstavbe osempodlažnej budove a namiesto 

toho by tam bol vybudovaný park, tak niektorí poslanci, 

ktorí v tej lokalite v živote neboli, tak vehementne bo 

bojovali za to, že teda ako je to bohovsky nevýhodné.  

Tak ja sa chcem spýtať, aj teda požiadať, aby boli 

rovnako konzistentní aj pri tomto prípade.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán kontrolór Šinály.  

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

SR Bratislavy: 

Ďakujem za slovo. 

Reagujem na pána Pilinského, v rámci konzistentnosti 

na finančnej komisii nebolo zreteľné, že či to je 

s doplatkom, alebo bez doplatku.  
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Čiže, tu nejde zďaleka len o to, čo hovorí pán 

Pilinský, ale aj o to, že či v zmluve bude napísané, že nám 

uhradia ten rozdiel, alebo neuhradia. A ja som 

nezaregistroval žiadnu informáciu v tomto smere, čo mi teda 

dosť chýba v úvodnom slove. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Chren. 

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

Ďakujem veľmi pekne. 

Ja úplne chápem, ako sa cíti a čo hovorí pán kolega 

Pilinský. 

Som presvedčený, že to bola chyba, že sme vtedy ten 

dokument neschválili a doplácajú dnes na to obyvatelia 

Rače.  

Na druhej strane, neopakujme tie chyby. Vyjadrím sa 

v diskusnom príspevku, ale my sme o tomto vážne diskutovali 

na finančnej komisii a ide tu naozaj o vec, ktorá bude 

dobrá pre občanov. Urobí sa prechod z Námestia slobody na 

Obchodnú ulicu. Dostaneme za to pozemky, kde sa môže 

rozširovať cintorín Slávičie údolie, čo je pomerne dôležitá 

vec.  
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A ide tu skôr o vec, kde sa netreba pozerať len na 

peniaze, ale aj to, že čo z toho budú mať občania, keď 

k takémuto niečomu pristúpime.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani poslankyňa Kimerlingová. 

Chceš reagovať? 

Tak ešte pán poslanec 

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

Som veľmi rada,  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pardon, pardon.  

Pán poslanec sa trochu neskoro prihlásil, ale chce 

reagovať na seba. 

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

Pardon. Ďakujem. 

Ja len teda kolegovi, že určite aj v Rači to bolo 

hlavne pre pre občanov, kde teda teraz, hovorím, namiesto 

tri a pol tisícového me metrového štvorcového paparku, 

teraz sa budú musieť pozerať na osempodlažnú budovu.  
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Ja som prosil a žiadal poslancov z iných mestských 

častí, zo Starého Mesta, keď sme im pomohli, keď sme 

zamieňali pozemky pri parčíku Belopotockého, aby teda 

pozerali aj nie len na všetko cez prizmu peňazí, ale teda 

aj na to, že sme tu preto, aby sme konali vovo vo verejnom 

záujme. Tak hovorím, ja len som zvedavý, či budú takí 

konzistentní a takí hypersupertransparentní aj v tomto 

prípade.  

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: 

Vážení kolegovia,  

v tomto plne podporujem kolegu Chrena, čo sa nám 

nestáva často, že by sme sa tak zhodli. A tiež vidím 

v tomto prípade a v tejto zámene výhodu pre obidve strany. 

Školstvo získa pozemky vo svojom areáli, ktoré, možnože, 

neviem to určite, ale možnože mohli získať aj podľa 

paragrafu 9 o kúpe pozemkov pod stavbami, pretože tie 

pozemky v areáli STÚ sú zastavané. Keď ničím iným, tak 

aspoň tými cestami a chodníkmi. Alebo nádvoriami. 

Dobre, ide to osobi, teda ide to zámenou. To je pre 

nás výhodné v tom zmysle, že získame pozemky, ktoré môže, 

na ktorých môžeme rozšíriť cintorín ako už dávno hovoríme, 

že nemáme kde pochovávať a nevieme vyriešiť tieto problémy 
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s cintorínmi. Tu aspoň nejaký pozemok získame a rozšírime 

cintorín Slávičie údolie. 

Hovorím, vidím v tom výhodu pre obidve strany.  

Prosím kolegov, aby to podporili. 

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 som (poznámka: nezrozumiteľné slovo) vystúpenie 

pani Kimerlingovej, ale  (poznámka: nezrozumiteľné slovo) 

na pána Pilinského, len chcem povedať, nespájať zámenu 

Belopotockého, lebo vznikol veľký problém v Dúbravke. 

Zámena Belopotockého Dúbravka, vznikol veľký problém 

v Dúbravke. Za to mô mô môžu mnohí poslanci.  

Čiže, nespájať to. 

Toto je asi dobrá vec, ale Belopotockého Dúbravka bola 

veľmi zlá zámena. 

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 Mrva. 

Ing. Ján   M r v a , poslanec MsZ: 

Môžem? 

Ja by som poprosil, my sme si to vysvetlili na 

finančnej komisii, tam boli nejaké nedorozumenia, ale je to 

treba podporiť, lebo v centre Bratislavy  na Slovenskej 

technickej univerzite v spolupráci s Univeritou Komenského 

vznikne jedno krásne centrum, kde budú môcť vyrastať 

technici.  

Nemáme už v tejto spoločnosti technikov.  

Je to teraz pripravené tak, že je to bez doplatku, bol 

som sa pána Bialka spýtať.  

Čiže materiál, pán poradca rektora je bez doplatku, 

tak ako sa dohodlo na komisii. A budem rád keď dáte 

priestor pánovi poradcovi zo Slovenskej technickej 

univerzity, aby vám vysvetlil podrobnosti, ak tu nie je 

rektor Slovenskej technickej univerzity, s ktorým som sedel 

a ktorý mi vysvetľoval výhodnosť pre obidve strany. Aj pre 

mesto, aj pre Univerzitu Komenského.  

Sú tam eurofondy, ktoré sa môžu použiť na čerpanie 

takýchto vecí a mohlo by vzniknúť v Slovenskej technickej 

univerzity aj kongresové centrum, ktoré by mohlo využívať 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Pilinský. 

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

Ďakujem. 

Že ja, samozrejme, že som rád, že tam vznikne, že sa 

to proste vysporiada, ale proste, tu ide o to, že 

hospodárime s majetkom mesta a je tam, proste, disproporcia 

v neprospech mesta 155 000,00. 

Takže ja chcem len vedieť, že či sa to doplatí? A ak 

nie, tak dávam pozmeňujúci návrh, že sa tam dopĺňa časť Bé, 

že ten novonadobúdateľ, tá Technická univerzita ten 

doplatok doplatí.  

To je môj návrh.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem. 

Je tu aj pán profesor, ktorý bude hovoriť, ale po 

poslednom diskusnom príspevku.  

To je pán poslanec Chren.  
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Ing. Martin   C h r e n , poslanec MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne. 

Kolegyne, kolegovia, 

my sme o tomto, naozaj,  veľmi intenzívne rokovali na 

finančnej komisii a pomerne dlho. A vyvstalo tam niekoľko 

otázok, ktoré sme si aj vyjasnili. 

Môj pohľad je, že keď sa tu stretávame s predajmi 

pozemku, alebo, vôbec, s hospodárením s majetkom mesta, tak 

sme ako poslanci niekedy v takej ťažkej situácii, pretože 

mali by sme sa vždy pozerať cez takú prizmu a okuliare 

účtovníka, ktorý vždy dbá na to, aby tá hodnota bola 

zachovaná, aby sme vždycky dostali niečo v rovnakých 

hodnotách.  

Ale niekedy sa musíme od tohto odosobniť a keď sa, 

napríklad, rozhodneme podporiť nejaký projekt, ktorý je 

dobrý, tak odložiť to účtovnícke hľadisko a skôr sa pozerať 

hľadiskom verejného záujmu, že niekedy nebudú tie hodnoty 

nebudú úplne presne rovnaké, ale zároveň prispejeme 

k dobrej veci, ktorá bude slúžiť obyvateľom a nie je úplne 

presne peňažne vyčísliteľná.  

A po tom rokovaní finančnej komisii to môžme 

schvaľovať ako osobitný zreteľ a to v takom prípade tak aj 

bežne postupujem. 

Po rokovaní finančnej komisie musím povedať za seba, 

že aj keď nie často a možno je to prekvapivé, že zrovna ja 

ako ekonóm to hovorím, ale v tomto prípade som presvedčený, 

že toto nie je len na ten účtovnícky pohľad, ale že to je 
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pohľad na to, že môžme niečo pekné v meste zase pomôcť 

vybudovať. Konkrétne ten prechod v areáli STÚ, ktorý môže 

byť krajší, sprístupnený verejnosti, ktorí sa potom budú 

vedieť dostať z jednej strany na druhú, na tú Obchodnú 

ulicu a budú tam môcť prechádzať. 

Zároveň ale musím povedať, že to, čo bolo nevyjasnené 

a stále to nezaznelo a tiež by som bol rád, aby sa to 

vyjasnilo, je ten doplatok, aspoň nejaký doplatok voči 

mestu, nehovorím, tak ako pán kolega Pilinský, kde chápem 

tú jeho trošku hors horkú slinu z minulej skúsenosti, ale 

nesnažil by som sa rozbíjať lego inde, že bolo rozbité lego 

mne v minulosti, to nie je správne a plne som na jeho 

strane.  

Bol by som rád, lebo na finančnej komisii samotný pán 

Bialko a ľudia z majetkového odboru boli, prichádzali 

s tým, že doplatok bude a boli veľmi prekvapení, že je taká 

dohoda. Boli veľmi prekvapení, keď tam zaznelo, že 

univerzita nechce ten doplatok dať. A trošku, buď to bolo 

nejaké nedorozumenie, alebo to bolo také trošku akože 

zahratie na nás.  

Ja osobne zahlasujem aj bez doplatku, ale tiež ešte 

chcem povedať, že kolega Žitný mi priniesol teraz 

stanovisko z podniku MARIANUM, ktoré hovorí síce, že ten 

pozemok, ktorý dostaneme je pekný a je pri cíntoríne, vieme 

sa k nemu dostať, ale že je nevhodný na rozširovanie 

cintorína, lebo je tam plno stromov a kameňov a to 

vyčistenie bude značne finančne nákladné. 
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A tiež si to vyvo bude vyžadovať dosta dodatočné 

finančné náklady.  

Čiže, je pre mňa kľúčové vedieť, či bude doplatok 

alebo nebude. Pre mňa je toto, naozaj, dobrý projekt, ktorý 

pomôže mestu a zahlasujem aj bez doplatku, ale bol by som 

rád, keby aspoň nejaký doplatok bol, ktorý by sme, 

napríklad, účelovo použili na to, aby ten pozemok, ktorý 

dostávame pri cińtoríne Slávičie údolie, sa naozaj dal aj 

uviesť do takého stavu, aby sa tam cintorín rozširovať dal.  

Ďakujem veľmi 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. 

Tiež sa nestáva, že by som nepodporoval tuná skôr 

zvyšovanie ceny, ale prihliadnite, kolegovia, na fakty, na 

ktoré prihliadla aj finančná komisia.  

Za prvé, škola dostala pozemky od štátu, delimitáciou. 

Tieto zvyšky na dvore sú nedopatrením onoho procesu 

delimitácie.  

Za druhé, nie je to komerčná inštitúcia, je to 

vzdelávacia inštitúcia. A pozemky, ktoré má na dvore, nie 

sú pre mesto predajné na voľnom trhu. Preložené do 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 25 mája 2017 

 226

slovenčiny, ak ich nezameníme so školou za pozemky vedľa 

cintorína, tak nemôžme z nich získať žiadnu hodnotu. Budú 

umŕtvené tak, ako boli doteraz.  

Za tretie, pozemky pri cintoríne sú pre mesto 

zaujímavé, roky sme tu počúvali snahy o rozšírenie 

cintorínov. V tomto prípade ten pozemok, ktorý nám ponúka 

na zámenu, nie je zaťažený (gong) odpa 

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 materiál podporím už neviem v akej forme bude 

zmenený, alebo nebude. 

Ja by som chcel však využiť prítomnosť čelných 

predstaviteľov Technickej univerzity. My máme v Karloveskom 

ramene nejaký tristo metrov pozemku na dobudovanie 

cyklotrasy.  Čiže, chce chcem, aby využili svoj vplyv 

a zase na oplátku, oni nám pomohli to, aby Univerzita 

Komenského dala tieto pozemky na to, aby sa tá cyklotrasa 

dala dobudovať. To by som ich chcel poprosiť. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Á, mám pocit, že to sa rieši už, pán poslanec, ale.  

Pán poslanec Mrva.  

Ing. Ján   M r v a , poslanec MsZ: 

Keď sa pozriete, páni poslanci, do materiálu a vidíte 

areál Slovenskej technickej univerzity dovnútra, tí, čo ste 

neštudovali nikdy na Technickej univerzite, asi je nás tu 

málo technikov, tak tam je jedna tepláreň vnútri toho 

areálu a tam sa na nič iné nikomu nedá ten pozemok použiť 

a predať. To je vnútroareálový pozemok na vysporiadanie 

vlastne, dneska tam parkujú autá.  

Je možnosť zobrať eurofondy, vybudovať tam podzemné 

garáže, presunúť vyučovacie priestory a urobiť kongresové 

centrum. Vyučovacie centrum. Niečo, čo bude propagovať 

techniku. Lebo technikov je málo, čo tu udrží v Bratislave 

naše mozgy a nebudú odchádzať do na Masarykovu univerzitu 

a do Prahy a zostanú  tuná študovať a budú potom na 

Slovensku žiť a pracovať.  

Čiže, ja apelujem na to, že je tam, podľa mňa 

nadhodnotená hodnota tých pozemkov o tristotridsať euro na 

vnútroareálový pozemok, kde nemôžete nič postaviť, nie je 

reálna hodnota pozemku. A sa čudujem znalcovi, že to takto 

ocenil.  

Myslím, že z Univerzita (gong) má iný, inú cenu  
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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 za slovo.  

Naozaj je pravda, že tomuto bodu sme venovali 

dostatočný čas na finančnej komisii a myslím si, že záver 

toho celého bolo, že sme tak vo väčšine boli na vlnovej 

dĺžke, že aj za euro by sme podporili tento projekt.  

Očakávala som, že nedopovedané nám pán Bialko povie na 

začiatku tohto materiálu, aby sme nemuseli takto diskutovať 

to, čo bolo nevyjasnené a zároveň ma prekvapila informácia, 

myslela som si, že tie hrobové miesta, ktoré tak dlho 

zháňame a mapujeme, že by sa tam mohli urobiť a postaviť. 

Čiže, ja nemám tú informáciu, čiže by som poprosila 

kolegu Žitného, keby aj nám dal vedieť, že koľko by asi 

stálo vyčistenie a možná realizácia nových hrobových miest 

na tomto pozemku. 

Či má vyčíslené, že koľko by to asi stálo. 

Tým pádom, keby sme dali za euro,  tak by sme zase 

museli nájsť v rozpočte mesta, aby sa to dalo spojazdniť.  

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 určite rozlišoval medzi tým, keď dochádza 

k zámene, alebo k predaju medzi verejnou inštitúciou 

a verejnou inštitúciou, a medzi verejnou inštitúciou 

a súkromnou inštitúciou. 

Podľa mňa je to dosť jasný rozdiel. 

Druhá vec je ale, to čo je, napríklad, to čo spomenul 

kolega Bulla, tak problém je, že to je iná univerzita, kým 

ten cyklochodník, (poznámka: nezrozumiteľné slovo) 

univerzita, teda vlastnia univerzity Komenského, toto je 

Slovenská technická univerzita. Ak majú nejaké dobré vzťahy 

a vedeli by to ovplyvniť, okej.  

Zhodou okolností, možno tam sa univerzita Komenského 

nespráva spôsobom, že by hľadela na verejný záujem, možno 

neviem, aký je dôvod prečo to tam neni vysposriadané, na 

druhej strane, ale naozaj, ak je tam rozdiel 

stopäťdesiattisíc, otázka znie, či Slovenská technická 

univerzita tiež nemá nejaké iné, možno menej hodnotné 

pozemky, ktoré mesto môže na niečo využiť a dorovnať to keď 

už nie finančne, tak aspoň inými, ne nepodstatnými 

pozemkami. 
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Lebo viete, my sa tu dostaneme, že všetci pozerajú na 

mesto, aby pozeralo na osobitný zreteľ a potom už nikto 

nikdy (gong) iný.  

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: 

Už to čiastočne spomenuli aj predrečníci, ale tiež sa 

prikláňam k tomu, že treba rozlišovať a ne netváriť sa, že 

je rovnaká situácia, keď zamieňame pozemky so súkromným 

investorom, ktorý si od mesta pred časom kúpil, alebo 

prenajal pozemky, niečo sľúbil, nejako zadefinoval svoj 

projekt a potom zrazu, aby ho mohol naplniť, tak žiada 

niečo od mesta.  

A keď zamieňame s verejnou inštitúciou a druhý 

významný rozdiel je v tom, že tu naozaj, ide o, o pozemky, 

ktoré pôvodne tu všetko bolo v podstate štátne a toto, že, 

že sa nestalo majetkom univerzity, ale je stále majetkom 

mesta, je, je, naozaj, len, len dôsledok, možno, nejakého 

neporiadku v tom transformačnom období, podobne ako keď 

niektoré budovy pod školami, ktoré patria pod, pod 

samosprávny kraj vlastní mesto a naopak. To nemá žiadnu 

logiku, to je len dôsledok nejakého neporiadku, ktorý tu 

vznikal. (gong) 
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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 za slovo. 

Ak by som aj akceptoval, že pozemok, ktorý nám 

poskytuje univerzita je bezcenný, nemá vôbec žiadnu 

hodnotu, je nám nanič, aj tak by som hlasoval za túto 

zámenu. 

Ja neviem o čom táto celá debata je, či to má byť 

tristotridsať, dvestopäťdesiat euro, neviem.  

Ja veľmi pozitívne hodnotím snahu univerzity niečo 

robiť. Vidíme v akom stave je školstvo, vidíme tie fotky 

ako vyzerá tá budova, vidíme, že jednoducho, tie peniaze 

chýbajú.  

Je to vlastná aktivita ako niečo renovovať, ako tým 

študentom tie podmienky zlepšiť a ako zlepšiť kvalitu vôbec 

národa slovenského. A sme radi, že túto univerzitu 

v Bratislave máme a sme radi, že takýmto spôsobom 

pristupuje k vzdelávaciemu systému. 

Takže, ja to podporím, aj keby ste nám dali pozemky 

v Grabe. 

Ďakujem. 
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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: 

A ja, možno, bude presne opačne ako kolega Káčer 

hovoriť, že ten doplatok vidím ako problém. Aj ty, Janko. 

Ten pozemok je v ochrannom pásme cintorína, keď nemôžeš nič 

iné urobiť, len cintorín. 

A je to pozemok, kde naozaj, neviem prečo ten znalec 

tak vysoko ohodnotil ten pozemok. Ja by som chcela ten 

rozdiel. Napríklad v inom pozemku, alebo v cene ako navrhol 

poslanec Pilinský.  

A čo sa týka v centre mesta. Vieš, aj keby tam 

parkovali tie autá, tak aj to parkovisko platené má svoju 

hodnotu.  

Ale v každom prípade ja súhlasím s výmenou, ale nejaký 

doplatok, podľa môjho názoru, by mal byť. 

A keď si myslíte, že sú na tom univerzity zle, 

spomeňte si na to, ako nás Ekonomická univerzita obrala 

o pozemky medzi dvoma mostami, Starým a Apollom, kde tri 

dni pred podpisom zmluvy s mestom predali to súkromnému 

investorovi, kde dneska HB Reavis a J&T idú stavať.  
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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 len ako zhrnutie tejto debaty by som teda ešte pred 

vystúpeniami návštevníkov našich z Technickej univerzity, 

chcel poprosiť pána Bialka, aby nám teda objasnil ako to je 

s tým doplatkom a ako prebiehala tá komunikácia.  

Ďakujem veľmi pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Do diskusie sa prihlásil pán Stibrányi, takže 

hlasujte, prosím, či môže vystúpiť.  

Bialko bude potom. 

Stibrányi, nech sa páči. 

Pán Stibrányi,bol prvý prihlásený.  

(Hlasovanie) 

Nech sa páči, máte tri minúty. 
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Občan   Ladislav   S t i b r á n y i :  

Vážený pán primátor, vážené poslankyne, vážení 

poslanci, 

som jeden z tých, ktorý stál pri vzore, zrode tohoto 

projektu a snažíme sa niečo urobiť pre našich študentov.  

Mám tu dve odpovede. Jedna je na to, že náš pozemok je 

zahádzaný panelmi. Neni to pravda. Náš pozemok je zarastený 

náletovou zeleňou, na to máte vy, vlastne, znalecký 

posudok. To je prvá vec. 

Druhý pozemok, na ktorom sú panely, to je ten pozemok, 

ktorý patrí štátu a o to ľahšie sa vám bude pýtať tento 

pozemok za zverenie, lebo je takouto záťažou zaťažený.  

Ten druhý pozemok je dvakrát väčší než náš, a akonáhle 

dostanete pozemok, ktorý vám my prevedieme za tie pozemky, 

ktoré sú prakticky pre nikoho upo, nepoužiteľné, lebo to sú 

betónové platne a ktoré prechádzajú popod domy, tam nikto 

nezaplatí tristoosemdesiat met euro za meter štvorcový ani 

za tisíc rokov, ale nechcem o tom hovoriť.  

Ak získate ten pozemok, ktorý je pri cintoríne, taký 

dlhý pás, tak vy spojením tých dvoch pozemkov získate asi 

sedemtisícpäťsto metrov štvorcových  hrobových miest, ktoré 

sa dajú využiť. 

A druhá vec je, tie, tie panely sú len asi na dvadsať 

metrov pozemku dĺžky. Pozemok má asi dvestopäťdesiat 

metrov. Ja tu mám mapku, boli sme to odfotiť, to keď 

stavali internát, tak tam odvozili betónové panely z ciest, 

ale toto je vlastne enviromentálna záťaž, či záťaž. 
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Zisťoval som za kubík betónu tridsať až štyridsať metrov sa 

zaplatí, čiže hneď keby sa odviezlo tisíc kubíkov betónu, 

tak ten pozemok máte za tridsaťtisíc. Ten druhý, veliký.  

Je rovinný, dole keď vykosí sa tráva, tá náletová 

zeleň, tak hneď zajtra sa tam dá pochovávať. Ten pozemok je 

úplne perfektný a máte priestor, ktorý, po ktorých volajú 

občania a môžete rozšíriť cintorín.  

Čiže ja apelujem na poslancov, aj na primátora, aby 

tento výborný projekt, ktorý nás posunie do Európy, 

podporili. Lebo takéto niečo potrebujeme, aby naši študenti 

mali kde študovať a reprezentovali sme to tak, jak to robí 

Brno, kde je obrovská budova za päťsto miliónov, kde je 

univerzitná knižnica, kde sa ľudia stretávajú. Tento 

projekt by bol otvorený aj pre Bratislavčanov a v centre 

mesta. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Tak ďakujeme pekne.  

A ďalej sa do diskusie prihlásil pán profesor 

Redhammer, rektor Vysokej školy, takže kto je za, aby pán 

profesor vystúpil? 

(Hlasovanie.) 

Nech sa páči, pán profesor.  

Máte s. 
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Občan   prof. Ing. Robert   R e d h a m m e r :  

Vážený pán primátor, dámy a páni,  

je pre mňa veľkou cťou mať možnosť vystúpiť na tomto 

fóre a chcem vám veľmi pekne poďakovať už dopredu.  

Sme v situácii, Slovensko aj Bratislava, v týchto 

rokoch, kedy čelíme veľmi nepriaznivému demografickému 

vývoju a veľkému odlivu mladých ľudí po maturite do 

zahraničia na štúdiá, odkiaľ sa nevracajú. 

Tá dynamika posledných rokov je veľmi veľká, zažívame 

dvadsaťpercentné prepady na vstupe, to znamená, že reálne 

hrozí, že za veľmi krátky ku dobu budeme mať študentov 

možno polovicu, alebo možno ešte via, ešte menej.  

Jedným z hlavných dôvodov podľa prieskumov, ktoré máme 

je, že naše budovy vyzerajú zle, že nemajú študenti 

vybudovanú infraštruktúru pre štúdiá a tak ďalej, takže 

potrebujeme, aby sme aj v tomto bode pokročili a ponúkame, 

chceme urobiť práve v strede mesta v Bratislave vo 

vnútrobloku poriadok, chceme ho otvoriť, chceme urobiť 

moderné, modernú infraštruktúru, aby lákala študentov a nie 

študentov, ale aj Bratislavčanov, aj návštevníkov 

Bratislavy  ako moderné európske centrum. 

Potrebujeme na to, aby zostatky Jánskeho ulice, ktoré 

sú vo vnútrobloku, medzi budovami, sme dostali na list 

vlastníctva, za to ponúkame mestu súvislý čistý pozemok pri 

v blízkosti Slávičieho údolia, ktorý má hodnotu, ktorý nie 

je znehodnotený a myslím si, že výmena meter za meter 

štvorcový je primeraná a je aj zdôvodniteľná.  
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Milé dámy, vážení páni,  

tá situácia dlhodobá, dlhodobá strategická pre 

Slovensko, je kľúčová aj v tom, aby sme mali mladú 

generáciu, ktorá je schopná nové technológie adaptovať 

a dostávať ich do života, ktorá je schopná aj z tohto mesta 

urobiť mesto smart, mesto moderné a dynamické a na to 

potrebujeme, samozrejme, aj súčinnosť s mestom, hlavným 

mestom Slovenskej republiky. 

Takže, dovolím si vás poprosiť o súhlas so zámenou 

pozemkov meter za meter, aby sme mohli postúpiť ďalej 

v príprave realizácie projektov a otvoriť tento vnútroblok 

pre občanov Bratislavy, ale aj pre návštevníkov a tak 

výraznejšie zvýšiť hodnotu v centre mesta. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem, pán profesor. 

Ešte pán poslanec Pilinský.  

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

Ďakujem. 

Samozrejme, páni, ja kvitujem a ce cením si teda 

rozhodli do toho ísť. Neberte to nič osobne, ja si myslím, 

že budete v tom projekte úspešní a pokiaľ ja mám 

informácie, tak aspoň teda čo sa týka samospráv, tak ak sa 

jedná o nejaké eurofondové projekty, tak časť nákladov môže 
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byť zahrnutá aj na obstarávanie majetku, to znamená, aj na 

výkup pozemkov. Ja som dal návrh. Ako rozhodne toto za 

zastupiteľstvo, tak rozhodne. 

Ja verím, že sa vám ten projekt popodarí zrealizovať 

a že Technická univerzita v tomto, v tomto území sa 

zmodernizuje, zatraktívni, aby teda bola atraktívnejšia nie 

len pre slovenských, ale aj pre zahraničných študentov.  

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. 

Pevne verím, že ak prejde táto zámena, takže 

univerzita vybuduje špičkové vzdelávacie centrum na tom 

pozemku, pravdepodobne skôr, či neskôr v budúcnosti sa na 

pozemku v katastri Karlova Ves bude pochovávať, pretože 

cintoríny nemajú dostatočnú kapacitu. 

Ale chcela by som veľmi pekne poprosiť najvyšších 

predstaviteľov Slovenskej technickej univerzity, aby na 

tých pozemkoch neumožnili vybudovať ani jediný bilboard. Ak 

môžem veľmi pekne poprosiť, aby na to nezabudli.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem. 

Ešte pán inžinier Bialko, tam bola otázka na ten 

doplatok.  

Ing. Miroslav   B i a l k o , riaditeľ sekcie správny 

nehnuteľností: 

Viacmenej, je to strašne dlhá genéza od návštevy pána 

rektora s požiadavkou na zámenu pozemkov, s tým, že 

potrebujú tú zámenu s pozemkov zor, vyriešiť v určitom 

čase. Vplývali na to aj stanoviská starostov jednotlivých 

odborných oddelení, konečne sme sa dopracovali k nejakému 

výsledku. Metre štvorcové viacmenej sedia, nesedeli nám 

viacmenej tie ceny.  

Rokovali sme so zástupcami Technickej univerzity, 

ohľadne toho dosť značného rozdielu aj vzhľadom na poučenie 

z kontroly NKÚ pri predchádzajúcej zámene, kde nesedeli tie 

sumy, kde sme im museli vysvetľovať systém a princíp 

a osobitný zreteľ a tak ďalej.  

Čiže, dostali sme sa k sume stošesťdesiattisíc euro, 

kde ja som ich na to upozornil, že aj keď je to verejný 

záujem a neviem čo, môže sa stať, že tento materiál 

neprejde kvôli týmto stošesťdesiattisíc eurám. To znamená, 

že tie termíny, ktoré oni potrebujú júnové, júlové na 

predkladanie žiadosti, môžu byť zhatené, lebo ak materiál 

bude stiahnutý, neschválený a tak ďalej, aby nevznikli 

žiadne komplikácie a dohady, bola vec odkomunikovaná, že 
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áno, môže sa stať, že doplatíte stošesťdesiattisíc euro, 

ináč vám to neprejde, čo bolo z druhej strany povedané, že 

dobre, nemáme tie peniaze, ale budeme musieť nejako zohnať. 

S tým sa to predkladalo na finančnú komisiu. 

Druhá stránka mince je, že predstavitelia na finančnej 

komisii odprezentovali, že tie peniaze nemajú, čiže tým 

pádom ako keby sme sa nedohodli. Oukej. A zaznela ponuka 

zároveň, že sú ochotní zaplatiť bezdôvodko dva roky spätne.  

Takže teraz to o peniazoch  asi. Neviem ako. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ale o tom bude rozhodovať zastupiteľstvo. Informácia 

zaznela. 

Pán poslanec Hrčka.  

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ja by som ešte jednu vec. 

Ono sa to občas rieši takým spôsobom, že si mesto na 

tie pozemky nechá predkupné právo, to  znamená, že 

v prípade, že to bude úče úče určené len na tento účel, 

myslím si, že tu asi neni poslanec, ktorý by bol proti.  

To čo by som skôr videl ako problém, že my už 

v budúcnosti keď to predáme, nebudeme mať na to žiadny 

vplyv. A pre mňa, napríklad, by bolo aj riešením to, že by 

sa, že by malo mesto predkupné právo, ale samozrejme, tá 

suma by bola rozdiel toho, tých stopäťdesiattisíc by bolo. 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 25 mája 2017 

 241

To znamená neviem kol koľko vychádza ten rozdiel, že 

namiesto toho, že by to doplatili, o toľko by bola nižšia 

kúpna suma v budúcnosti, keby náhodou to chcela estéúčka 

predať. 

Je to jedna z vecí, že buď to využívajú na nejaký 

zmysluplný účel, ktorý je na rozvoj a keby to chceli 

v budúcnosti predať, musia to za tú sumu, za ktorú to 

nadobudli mínus tú, ktorú nám nedoplatili ponúknuť najskôr 

hlavnému mestu.  

To by, napríklad, pre mňa bolo riešenie, kedy. 

Viete, ono teraz sa to predá, vybuduje sa komplex, 

s tým nikto nemá problém, otázka, že čo s tým bude za 

desať, pätnásť, dvadsať rokov. Hej?  

Čiže, keď už predávam, tak aby som, aby možno takéto 

riešenie pre mňa osobne by stačilo.  

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 chcem len doplniť, to sú, keď sa na to pozriete, 

vľavo, to sú vnútroareálové parkoviská betónové a to sú 

neni ucelené pozemky, to sú torzá bývalej cesty, ktorá tam 

kedysi išla v sedemdesiatich rokoch pred tým, ako sa 
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v sedemdesiatich, osemdesiatich rokoch postavil areál tých 

budov, fakúlt jednotlivých Slovenskej technickej 

univerzity.  

To nemá žiadnu hodnotu. To tam je. To neni jeden 

ucelený pozemok, kde by sa dal predať a niečo by mohol 

niekto postaviť. 

To sú normálne bývalé neknihované pozemky ciest, ktoré 

tade prechádzajú.  

Čiže, to sú také drobáky. Preto sa čudujem, že boli 

tak draho ocenené.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. 

Ešte pán námestník Černý. 

Prosím vás, na tomto zariadení nefunguje faktická, na 

tomto vedľa.  

Čiže, dávam ti slovo ešte.  

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

mesta SR Bratislavy: 

Ja len v krátkosti.  

Technická univerzita.  
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(poznámka: počuť mimo mikrofón „Faktická, len to 

nefunguje ....“)  

Moment. Keď sa pán Mrva faktickou prihlásil, mne, ja, 

my sme to tu stláčali a nešlo to. Takže, v tej dobe to 

išlo. Ale jemu to záhadne išlo. Takže, to si potom 

vykonzultujeme. 

Ale nechcem brať ten čas.  

Dve veci som chcel povedať. 

Technická univerzita je takisto moja alma mater, takže 

tú otázku tohto priestoru veľmi dobre poznám, nie tak dávno 

som tam študoval a toto sceľovanie pozemkov v zásade nemá 

iné využitie, ako to pre účely študentov.  

Súčasne chcem pochváliť takisto, Technická univerzita, 

teda keď ste si všimli, z Kollárového námestia odstránila 

všetky tie grafity, ktoré tam boli. Takže tá spolupráca 

a taký ten súzvuk s mestom je podstatne na dobrej úrovni 

vrátane nápomoci pri spracovávaní rôznych posudkov pri 

využívaní odborných kapacít tejto univerzity.  

Takže, podporujem tento projekt.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Prosím návrhovú komisiu. 
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Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

K tomuto materiálu sme dostali návrh na doplnenie 

pôvodného uznesenia od pána poslanca Pilinského s tým, že 

doplatok, žiadateľ doplatí doplatok vo výške 

stopäťdesiatpäťtisíc osemstoštyridsať jedna eur v prospech 

hlavného mesta a tým pádom, že tento doplatok teda, tento 

návrh on dal, tak v prvej časti, ak sa to odsúhlasí, musí 

vypadnúť veta „Bez vzájomného finančného vyrovnania.“  

Takže hlasujeme teraz o tomto návrhu čo on dal s tým, 

že z prvej časti vypadne potom vzájomného finančného 

vyrovnania, ak tento návrh prejde. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsaťpäť prítomných. 

Jedenásť za. 

Uznesenie nebolo prijaté. 

 

Návrhová komisia.  
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Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Tým pádom sa hlasuje o pôvodnom návrhu uznesenia tak 

ako nám bolo písomne predložené, mestské zastupiteľstvo 

schvaľuje  ako prípad hodný osobitného zreteľa zámenu 

pozemkov aj s podmienkami jedna, dva. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, hlasuj 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

S tými, s tými podmienkami, ktoré sú uvedené bez 

čísla.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsaťpäť prítomných. 

Tridsaťštyri za. 

Uznesenie je prijaté. 

 

(poznámka:  potlesk) 
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Gratulujem, pán profesor.  

Ďakujeme pekne. 

 

A ja vyhlasujem hodinovú prestávku na obed, stretneme 

sa o štvrť na tri.  

(prestávka od 13.12 h do 14.30 h) 

 

 

BOD 13 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 

NÁJMU POZEMKU V BRATISLAVE, K. Ú. 

VRAKUŇA, PARC. Č. 631/43, PRE 

MESTSKÚ ČASŤ BRATISLAVA-VRAKUŇA 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

... mestského zastupiteľstva bodom trinásť. Je to 

schvá návrh na schválenie prípadu zreteľa nájom pozemkov vo 

Vrakuni. 

Prosím o úvodné slovo. 

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

Ďakujem. 
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Zachovanie pozemku pre vnútroblokový priestor domov na 

ulici Vrbová, Bučinová, Jedľová.  

Doba nájmu na dobu neurčitú.  

Alternatíva jedna: návrh žiadateľa jedno euro za rok 

za celý predmet nájmu, 

Alternatíva dva: päťdesiat centov eur za meter 

štvorcový na rok, čo pri výmere 5 262 metre štvorcových 

predstavuje ročne sumu dvetisíc šesť tridsaťjeden eur. 

Stanovené podľa rozhodnutia primátora, ktorým sa ustanovujú 

ceny nájmov a ceny predbežné odplaty za vecné bremeno. 

Stanovisko dotknutých oddelení súhlasné. 

Stanovisko starostu, žiada mestská časť. 

Finančná komisia odporúča schváliť nájom alternatíva 

jedna.  

Návrh uznesenia, odporúča schváliť nájom v alternatíve 

jedna alebo dva, v alternatíve jedna je jedno euro za rok 

za celý predmet nájmu,  

a alternatíva dva je päťdesiat centov za meter 

štvorcový na rok, čo pri výmere 5 252 metrov predstavuje 

ročne sumu dvetisíc šesť tridsaťjeden. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem. 
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Otváram diskusiu. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Nikto sa nehlási. 

Končím diskusiu. 

Prosím návrhovú komisiu. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Ako, ako prvé by sme mali hlasovať o návrhu uznesenia, 

tak ako finančná komisia odporúčala dvojku, aj rada, tuším.  

Takže. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Nie som si istý, nie som si istý, pretože nepadol tu 

žiadny pozmeňovací návrh, takže sa hlasuje podľa uznesenia, 

jednotkou sa začína.  

Áno, ide jednotkou. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Takže, hlasujte. Najprv o alternatíva jedna. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Určil to namiesto návrhovej komisii pán primátor, 

takže hlasujeme 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ja som to neurčil, návrhová komisia, ale nepadol 

v diskusii žiadny pozmeňovací návrh.  

Takže, prosím, hlasujte. 

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

O jedničke sa hlasuje.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Aj finančná komisia ju schválila. 
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(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Však pán primátor ma opravil na jedničku. Tak potom, 

že ideme v poradí.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ruším hlasovanie. prosím vás, je tu. 

Ešte raz.  

Opakujeme hlasovanie.  

Návrhová komisia, v akom poradí hlasujeme, čo povedala 

mestská rada, čo povedala finančná komisia.  

Ešte raz to zopakujte.  

(poznámka: počuť slová „čo máme robiť?) 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Prosím, dajte mikrofón tu pánovi magistrovi 

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

Finančná komisia odporúča  alternatívu dva, mestská 

rada  alternatívu jedna. 

Odporúča schváliť nájom alternatíva jedna. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Finančná, alternatíva dva.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre, čiže obidvaja odporúčajú  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Tak potom ten kto robil zápis z finančnej komisie sa 

dopustil asi omylu.  

Čiže, obidve grémia odporúčajú alternatívu číslo 

jedna. Tak. Dobre.  

Tak hlasujeme, prosím, ešte raz o alternatíve číslo 

jedna.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Dvadsaťdeväť prítomných. 

Dvadsaťosem za. 
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Uznesenie je prijaté. 

 

 

BOD 14 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 

NÁJMU ČASTÍ POZEMKOV V BRATISLAVE, 

K. Ú. PETRŽALKA, PARC. Č. 5393/1 

A PARC. Č. 5398/1 PRE SPOLOČNOSŤ 

VODOTIKA – MG SPOL. 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 štrnásť. Osobitný  zreteľ 

v Petržalke.  

Bez úvodného slova. Sú tam všetky súhlasné stanoviská.  

Otváram diskusiu. 

Pani námestníčka Plšeková. 

MUDr. Iveta   P l š e k o v á ,  námestníčka primátora 

hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ja chcem veľmi pekne poprosiť všetkých poslancov, 

keďže ten materiál raz bol už neschválený pre 

nedorozumenie, naozaj ide o vybudovanie parkovacích miest, 
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parkoviska, chodníka a dvestoosemdesiat metrov štvorcových  

zelenej plochy.  

V podstate bola to požiadavka zo strany mestskej 

časti. Ten staviteľ to chce. Potrebuje ale vlastne nejaký 

vzťah k tomu pozemku, a tie parkoviská i chodník, 

samozrejme, potom sa vrátia, lebo ide iba o vybudovanie.  

Takže prosím, o podporu, aby sme to nezmietli. 

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 ten materiál podporím. Dostalo sa tam do zmluvy to, 

že tie parkoviská bude si môcť, myslím že mesto, potom 

prevziať. 

Len chcem upozorniť, že keď bude platiť poplatok za 

rozvoj, tiež budeme mať asi takú dilemu, že čo je vlastne 

realizované  v poplatku za rozvoj, čo je realizované ako 

vynútená investícia. 

Ja som sa len chcela spýtať, to je čisto pre moju 

informáciu, či niekto vie, možno pán starosta, nevidím ho 

tu, či to bola vynútená investícia, alebo nad rámec 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Starosta tu teraz nie je, ale určite vám tú otázku 

odpovie na príslušnom grémiu. 

Pán poslanec Hanulík. 

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

Ďakujem pekne. 

Ja, ja to chápem tak, že nie že mu chýbajú ku 

kolaudácii parkovacie miesta, ale že tie parkovacie miesta 

vybuduje a dá pre verejnosť. Nebude tam rampa, ktorá, že 

enem pro nás, jak to hovoria v Skalici. 

Dobre. Ďakujem. 

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: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia, tak ako nám bolo písomne 

predložené, mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 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. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Trojpätinová väčšina. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, hlasuje. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsaťdva prítomných. 

Dvadsaťšesť za. 

Uznesenie nebolo prijaté. 
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BOD 14A NÁVRH NA ZRIADENIE VECNÉHO BREMENA 

NA POZEMKOCH V BRATISLAVE, K. Ú. 

VRAKUŇA, PARC. Č. 432/9, 10, 11, 

A K. Ú. PETRŽALKA, PARC. Č. 

2026/2, 3, V PROSPECH SPOLOČNOSTI 

OLO 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 štrnásť A a to je bod 

tridsaťštyri, ktorým bol návrh na zriadenie vecného bremena 

v Petržalke na vybudovanie podzemných kontajnerov. 

Návrh máte pred sebou. 

Otváram k nemu diskusiu. 

Pani námestníčka. 

MUDr. Iveta   P l š e k o v á ,  námestníčka primátora 

hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. 

No, mrzí ma ten predchádzajúci bod.  

Toto je zase niečo, čo je nové, už pomerne dlho sa na 

tom pracuje. Ide o tie polozapustené kontajnerové stojiská 

nie len v Petržalke na Budatínskej ulici, ale aj vo 

Vrakuni. Asi sa pán starosta tiež k tomu vyjadrí.  
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Ja vás chcem pekne poprosiť o podporu, lebo naozaj, 

občania by chceli, aby takéto nové kontajnerové formy 

vznikali. Ide o veľmi ekologickú vec. videli ste, že na 

Zuckermandeli vznikli už takéto, vlastne, prvé kontajnerové 

stojiská.  

Takže ja chcem len veľmi pekne poprosiť o podporu.  

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. 

Nemáme tu riaditeľa OLA, ja by som sa chcel spýtať, že 

neni tam ani jedno miesto z Bratislavy IV., čiže, nenašlo 

sa ani jedno miesto, kde by sa to v Karlovke, Dúbravke, 

v Lamači, v Záhorskej, Devínskej, Devíne dalo spraviť. 

Neviem, kto vyberal tie miesta, ale teda stotisícová 

BA štvorka nemá ani jedno miesto, kde sa tieto podzemné 

kontajnery idú realizovať. 

Čiže, neviem, nerozumiem tomu, neviem prečo takýto 

pilotný bez toho, aby tam bolo jediné miesto, čiže, ja 

nebudem brzdiť petržalskú iniciatívu, ale proste, 

nerozumiem tomu, prečo to tam neni.  
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec,  

bude sa táto iniciatíva robiť všade v Bratislave, toto 

sú prvé kroky, ako všetko, niekde treba začať.  

Boli to prvé pozemky, ktoré sa vytypovali, ale určite 

sa budú rozvíjať po celom území. 

Pán poslanec Chren. 

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

Ďakujem veľmi pekne. 

K tomu, čo povedal pán primátor, môj skromný odhad je, 

že tým že sú to nové kontajnery, kde musí byť aj špeciálne 

auto, ktoré ich bude vyprázdňovať, tak sa vybrali asi tie, 

ktoré sú čo najbližšie ku spaľovni a k OLu na tento prvý 

pilotný projekt, keď ich bude len pár. 

Ten Zuckermandel tam bol ten rozdiel ten, že oni si to 

zaplatili sami, že to neplatíme z mestského rozpočtu, lebo 

si nemyslím, že by sme mali J&T zrovna niečo preplácať 

takéto.  

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: 

Vážený pán primátor, vážení kolegovia,  

škoda, že nejdú tie body za sebou tak, ako boli 

pôvodne. Tento jeden bod, kde je vecné bremeno pre OLO 

a potom za tým je vecné bremeno pre Tesco.  

A mňa zaráža znalecký odhad hodnoty, alebo ceny toho 

vecného bremena.  

Pre Tesco tam to vyšlo nejakých tisícštyristo eur 

a pre OLO, tisícštyristo eur za zhruba dvesto metrov a pre 

Tesco  za zhruba dvesto metrov na úplne iný účel, až by som 

povedala, že obchodný, komerčný účel šesťdesiatjeden eur za 

takmer identickú plochu.  

Takže, neviem ako to tí znalci, všetci si tu vážime 

znalcov, všetci hovoríme, že znalecký posudok to je niečo 

sväté, ale tuná to teda tí znalci neodhadli.  

Keby ste sa na to pozreli. Viem, že aj finančnej 

komisii sa to nepáčilo. A ten druhý materiál pre Tesco, to 

nepodporili, a odporučili, aby sa rokovalo s Tescom 

o zvýšení ceny.  

Len ja hovorím, tam niekde problém bude v znalcoch.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani poslankyňa Hanulíková. 
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Ing. Iveta   H a n u l í k o v á , poslankyňa MsZ: 

Ďakujem. 

Áno, je to pilotný projekt a určite súhlasím s pánom 

Bullom, že musíme tieto pozemky vytypovať aj v mestskej 

časti, teda nie mestskej časti, ale v obvode Bratislava IV. 

a myslím si, že už treba do tých nových, do nových výstavb, 

kde sa stavajú veľké činžiaky, dávať už za podmienku takéto 

kontajnery budovať, aby sme sa už, to čo vidíme na obrázku, 

s takýmto nestretali, ale aby sme už išli v tejto novej 

koncepcii. 

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 za tento príspevok pre pretože 

právne naše mestská časť sa obrátila na spoločnosť OLO so 

žiadosťou vybudovania takéhoto kontajnerového miesta, teda 

takéhoto stojiska, alebo zberného miesta na smeti a nebolo 

vyhovené. Naša lokalita, ktorá bola vyhodnotená ako veľmi 

vhodná, bola vyhodnotená ako nevhodná. Zato lokalita 

v Zuckermandeli už bola tuším aj realizovaná, ak si dobre 

spomínam.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

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

Ďakujem. 

Chcem reagovať na pani kolegyňu Hanulíkovú.  

Presne, tak ako spomenula, už dneska keď sa povoľujú 

nejaké investičné činnosti, aj sami investori prichádzajú 

s tým teda, že aby sa tam vyriešil zber odpadu podobným 

spôsobom. 

Čo sa týka toho Zuckermandelu, tu už bolo spomenuté, 

že tam, myslím, že dve tretiny platil investor pripojenie 

k siete, tam spoluúčasť mesta a takže myslím si, že to je 

skutočne cesta. Má to nejakú ekonomiku opo odporúčam 

obrátiť sa na OLO, aby dali nejaké technické špecifikácie, 

čo musí spĺňať pozemok, aké tam musia byť siete prístupné, 

lebo tie, tie kontajnery sú monitorované, čo sa týka jeho 

ich obsahu. 

Takže, je to dneska riešiteľné.  

Samozrejme, že nemôžeme to mať teraz všade, ale 

postupnými krokmi, si myslím, že na tých miestach, kde je 

to účelné a výhodné, takéto kontajnerové stojiská určite 

ešte pribúdať budú.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem. 
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Pán poslanec Káčer. 

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

Ďakujem pekne. 

To je taká symbolická téma, lebo v čase kedy berieme 

štyristotisíc na zberný dvor pre Bratislavu IV., tak 

zároveň budujeme, alebo zlepšujeme nejaký nakladanie 

s odpadmi v iných mestských častiach.  

Ja už začínam mať naozaj pocit, že, že dlhodobo pre 

toto mesto celý ten obvod Bratislava IV. je práve tam, kde 

sa tie odpadky vysýpajú. 

Zamieňajú sa pozemky, hádžu sa tam stavby, Králova 

hola, Pod záhradami, výstavba náhradných nájomných bytov. 

Že či už niekedy niečo príde aj do Dúbravky, alebo do 

Karlovky, naozaj, niečo rozvojové, niečo pekné?  

Či, či sme nejaký menejhodnotní Bratislavčania.? Lebo 

naozaj sa mi zdá, že nejakým spôsobom sa to obchádza. Že či 

to je na základe nejakých osobných skúseností, alebo 

neviem, nerozumiem tomu. 

Viem, že sa tam spravil svetelná signalizácia, že ide 

električka v Dúbravke naposledy, ktorá nefunguje. 

Tak veľmi pekne vám ďakujeme ako Dúbravčania za to. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

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

Ďakujem pekne za slovo. 

Ja tak  ako predrečníci povedali, je to pilotný 

projekt, ktorý keď sa osvedčí, tak ja predpokladám, že sa 

bude rozvíjať všade po celej Bratislave. Bol by som rád, 

aby naozaj, starostovia to dávali do nejakých podmienok, do 

stavebných povolení, lebo tým by sme mohli naozaj tento 

projekt posunúť trochu ďalej. 

Ja som veľmi rád, že je tá lokalita v Pentagone, lebo, 

naozaj, si neviete predstaviť, aký je tam neporiadok 

a koľko tam odpadu ľudia navozia. A nie len Vrakúnčania, 

ale z celej okolitej Bratislavy  nám tam chodia vysypávať 

smeti a neporiadok. A keď ich aj mestská polícia zastaví, 

alebo chce ich pokutovať, tak ich odpoveď je, však sme 

v Pentagone, tak tuto to vysýpať môžme.  

Tak ja pevne dúfam, že tento pilotný projekt nám 

pomôže. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Vetrák.  

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

Ďakujem pekne. 
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No niektorí poslanci už sa pýtali zhruba to čo by som 

sa ja rád spýtal, že teda aké, aký je ten zámer pre tie 

ďalšie roky aj ohľadne vytypovania tých lokalít ohľadne 

toho, ako a aké množstvo žiadostí sa bude dať ročne vybaviť 

a podobne. Či viete už dneska na, na to odpovedať.  

Ja som rád, že jedna z tých stojísk je v Petržalke. 

Aj v Petržalke sa ma pýtajú ľudia aj z iných lokalít, 

že teda či si môžu podať žiadosť, že sa im to celkom 

pozdáva, tak som im vysvetľoval, že sú tam určité kritéria, 

podmienky, ale rád by som vedel, že, že aký je zámer zo 

strany vedenia mesta v tomto, aby sa vedeli aj oni 

zorientovať, že či už je niečo konkrétnejšie?  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem. 

Pán poslanec, čistota verejných priestranstiev je naša 

spoločná priorita, každý rok sa zvyšujú financie, ktoré na 

to vynakladáme. Týka sa to, samozrejme, aj kontajnerových 

stojísk, kde napríklad, so spoločnosťou OLO sme pripravili 

verejnú súťaž na nejaké vtipné, také stojiská, ktoré by 

neboli iba betónové, aby boli nejaké krajšie, mobilné, 

modulárne, ktoré sa dajú posúvať, aby tie smetiská, 

smetiaky neboli tým centrom verejných priestranstiev. 

Toto je ďalší projekt, ktorý budeme rozvíjať.  
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Ako ste sám povedali, treba splniť veľa kritérií, 

pretože tam musia byť predovšetkým siete voľné k tomu 

dostupné a musí byť príjazd a nie veľa pozemkov takéto 

kritéria spĺňa, alebo sú v súkromnom vlastníctve.  

Čiže, postupujeme krok za krokom. Cieľom je, 

samozrejme, čo najviac po celej Bratislave. 

Pani poslankyňa Pätoprstá. 

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

poslankyňa MsZ: 

Ja chcem ešte upozorniť na jeden aspekt. 

Ja som tiež už iniciovala teda informáciu ohľadom 

tohto pre Petržalku na Ševčenkovej pri daňovom úrade, kde 

paradoxne, majú síce veľmi kultivované vybudované stojiská, 

ale veľmi by sa nám zišli parkovacie miesta. To znamená, že 

zrušením asi troch, alebo štyroch parkov, takýchto veľkých 

kontajnerových stojísk, by sme mali priestor na parkovanie. 

Čiže, má to aj tento aspekt.  

Ľudia majú taký veľký záujem, že mi povedali, že sú 

ochotní to aj spolufinacovať tieto samosprá, teda 

samosprávy. Takže, ja si skôr, sa oba, nie že obávam, teším 

sa z toho, že tam bude skôr veľký nárast a budeme to 

musieť, naozaj, riešiť.  

Čiže ten nápor záujmu bude, podľa mňa, veľmi veľký.  
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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. 

Sú polopodzemné stojisko jednak nezaberá menej miesta, 

ako normálne stojisko, tam sa toho veľa nezíska. 

Ale teda k pánu Vetríkovi, Vetrákovi, podľa 

rokovacieho poriadku, k tej koncepcii do budúcna, pre mňa 

je ešte veľmi dôležité okrem tohto, čo je naozaj projekt na 

dlhé roky a nie je to úplne vhodné všade, je dôležité, že 

sa konečne rozmrazilo aj to, že zverujeme a teda dávame 

k dispozícii ľuďom pozemky na normálne kontajnerové 

stojiská. Lebo v Ružinove teda máme desiatky prípadov, 

ktoré čakali dva roky, kým sa vytvárala tá nejaká takzvaná 

koncepcia, čo sme kedysi schválili, niekedy, myslím, v roku 

2015 a konečne sa to rozbehlo. A toto je rovnako dôležité 

pre obyvateľov, ktorí si chcú zamknúť kontajnery, lebo 

majú, napríklad problém s bezdomovcami.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani námestníčka Farkašovská.  
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PhDr. Ľudmila   F a r k a š o v s k á , námestníčka primátora 

hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem za slovo. 

Vážený pán primátor, vážené kolegyne, kolegovia,  

Bratislava v súvislosti  s našim predsedníctvom v Rade 

Európskej únie minulého roku sa prezentovala ako mladé 

rozvíjajúce sa, dynamické, rozumné mesto, teda smart city. 

Finišujeme s koncepciou Smart city a tá sa práve týka aj 

odpadového hospodárstva. 

Takže, je to jedna z oblastí a ja som preto veľmi 

rada, že aj takto sa začala Bratislava prejavovať ako 

rozumné mesto, pretože toto je jedno z tých rozumných 

riešení.  

A ešte radšej som, že sa nám pilotný projekt podarilo 

dostať práve do Petržalky a práve na Budatínsku. Lebo to 

stojisko, ktoré vidíte na obrázku, sme spolu s petržalským 

oddelením životného prostredia riešili niekoľko rokov. 

Opakovane vyhorelo, bol tam problém so správcami, ktorí sa 

medzi sebou nemohli dohodnúť a takto sa to, naozaj, 

konečne, rozumne  vyrieši pre tých ľudí, ktorí tam bývajú. 

Ďakujem. 

A prosím o podporu. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

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

Ďakujem pekne. 

Ja práve to, čo sa kolegyni páči, že je to 

v Petržalke, mne sa to nepáči, my by sme to chceli, naozaj, 

v tej Dúbravke. 

A chcel by som zareagovať aj na to, že čo sa týka toho 

objemu.  

Tri kontajnery keď stoja na ceste a tri sú  pod zemou, 

tak tie pod zemou majú asi deväťkrát väčšiu kapacitu. Čo je 

na ten priestor tiež dosť vidieť.  

A naozaj, je to troška na takej úrovni, že všetci sme 

tu asi presvedčení, že tadiaľto ide budúcnosť, lebo tie 

kontajnery čo tu vidíme na tom obrázku, asi tak si mesto 

nepredstavujeme. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

To bol posledný príspevok.  

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 
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schvaľuje zriadenie vecného bremena a tak ďalej, ako je to 

napísané.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsaťsedem prítomných. 

Tridsaťsedem za. 

Uznesenie je prijaté. 

 

 

BOD 15 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:. 

Vraciame sa do bodu pätnásť, a to je Správa 

o výsledkoch kontrol vy vykonaných útvarom mestského 

kontrolóra. Pán inžinier, nech sa páči, máte slovo. 
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Ing. Peter   Š i n á l y , mestský kontrolór hlavného mesta 

SR Bratislavy: 

Ďakujem za slovo. 

Vážený pán primátor, pani poslankyne a poslanci, 

máte predloženú správu, ktorá pozostáva zo štyroch 

častí, z čoho sú tri vézetenka, dve vézetenka o daniach, 

jedno vézetenko o grantoch a dotáciách a štvrtá kontrola je 

zákon, dodržiavanie doterajšieho postupu pri zákone 

o reštitučných náhradn, reštitučnom náhradnom bývaní. 

Všetky štyri kontroly boli vykonané na magistráte. Pri 

všetkých štyroch kontrolách som navrhol magistrátu 

doporučenia a opatrenia, ktoré boli prerokované 

a akceptované a pokiaľ budú plnené, tak je reálna šanca, že 

opäť dôjde k zlepšovaniu sa v tých oblastiach, ktoré sme 

popísali. 

V stručnosti si ešte dovolím povedať, že ste ma 

poverili pred niekoľkými mesiacmi aj úlohou sledovať zimnú, 

letnú údržbu. 

V tomto zimnom období sme mali silnú zimu v januári, 

a preto sme s kolegami dvakrát vyšli do ulíc vtedy, keď 

došlo k sneženiu, a to bolo okolo 15. januára, okolo 30. 

januára. A konkrétne sme preverili, nafotili situáciu 

s odstraňovaním snehu.  

Zistili sme niekoľko nedostatkov. Jeden sa týkal 

z nášho pohľadu dodávateľa A.R.K, ale v lehote, ktorá bola, 

teda ktorá je stanovená v operačnom pláne zimnej údržby 

boli nedostatky odstránené jak v centre mesta, tak sme 
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overili aj na perifériách, čiže, čiže v tomto smere teda si 

plnili svoje úlohy. Bol to silný spád snehu. 

Ďalšie dva nedostatky boli v koordinácii práce medzi 

mestom a dopravným podnikom, konkrétne zastávka električiek 

Jesenského a konkrétne pešia zóna na Obchodnej ulici, kde 

ešte do toho zapadá aj vézetenko o o odstraňovaní snehu 

pred objektami, ktoré sa má zabezpečovať majiteľmi týchto 

objektov. 

K týmto dvom problémom som dostal oficiálny prísľub, 

že v pláne zimnej údržby na rok 2017 2018 dôjde k zmenám 

tak, aby sa nemohli opakovať tieto nedostatky, ktoré 

vlastne súviseli s tým, že človek pri prekračovaní a vstupe 

do zóny pohybu električiek sa dostával z suchej alebo 

vlhkej oblasti do úplnej mokrej a hlbokého snehu, čo 

špeciálne v prípade pešej zóny je úplne podivné. 

Ehm. 

To snáď teda na úvod.  

Akékoľvek otázky, ktoré by ste mali, či už 

k predloženej správe alebo k zimnej údržbe, nech sa páči. 

Ešte k zimnej údržbe. Ušetrili sa, máte to napísané aj 

v správe, ušetrili sa niekoľko stotisíc euro práve tým, že 

tá pohotovosť ľudí, ktorá je relatívne drahá, bola úplne 

zrušená od polovice februára, čo je prvý raz historicky, 

kedy sa podarilo dosiahnuť vec, ktorá v minulom volebnom 

období nebola ani teoreticky možným predmetom diskusie, čo 

ma vtedy dosť trápilo. A teraz to magistrát odrokoval 
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a zrušil túto pohotovosť, a to je hlavným zdrojom úspory, 

ktorú máte vykázanú v materiáli predloženom magistrátom 

v rámci informácií priložených k zastupiteľstvu, rokovaniu 

zastupiteľstva. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Bolo to pol milióna euro, pán kontrolór. 

Ďakujem pekne za správu, otváram diskusiu. 

Pani poslankyňa Čahojová. 

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

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán kontrolór, ja by som sa chcela spýtať, je tam 

kontrola všeobecne záväzného nariadenia o dani 

z nehnuteľnosti a vy ste kontrolovali niekoľko teda 

subjektov daňových a sú tam pomerne značné rozdiely, aspoň 

podľa môjho názoru, medzi tým, čo tie, tí daňovníci 

uvádzajú v daňovom priznaní a čo je v katastri, čo sa 

nachádza v katastri. 

Mne z toho vyplýva, že naše oddelenie miestnych daní 

nedokáže skontrolovať alebo je vysoko pravdepodobné, že 
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teda takýchto porušení alebo takýchto rozdielov sa v tom, 

v tej databáze nachádza omnoho viac.  

To znamená, že mesto, vy ste tu aj vyčíslili tie 

jednotlivé prípady, aký je rozdiel, myslím si, že som si to 

dobre pamätám, včera večer v noci som to čítala, že mesto 

vlastne dopláca na takto nesprávne vyplnené daňové 

priznania. Že aký je tam systém kontroly okrem teda takejto 

náhodnej. To by bola jedna otázka. 

Druhá moja otázka by bola, že ak si dobre pamätáte, 

kolegovia, že v zimnej údržbe sme sa bavili o tom, že 

stroje, ktoré vykonávajú zimnú údržbu, že majú namontovaný 

džípies systém, ktorý, ktorým by sa malo dať kontrolovať, 

či to, čo sa fakturuje, či sa to naozaj vykonáva tá zimná 

údržba, akým spôsobom. Ja by som sa chcela spýtať pána 

kontrolóra, či tieto záznamy boli k dispozícii kontrole 

a či sú preukazné. To znamená, či sa z nich dá odčítať, či 

naozaj tá služba bola prevzatá tak, ako bola faktúrovaná. 

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán kontrolór, nechcete to spraviť tak, že si 

zoberiete otázky a potom na konci asi na všetky a. 

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

To bude asi rozumnejšie. 

Ďakujem pekne. 
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Pani poslankyňa Pätoprstá. 

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

poslankyňa MsZ: 

Ja som sa chcela spýtať v podstate to isté. 

Ja, ak pán Šinály bude počúvať, ja sa os, ja sa 

obávam, že aj keby pán Šinály neviem ako sa trápil, aj 

ľudia z úradu, nedá sa okontrolovať úplne všetko. 

Ja som už niekoľkokrát upozornila na to, že vidím 

pobehovať čistiace stroje alebo polievacie stroje bez toho, 

aby vykonávali funkciu. To znamená, myslím, že tie džípies 

sú naozaj len orientačné, pokiaľ nebude naozaj zverejňované 

na internete, aká činnosť sa v ten deň konkrétne vykonáva, 

aby si to ľudia mohli overiť, že sa naozaj aj vykonala. 

To isté kosenie. Ja vidím niektoré nepokosené, teda 

nepohrabané, pokosené, ale nepohrabané priestory. To sa 

veľmi ťažko kontroluje. Naozaj to jedine verejnosť dokáže 

okontrolovať. 

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. 
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Ja mám len jednu takú formálnu otázku. To uznesenie, 

ktoré je v tvare len prijať sa chápe v tom duchu, že keď ho 

prijmeme takýmto spôsobom, tak súčasne je tu záväzok 

magistrátu, že tie navrhované opatrenia prijal za vlastné 

a že ich plní alebo treba doplniť do uznesenia, že žiadame 

primátora, aby zabezpečil plnenie navrhovaných opatrení. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Mrva. 

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

Pokiaľ, pokiaľ by to nebolo, tak dávam tento návrh na 

doplnenie uznesenia. 

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: 

Ehm, vážení páni poslanci, poslankyne, 

ja v súlade s rokovacím poriadkom začnem novú tému. 

My sme dali s pani poslankyňou Štasselovou podnet na 

vykonanie kontroly súladu rámcovej zmluvy na finančné a, é, 

finančné účtov alebo audítorské práce firmy Deloitte 

a myslím, že už uplynulo tridsať dní odvtedy a radi by sme 

vedeli teda, ako tá kontrola stojí, od teba, pán kontrolór. 
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Keby si nám priebežne dal informáciu, keďže to 

nevidíme v materiáloch ako spracované a čo si teda zistil 

o súlade rámcovej dohody s auditmi na parkovanie 

a s auditmi na osvetlenie, či sú, podľa teba v súlade, 

alebo podľa pracovníkov odborných, a kde ešte, ja som sa 

včera pýtal, kde, teda ktorý orgán štátnej správy toto 

preveruje, lebo tento podnet sme my dali, jak som včera 

spomínal aj na ÚVO, na NKÚ a na krajskú prokuratúru, aby 

sme zistili, či teda je, alebo nie je porušená rámcová 

zmluva. 

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 k tomu informačnému materiálu, lebo minulý rok sme 

sa bavili o tom, pri zimnej údržbe, že v prípade, že 

nesnežilo, tak ako sa využívajú tí zamestnanci, ktorí sú 

v pohotovosti, lebo tam bol rozdiel medzi tým, kedy boli 

v pohotovosti a medzi tým, kedy robili nejakú zmysluplnú, 

bol nejaký smiešny cent, a tu je v tabuľke číslo jedna 

prehľad čistenia ako výpomoc mestským častiam určenými 

pracovníkmi.  

Ale ja som nejak zmätený z tej tabuľky, lebo vidím tu 

maximálne počet pracovníkov šesť, ktorí pomáhali a je tam 

rôzny pracovný fond. A logicky z toho, a nehovoriac o tom, 
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že tu vidím proste dni deväť, desať, jedenásť, dvadsať 

jedna, dvadsaťdva, dvadsaťtri. To iné dni, lebo, dobre, 

bavíme sa o januári, ale určite zimná pohotovosť bola aj 

v decembri, zimná pohotovosť, ako ste povedali, skončila 

v polke februára. Mňa by zaujímalo tie ostatné dni, kedy 

nebol, kedy teda bola pohotovosť bez spádu snehu, lebo to 

nejak mi nesedia tie čísla. Či mi to niekto vie vysvetliť, 

ako ten materiál, lebo súčasťou správy kontrolóra neni tá 

zimná údržba.  

Predkladateľ materiálu je tuto pán Maruška a spracova, 

zodpovedný a spracovateľ je pán Held, pán Jurčák, tak 

neviem, že či sa, či možno kontrolór, alebo niekto iný, vie 

vysvetliť tie čísla a vysvetliť mi teda, že koľko ľudí 

reálne počas pohotovosti bez spádu snehu bolo zapojených 

a prečo sú tam, napríklad, pri piatich pracovníkoch 

pracovný fond päťdesiat hodín, to znamená, že robili desať 

hodín alebo to boli piati pracovníci, a potom ich 

vystriedali dvaja. 

Dúbravka 21., 22. sú šiesti pracovníci, 

stošestdesiatštyri hodín. Keď to vydelím dvomi dňami, je to 

osemdesiatdva hodín na šiestich pracovníkov, to je viac jak 

jedenásť hodín, takže mi to nejak nesedí.  

To znamená, neviem, robili celé zmeny, polovičné 

zmeny, pritom napríklad v Petržalke 10. 1. piati pracovníci 

odrobili časový fond tridsať hodín, to znamená robili šesť 

hodín. 

Správ, chápem tomu správne, že len piatich 

pracovníkoch sme 10. januára zapojili do, do ručných prác, 
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pretože boli pohotov, bola pohotovosť bez spádu snehu 

a odpracovali šesť hodín? Ja len, aby sme si toto ujasnili.  

A otázka znie, keď toto je prehľad za január, či teda 

vieme mať prehľad aj za časť novembra, decembra a časť 

februára, lebo zhodou okolnosti mám vcelku slušný prehľad 

o tom, kedy snežilo a kedy nesnežilo a bol by som rád, keby 

som vedel teda koľko hodín a koľko pracovníkov kde 

odpracovalo tie práce zametacie, vyzbieravanie odpadkov 

a podobne. 

Čiže, ak by sa dalo, tak neviem, keďže toto je iba 

informačný materiál, tak ale neviem či to pri správe 

kontrol, alebo pri čom, by som chcel požiadať o doplnenie 

kompletných informácií, lebo naozaj sa z tohto ťažko, ako, 

tie ostatné veci beriem to, spotrebovaná soľ a ostatné je 

pre mňa v poriadku, ale tí pracovníci, ktorí boli 

nahrádzaní, tak tým nerozumiem. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Kolek. 

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

Ďakujem za slovo. 

Ja nadviažem na to, čo bolo povedané. 
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Ja mám k dispozícií faktúru za, za december a len teda 

pre takú informovanosť, je fakturovaných pohotovosť jednej 

osoby na činnosť výkonu trinásťtisícšesťstoosemdesiatštyri 

hodín za sedemdesiatosemtisícstodva aj osemdesiat centov. 

Čiže, oni sa načítavali tie hodiny predpokladám 

šesťdesiatosem krát počet dní a to je dvadsaťštyri hodín. 

Čiže za ten jeden mesiac, za ten jeden mesiac sa 

fakturovala pohotovosť trinásťtisícšesťstoosemdesiatštyri 

hodín. 

To je v decembrovej faktúre. 

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: 

Okej, ale to stále nerieši to, že napríklad tu, keď 

vidíme v tej tabuľke číslo jedna, že 9., 10., 11., čiže 

príklad, 9. januára v Novom meste bolo päť, počet päť 

pracovníkov, ktorí odpracovali päťdesiat hodín pracovného 

času. 

Čiže ak bolo šesťdesiat neviem koľko zamestnancov 

v pohotovosti, to znamená tých zvyšných šesťdesiatdva 

nepracovalo, pracovalo niekde inde, ale v tabuľke to nie je 

uvedené alebo šesťdesiatdva bolo v pohotovosti a len piati 

z pohotovosti boli aktivovaní na zametanie a vyzbieravanie 

odpadkov? 
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Tomuto nerozumiem, lebo mi tam niekde chýbajú tie 

čísla, nie sú rovnaké ani v jednotlivých dňoch a sú len za 

január, nie sú za december. Za december, ak teda bola 

pohotovosť, tam sme to nevyužili? Tam sme tých ľudí, tých 

pracovníkov počas pohotovosti bez spádu snehu ne 

nepoužívali na zametanie, vyzbieravanie odpadkov? 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Určite existuje na to odpoveď. Keď sa obrátite na 

kolegov, tak vám určite tie informácie poskytnú. 

Ešte poprosím pána kontrolóra, aby reagoval na otázky. 

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

SR Bratislavy: 

Ďakujem. 

Myslím, že pán primátor odpovedal na tú otázku veľmi 

výstižne. Ja na to neviem odpovedať, ale na džípies viem 

preto, lebo sme sedeli aj s dodávateľom aj s magistrátom, 

teda s mnohými pracovníkmi magistrátu. 

Oni odovzdávajú džípies výkazy, ktoré ale z pohľadu 

môjho nie sú tým, čo poznáme ako džípies dokumentácia 

pohybu vozidiel a druhá vec je, že na magistráte je 

k dispozícii obrazovka, ktorú používajú dispečeri a ktorí 

po vyhlásení toho pokynu na začatie zimnej údržby, čo sme 

aj preverili, okamžite vyjde, to bolo okolo štvrtej alebo 
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o piatej začal ten zásah. Oni vidia, že tie vozidlá 

nastúpili na jazdy. Ale ten bod, kedy nastúpili a kedy 

skončili, nie je zachytený v nijakom dokumente a z toho 

pohľadu potom, že nejaké vozidlá prešli to kolečko, ktoré 

hrá úplne identicky s tým, čo mali odhrnúť, je možné overiť 

len tým, že sme boli v teréne a niektoré body sme videli 

nie len my, ale aj piati, šiesti pracovníci magistrátu 

naraz. Hej. 

Čiže, každý bol niekde a niečo riešil, ale nie je to 

doslova ten džípies, ktorý je zazmluvnený, čiže je to vec, 

ktorú nie len chceme, ale je aj zazmluvnená. 

Čo sa týka otázky pani poslankyne Čahojovej ohľadne 

daní.  

Áno, tam je uvedené číslo, ktoré v rámci kontrolnej 

činnosti, ktorú vykonávajú, to je taká vyhľadávacia 

činnosť, ktorú dokážu oni vykonať, ale samozrejme teda na 

reálnu kontrolnú činnosť nie sú pracovníci na daňovom 

oddelení.  

Pán riaditeľ Maruška sa samozrejme vyjadril, že pokiaľ 

to môže priniesť prospech pre, pre mesto, tak sa mesto tým 

bude zaoberať a bude sa snažiť vyriešiť aj takú otázku ako 

je riešená teraz na odbore dopravy u pani inžinierky 

Ryšavej, aby tá kontrolná činnosť aj v teréne bola 

vykonávateľná a nebola odkázaná len na to, keď náhodou 

kontrolór príde kontrolovať. 

Čo sa týka požiadavky, otázky pána Koleka.  

Áno, tie termíny, ktoré sú uvedené, sú datované. 

Správy dostane zastupiteľstvo od magistrátu, od hlavného 
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mesta v danom čase a ktorý je uvedený u každej dielčej 

správy ako odpočet opatrení a v niektorých zložitejších 

bodoch mám dohodu s pánom Kasanderom, že aj priebežne 

budeme teda riešiť, lebo aj ja tam chcem byť priamo 

zapojený pri riešení otázky teórie daní medzi ministerstvom 

financií, nami a našim daňovým oddelením. 

Pre pána Mrvu.  

Čo sa týka kontroly, ktorú sme dostali zadanú, už teda 

predtým ako oni žiadali o s pani Štasselovou o priebežnú 

informáciu o súlade zmlúv Deloittu. Tá kontrola konkrétne 

je nie len o súlade zmlúv Deloittu s objednávkami, ale aj 

s obstaraním, čiže sú tam tri faktory, ktoré teda 

porovnávame. Všetky doklady sa už nachádzajú u nás, 

preverujem ich s kolegyňou, pani Michalovou, ktorá je 

vedúcou kontrolnej skupiny a v súčasnosti sme kontaktovali 

Deloitt pre poskytnutie práve tých podkladov, ktoré 

preukazujú, alebo majú preukázať ich odbornú spôsobilosť na 

poskytnutie špecifických služieb, ktoré sa týkajú dopravy 

a osvetlenia. 

Dostanete úplne analytickú správu o všetkých 

objednávkach od februára 2015, ktoré dostanete. 

A moju odpoveď, že či si myslím, že to je v súlad 

alebo, alebo nie je. Pán starosta, vieš dobre, so svojim 

kontrolórom o tom môžeš porozprávať, aké sú predpisy podľa 

zákona tri šesť deväť. Dovtedy, kým moje vyjadrenie 

nedostane overenie od riaditeľa magistrátu, ktorý je 

v tomto prípade zodpovednou osobou, samozrejme, ja svoj 

predbežný názor tu zverejňovať nebudem, lebo to práve 

nesmiem urobiť, že aký mám pocit.  
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Hlavne, kým to Deloitte nedoloží, tak dovtedy hovoriť 

o tom, že v dobrom úmysle magistrát niečo objednal 

a Deloitte to dodal náhodou alebo opodstatnene. To je to, 

na čo teraz čakáme od Deloittu, že či teda Deloitte doloží 

tie doklady, ktoré ho ako renomovanú audítorskú firmu na to 

oprávňujú.  

Každopádne v súťaži sme overili, a to je verejne 

dostupná informácia, že sa súťažil audit a poradenstvo. 

Audit a poradenstvo má svoje zaradenie v rámci 

štatistiky verejných služieb. Audit je audit, poradenstvo 

je poradenstvo. Detaily, ako sú rozpísané v zmluvách a ako 

sú interpretované, to bude predmetom teda správy, ktorú 

dostaneme predložené. 

Jedným slovom môžem povedať aj, že mám vedomosť o tom, 

že sa to rieši aj na iných orgánoch. Som v kontakte, teda 

viem o NKÚ, a som v kontakte aj s najvyšším kontrolným 

úradom, ktorý s najväčšou pravdepodobnosťou nebude 

kontrolovať a preverovať to isté, čo už raz ste predtým 

uložili mne v rámci zastupiteľstva. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre, ďakujem pekne. 

Ešte pani Čahoj, poslankyňa Čahojová. 
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Dana   Č a h o j o v á , poslankyňa MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Pán kontrolór, takže rozumiem tomu tak, že dodávateľ 

služby zimnej údržby, dovoľte aby som sa k nej vrátila, je 

zaviazaný dodávať nám v istej technickej kvalite záznamy 

z džípies, je to technicky možné a nedodržiava tento 

záväzok? 

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.  

Na to isté som sa chcel spýtať vzhľadom k tomu, že 

s tým vcelku mám praktické skúsenosti. 

Tak pri normálnom systéme, teda ak dodávateľ A.R.K 

nemá naozaj nejaký veľmi špeciálny svoj vlastný podivný, by 

mal bez problémov vedieť zdokladovať aj niekoľko rokov 

spätne. Štandardne firmy to vedia, veď na to presne to 

džípies má slúžiť. Nie na to, aby som to videl aktuálne 

v danom momente, ale aby som si to vedel skontrolovať aj 

spätne. To znamená, že si viem dať prehrať, vidím v akom 

čase sa kde kto pohyboval, či na tom bode bol, nebol a tak 

ďalej. A toto by mal byť, podľa mňa, ten podklad, ktorý, 
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ktorý sa, ktorý sa dodáva a teda vždy keď ja som nejaké 

takéto požiadavky dával, tak to samozrejme museli poslať 

a muselo to byť v nejakom systéme, ktorý bol preukázateľný 

a ľahko čitateľný. 

Ale ešte stále som nedostal odpoveď na tých 

pracovníkov, tak som nepochopil, či to bola odpoveď na mňa, 

že, neni, čiže potom teda niekto tuto za magistrát, lebo 

naozaj nikto sa k tomu nevyjadril. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

No teraz sme v bode správa o výsledkoch kontrol. Ty si 

sa pýtal na informačný materiál, ktorý je v bode G, ja som 

povedal, že keď sa obrátiš normálne na magistrát s nejakým 

dotazom, tak ho odpovieme. 

Kon, diskusia už skončila.  

K tým džípieskám viem povedať iba toľko, že sa jedná 

o zásadné vylepšenie oproti minulajšku, kedy vôbec neboli. 

Čiže my sme ten zmluvný vzťah obohatili o veľko, o veľa 

výhod pre mesto a toto je jedna z nich a budeme ho 

obohacovať a pôjdeme, pôjdeme v ňom aj ďalej. 

Návrhová komisia, prosím návrh uznesenia. 

Diskusia skončila, pán kontrolór odpovedal. Podľa 

rokovacieho poriadku ideme hlasovať. 
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Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Budeme hlasovať o návrhu uznesenia tak, ako nám bolo 

písomne oz, napí, teda oznámené. 

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Rokovací poriadok hovorí aj o tom, aby ste sa. 

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Ale pán primátor odpovedal namiesto neho. 

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Sme v hlasovaní. 

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Prosím hlasovaciu komisiu o návrh, náv, návrh 

uznesenia. 

 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Začnem čítať, začnú do toho hovoriť, tak treba vypočuť 

pána kontrolóra, nemôžem iné povedať. 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 25 mája 2017 

 287

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán kontrolór odpovedal v rámci toho, čo mal odpovedať 

ako predkladateľ. Ten časový limit uplynul. 

Ak má, ak má niekto ďalšie otázky, nech sa páči, 

obráťte sa písomne na magistrát, všetko vám zodpovieme tak, 

ako som povedal. 

Návrhová komisia. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

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 správu o výsledkoch kontrol vykonaných 

útvarom mestského kontrolóra Hlavného mesta SR Bratislavy. 

 

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

Bratislavy: 

Prosím hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 
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Tridsaťpäť prítomných. 

Dvadsaťosem za. 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

 

BOD 16 NÁVRH NOVELY VŠEOBECNÝCH PRÁVNYCH 

PREDPISOV K OZNAMOVANIU ZMIEN OBSAHU 

DIGITÁLNEJ TECHNICKEJ MAPY MESTA 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prechádzame do bodu šestnásť a to je návrh novely 

všeobecných právnych predpisov k oznamovaniu zmien obsahu 

digitálnej mapy. 

Prosím o úvodné slovo. 

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

Mestské zastupiteľstvo pri riešení protestu 

prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu hlavného 

mesta o digitálnej a technickej mape Bratislavy  v znení 

neskorších predpisov, uložilo uznesením 486/2016 úlohu 

pripraviť návrh legislatívnych zmien stavebného zákona, 

respektíve zákona o gede geodézie a kartografii, tak aby 

bolo všeobecným predpisom stanovená ohlasovacia povinnosť 

zmien obsahu digitálnej technickej mapy hlavného mesta SR  

Bratislavy  v územnom a stavebnom konaní.  
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Hlavným cieľom úprav je vytvorenie predpokladov pre 

dostupnosť hodnoverných geodetických informácií o skutočnej 

realizácii stavieb, najmä tých objektov, ktoré podliehajú 

zvýšenej ochrane a sú umiestňované pod povrchom zeme.  

Výstup z mestskej rady. Mestská rada neschválila návrh 

na uznesenia a neschválila ani pozmeňujúci, doplňujúci 

návrh. Návrh uznesenia odporúča prijať návrh novely 

vézeten. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem. 

Otváram k nemu diskusiu. 

Pani poslankyňa Pätoprstá. 

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

poslankyňa MsZ: 

Ja mám otázku na vás, pán primátor. 

Ďakujem, že sa vôbec táto otázka riešila aj 

spracovala, len by som potrebovala vedieť ešte ten druhý 

krok, to znamená, keď už máme v podstate to, čo chceme od 

zákona národnej rady, či sa urobí aj ten druhý krok, že sa 

to pošle, teda, neviem na ktoré ministerstvo, aby naša 

práca, teda, nevyšla navnivoč.  
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem. 

Keďže sa nikto nehlási, končím diskusiu. 

A poprosím ešte, pán inžinier, viete na to odpovedať?  

Tak prosím, odpovedajte pani poslankyni. 

Ing. Ján   N ý v l t , oddelenie informačných technológií: 

Ďakujem za otázku a za poznámku. 

Táto, v podstate tá odpoveď je v návrhu uznesenia, kde 

teda navrhujeme, navrhujeme poveriť pána primátora, aby 

tieto, tieto ak, tieto návrhy budú akceptovateľné mestským 

zastupiteľstvom v tej podobe ako sme to, ako sme to navrhli  

v spolupráci s oddelením legistatívno legislatívno-právnym, 

aby tieto boli ako, ako legislatopráv právna incitav úpravy 

a zmie zmeny tých vybraných právnych predpisov.  

Žiaľ, žiaľ je to, žiaľ sú to predpisy, ktoré sa týkajú 

dvoch rezortov a ako tá účinnosť, aby, aby bola dosiahnutá, 

je nutné spraviť vytra, tie dosiahnuť tie zmeny v obidvoch 

rezortoch a v troch právnych predpisoch.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani poslankyňa Šimončičová, ešte faktická. 
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Ing. Katarína    Š i m o n č i č o v á ,  poslankyňa MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Ale v návrhu uznesenia v materiáli nemáme, takže 

neviem o čom máme hlasovať.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Návrh uznesenia. 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní berie na 

vedomie, žiada. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Kto ešte nemá návrh uznesenia?  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Prosím? Vy máte, hej? Je tam. Hej?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Potom neviem. 

Tak prosím, návrhová komisia. 
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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 

v časti A berie na vedomie navrhnuté legislatívne zmeny 

a tak ďalej,  

a v časti Bé žiada primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy o postúpenie navrhnutých legislatívnych  zmien 

a tak ďalej, ako je to písomne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsaťtri prítomných. 

Dvadsaťosem za. 

Uznesenie je prijaté. 
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BOD 17 INFORMÁCIA O STAVE REALIZÁCIE 

NOSNÉHO SYSTÉMU MHD V BRATISLAVE 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prechádzame do bodu sedemnásť, to je pravidelná 

informácia o stave realizácie Nosného systému MHD 

v Petržalke (poznámka: oprava „ööö“) v Bratislave, to 

znamená, druhá etapa električky do Petržalky. 

Dámy a páni,  

materiál máte pred sebou.  

Otváram k nemu diskusiu. 

Pán poslanec Uhler. 

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

Ďakujem za slovo, pán primátor. 

Z komisie dopravy vyplynulo niekoľko uznesení, ktoré 

by som rád predniesol tu, pretože budú mať váhu, podľa mňa, 

až vtedy, keď sa schvália tu a nie len v komisii dopravy, 

kde síce schvaľujeme uznesenia, ale akosi nedostávame 

väčšinu odozvu. 

Spoločne s Elenou Pätoprstou preto máme návrh 

uznesenia.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 
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Ja by som kolegom najskôr objasnil o čo ide. 

Môžem ich poprosiť o trošku tichšie?  

Ďakujem. 

V rámci zásobníka projektov IROPu nám vypadli dva 

projekty v minulosti, nevieme z akého dôvodu. Prvým bolo 

zriadenie vyhradených jazdných pruhov pre verejnú osobnú 

dopravu a cyklistov a druhým projektom, ktorý vypadol, bola 

modernizácia zastávok verejnej osobnej dopravy za účelom 

ich sprístupnenia zdravotne postihnutým osobám a zvýšenia 

komfortu.  

Chceli by sme, aby tieto dva projekty boli znovu za 

zaradené do zásobníka a v prípade, že to bude možné 

v budúcnosti, aby sa budovali. 

Ďalej pani Pätoprstá žiadala už viackrát informáciu 

o tom, že či je možné v rámci druhej etapy Nosného systému 

MHD vybudovať lávku na Gessayovej ulici na druhú stranu, 

aby aj občania, ktorí bývajú na druhej strane Chorvátskeho 

ramena, mali prístup k električkovej zastávke a radi by sme 

na to mali relevantnú odpoveď.  

Takisto by sme chceli, aby Nosný systém MHD druhá 

etapa v Petržalke bola odprezentovaná, pretože magistrát ju 

už má a musím priznať, že ani komisia dopravy ju nevidela, 

bohužiaľ, doteraz. 

A posledná záležitosť je trolejbusová trať Patrónka 

cez Mlynskú dolinu až na Dlhé diely. Toto sa nám málinko 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 25 mája 2017 

 295

skomplikovalo, pretože ktosi žiada, aby tam bola aj odbočka 

na Staré grunty. Týmto sa nám to celé predĺži, a preto by 

sme chceli požiadať, aby to bolo vrátené do pôvodného 

stavu, aby sa so sta so Starými gruntami počítalo skôr 

výhľadovo, aby sme nebrzdili trolejbusovú trať cez Mlynskú 

dolinu.  

Sú to všetko logické veci. S drvivou väčšinou sa na 

tom zhodla komisia dopravy už viackrát a poverila ma, aby 

som to tu predniesol. 

Čiže, ja prečítam celé uznesenie a budem, možno, 

potrebovať navyše nejakú minútku, tak mi ju, prosím, potom 

dajte. 

Bude to doplnenie súčasného uznesenia, kde berieme na 

vedomie, kde pribudne písmenko A a ďalej bude: mestské 

zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy  na základe 

odporúčania komisie dopravy a informačných systémov,  

za Bé, žiada primátora hlavného mesta SR Bratislavy  

o vrátenie projektov zriadenie vyhradených jazdných pruhov 

pre vé o dé a cyklistov a modernizácia zastávok vé o dé za 

účelom ich sprístupnenia zdravotne postihnutým osobám 

a zvýšenia komfortu do zásobníka projektov zaradených do 

Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 až 

2020. 

za Cé, žiada primátora  hlavného mesta SR Bratislavy 

o preverenie zaradenia projektu pešej lávky cez Chorvátske 

rameno do projektu druhej etapy výstaby NS MHD, ako súčasť 

prístupu k plánovanej zastávke električky Gessayova,  
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za Dé, žiada primátora hlavného mesta SR Bratislavy  

o prezentáciu projektu druhej etapy výstavby NS MHD pre 

poslancov MsZ, ako aj pre verejnosť, termín: 29. 5. 2017, 

a za E, žiada primátora hlavného mesta SR Bratislavy  

o urýchlené pokračovanie v projekte trolejbusová trať 

Patrónka – Karlova Ves bez realizácie bočnej trate do 

lokality Staré grunty.  

Ďakujem všetkým za podporu.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem. 

Pán poslanec, 

nemáme s tým problém, len som prekvapený, že ty ako 

predseda komisie nevieš, že verejná prezentácia druhej 

etapy už dávno bola v Zichyho paláci, tá bola verejná. Ale 

urobíme ju ešte raz. Ale bola.  

Pán poslanec Hanulík. 

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

Ďakujem veľmi pekne. 

Vážený pán primátor, vážení kolegovia, 

ja by som k tej hromadnej doprave chcel pár takých 

bodov, ktoré ja považujem za dosť podstatné, aby uľahčili, 

alebo viac propagovali tú hromadnú dopravu, aby ľudia 

viacej využívali a radšej využívali.  
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V prvom rade čo mi chýba v Bratislave, začalo sa 

v minulom volebnom období aj na tom robiť, sú tie špeciálne 

pásy pre autobusy. Viem, že prinieslo to, keď to bolo 

zavedené ešte za bývalého primátora, prinieslo to veľa 

nepokojov medzi motoristami, lebo tie autobusy boli dvakrát 

rýchlejšie v tom páse, ale tie autá sa viac tlačili a potom 

tlak verejnosti nás, akože, prinútil tento projekt 

pozastaviť.  

Ale ak chceme budúcnosť emhádé, musí ten autobus mať 

svoj, svoj pás, kde by povedzme mohli chodiť ešte 

záchranné, záchranné vozidlá, požiarnici, sanitky a tak, čo 

by ten prietok toho mesta veľmi zlepšil.  

Preto si myslím, že by bolo treba vypracovať nejakú 

koncepciu, že naozaj, ako ďalej s tou dopravou a ja si 

myslím, že treba aj takými pozitívnymi vecami vplývať na tú 

dopravu.  

Čiže, povedzme, jedenkrát v mesiaci by sme mohli 

spraviť také, že, ja neviem, v Starom Meste by sme maľovali 

čiary, autá by do Starého Mesta nemohli a električky 

a autobusy emhádé by boli zadarmo v ten deň. Toto by mohla 

byť taká vec, aby si ľudia zvykli, že tou električkou, 

alebo autobusom dneska pri tej úrovni tých električiek sa 

naozaj bez problémov do toho mesta dostanú, respektíve, 

dostanú sa z bodu A do Bé. 

A ďalšia vec, ktorá je úplne bežná vo svete, je to, že 

už som to spomenul, v severských krajinách majú osobné autá 

červené vlny a emhádé má zelené vlny. A to je aj takzvaná ú 

absolútna prednosť emhádé.  
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Proste, keď príde električka do križovatky, nebude 

čakať, že hore, ja neviem, z Harmincovej prichádzajú autá, 

ona bude mať prednosť. Električka a autobus emhádé bude mať 

vždy prednosť a ostatní, aj keď tam budú čakať dva 

intervaly, budú čakať na to, aby vedeli tí motoristi, že to 

emhádé, to je tá budúcnosť Bratislavy.  

My sa tu bavíme o znečistení, o všetkom. Základ je to, 

že šesťdesiatštyri áut je jeden autobus. To je skutočnosť 

v Bratislave. Ak tomuto nebudeme sa pozerať, tak stále máme 

nedostatok áu, nedostatok všetkého. Parkovacích miest.  

A ešte jeden systém. Veľakrát ľudia majú, konkrétne 

môj sused má dve autá, len preto, že jedno auto mu blokuje 

parkovacie miesto, lebo zastaví za ním, keď sa vráti. A keď 

človek za to auto nič neplatí a za to parkovanie nič 

neplatí, tak potom si to môže dovoliť.  

Prvé auto, dvadsať euro, druhé auto päťsto euro. 

A máme parkovanie vyriešené. A samozrejme, mimobratislavskí 

tisíc.  

Ďakujem veľmi pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem, pán poslanec.  

Iba na informáciu. Mesto, samozrejme, rozširuje tú 

sieť BUS pruhov, rozširuje sieť BUS pruhov.  



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 25 mája 2017 

 299

A čo sa týka preferencie verejnej dopravy, tak 

električky budú mať preferenciu na dvadsiatich dvoch 

križovatkách. Chceme to spraviť tento rok.  

Pani poslankyňa Pätoprstá. 

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

poslankyňa MsZ: 

Pán primátor,  

áno, bola prezentácia druhej etapy, ale potom boli 

následne pripomienky obyvateľov a občanov a my sme na 

dopravnej komisii zistili aj niektoré veci, ktoré sa týkajú 

ešte prvej etapy, kto, na to upozornila pani námestníčka, 

že na Jantárovej a Bosákovej sa robia nejaké úpravy, ktoré 

nám aj zástupca Bratislavskej, teda emhádé bratislavskej 

dopravy povedal, že to nie je celkom v poriadku a nie nie 

je to v podstate zbytočná inves, investícia.  

Čiže, by som vám bola veľmi vďačná, keby ste naozaj 

urobil tú prezentáciu druhej etapy električky čo najskôr, 

aby sme to ne nezdržovali. Môže to byť v rámci dopravnej 

komisii hore, hore v zasadačke. Nemusí to byť v Zrkadlovke, 

ale určite by sme to chceli vidieť.  

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. 
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Vážení kolegovia, 

odpusťte, ale nemôžem si odpustiť. 

Pán kolega Hanulík,  

myslím si, že včera ste sa vyjadrovali k takejto 

podobnej téme, k parkovacej politike a mestskej hromadnej 

doprave, teraz ste navrhli pri určitých úpravách, aby bolo 

cestovanie zadarmo, tak ja sa vás teda pýtam a poprosím 

vás, včera som nestihla zareagovať na váš diskusný 

príspevok, či to platí pre všetky tri kategórie, pre 

Bratislavčanov, sedlákov a dôchodcov, alebo iba pre 

niektorú z týchto kategórií? Aby sme vedeli teda, aby sme 

rozumeli, ako ste to včera mysleli. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec  Hanulík. 

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

Ďakujem veľmi pekne. 

Chcel by som povedať iba toľko k tomu, že ja, 

samozrejme, vysoko si vážim dôchodcov a všetkých, ktorí 

patria do Bratislavy, ale nech sa na mňa nikto nehnevá, za 

naše dane mimobratislavskí, nazvime si ich sedláci, 

cezpoľní, ako chcú, proste, nemôžu mať výhody toho mesta, 

lebo mnohí bývajú v tomto meste trvalo, každý, kto si zmení 

značku a bydlisko na Bratislavu, je pre mňa Bratislavčan 
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a mám ho rád. Kto si nezmení značku, neplatí tu dane, toho 

nemám rád. Proste, ja ho nemám rád v Dúbravke, ani vôbec 

v tomto meste.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem. 

To bol posledný príspevok.  

Prosím  návrhovú komisiu. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

K tomuto materiálu sme dostali návrh na doplnenie 

pôvodného uznesenia od pána poslanca Uhlera a navrhuje do 

časti Bé dať žiad, mestské zastupiteľstvo žiada primátora 

o vrátenie projektov, zriadenie vyhradených jazdných pruhov 

pre osobnú dopravu a cyklistov a modernizácia zastávok 

osobnej dopravy za účelom ich sprístupnenia zdravotne 

postihnutým osobám a zvýšenia komfortu do zásobníka 

projektov zaradených do Integrovaného regionálneho 

operačného programu 2014 až 2020. 

Ďalej, žiada primátora o preverenie zaradenia projektu 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Treba to čítať ešte raz keď to pán poslanec  prečítal?  

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

No, prečítal, ale kto poču, počúval, tak nebudú vedieť 

o čom hlasujú. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Čiže, vieme o čom budeme hlasovať, keď budeme 

hlasovať?  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Áno. Dobre. Ideme hlasovať. 

Hlasujte o návrhu pána poslanca Uhlera.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Dvadsaťdeväť prítomných. 

Dvadsaťšesť za. 

Uznesenie je prijaté. 
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A tým pá. Máme ešte nejaké hlasovanie, alebo to je?  

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

O prvej časti, mestské zastupiteľstvo berie na vedomie 

informáciu o stave realizácie Nosného systému 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 je prijaté. 
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BOD 18 NÁVRH NA PREDLOŽENIE ŽIADOSTI 

O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK PRE 

PROJEKT „VYBUDOVANIE CYKLISTICKEJ 

KOMUNIKÁCIE STAROHÁJSKA, ÚSEK: 

RUSOVSKÁ CESTA-DOLNOZEMSKÁ CESTA“ 

V RÁMCI INTEGROVANÉHO REGIONÁLNEHO 

OPERAČNÉHO PROGRAMU 2014-2020 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prichádzame do bodu osemnásť a tým je návrh na 

predloženie návrh na predloženie Žiadosti o nenávratný 

finančný príspevok na pre projekt Vybudovanie cyklotrasy 

Starohájska, úsek Rusovská cesta-Dolnozemská. 

Dámy a páni,  

hlavné mesto má pripravený projekt veľmi významnej 

cyklotrasy cez celú Petržalku, je to projekt v kontexte 

roz, riešenia mobility v Bratislave a podpory alternatívnej 

spôsoby dopravy, projekt na ktorý, ktorý podporuje 

cyklokomunita, na ktorý máme pripravené ma podklady, 

schválila ho komisia dopravy a informačných systémov.  

Čiže, aj my vás veľmi prosíme o podporu tohoto, aby 

sme Bratislavčanom mohli urobiť túto jednu cyklotrasu.  

Je to v podstate bez úvodného slova.  

Otváram diskusiu. 
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Ma, môžem otvoriť diskusiu? Nefunguje, nefunguje, 

otvoril som diskusiu a  

Teraz. Nech sa páči. 

Pán poslanec Kríž.  

Mgr. Oliver   K r í ž , poslanec MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne za slovo. 

Ja chcem len doplniť krátku informáciu, ktorá odznela 

aj na rade. 

Konečne ide o niečo systémové, nie sú to cyklistické 

čiary, ktoré boli realizované v minulom volebnom období, 

ale o reálnu cyklotrasu, ktorá spĺňa všetky štandardy 

a všetky požiadavky, čiže samozrejme, prosím o podporu. 

A veľmi pevne dúfam, že to bude zrealizované v čom najskôr, 

dúfam, že v tomto kalendárnom roku.  

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, keďže ľudia nie vždycky čítajú materiály, 

možnože by bolo dobré povedať aj na mikrofón, ten termín, 

kedy asi odhaduje sa realizácia.  
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Ja sa teším, že to bude tak skoro, ale bolo by asi, 

bolo by asi dobré, keby to zaznelo, z vaši, z vašich úst.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Čo najskôr. 

Pán poslanec Vetrák.  

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

Áno, ja len pána poslanca Kríža doplním, že som rád, 

že sa to dostáva na rokovanie zastupiteľstva. 

Pamätám si ešte, úplne keď sme sa stali poslancami  

začiatkom roka 2015, keď sa prvýkrát preberali plány 

cyklotrás, ktoré sa v tomto volebnom období spravia, tak na 

komisii cestovného ruchu, tak táto trasa bola jedna z tých, 

o ktorých som aj ja hovoril, že by sa mohla urobiť 

prioritne. Nejaký čas odvtedy ubehol, máme rok 2017, ale 

som rád, že sa to teda dostalo na schválenie v tomto 

volebnom období. 

Aj ostatných kolegov, v rámci možností, poprosím 

o podporu tohto materiálu.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem. 

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 po prerokovaní materiálu 

schvaľuje všetky body A1, A2, tri, štyri, tak ako je 

napísané. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím hla 

Ďakujem. 

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsaťdva prítomných. 

Tridsať  za. 

Uznesenie je prijaté. 

Ďakujeme. 
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BOD 19 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 devätnásť a tým je Informácia  

o aktuálnom stave zabezpečenia náhradných nájomných bytov. 

Dámy a páni, 

máte  pred sebou doplnený materiál. Včera sme o ňom 

diskutovali. Riaditeľ magistrátu ho predstavil, povedal 

v čom je doplnený, ktoré body sú aktualizované. 

Takže, otváram k tomuto bodu diskusiu. 

Pán starosta Zaťovič. 

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

Bratislava - Dúbravka: 

Ďakujem pekne za slovo, pán primátor. 

Ospravedlňujem sa poslancom, že opäť debatujem o tej 

istej téme Pri kríži, nájomné byty a opäť máme v ruke 

dôvodovú správu, v ktorej je klamstvo za klamstvom, ne 

nesprávne veci, neoverené. 

Tieto, čo sa tu píše, sa píše nie len v tejto 

dôvodovej správe, ale na stránke magistrátu a dokonca 
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magistrát spolu s GIBom rozdali letáky občanom Dúbravky, 

kde tvrdia nepravdivé správy, preto prosím, ak tu pán 

primátor opäť neodpovie, ako vždy neodpovedá, len počúva, 

niekedy ani to nie, že na to reagovať, tak ja sa pár otázok 

opýtam.  

Prvá otázka znie, taká zavážajú, závažná. Pán primá. 

Alebo informácia sa tu píše. Od začiatky výstavby mesto 

umožní dočasné parkovanie až štyridsiatim vozidlám. Zároveň 

mesto pripravilo nado návrh na dočasné parkovanie pre 

ďalších sedemdesiat vozidiel počas trvania výstavby, čaká 

sa len na schválenie stavebným úradom mestskej časti 

Dúbravka.  

Upozorňujem, žiadna žiadosť, žiadna žiadosť z GIBu, 

ani z magistrátu v Dúbravke nie je. Ako môže (poznámka: 

nezrozumiteľné slovo) stavebný úrad schváliť, keď ste ani 

žiadosť nepodali? A už tu píšete, že my klameme, zavádzame.  

Tak, pán primátor, poprosím, aspoň žiadosť si podajte. 

Nie vy, samozrejme, ale vaše oddelenie. Keď (poznámka: 

nezrozumiteľné slovo) už písať.  

Ďalej sa tu píše, napríklad, že mesto posudzovalo 

dopady existujúcej skládky v rámci projektovania a následne 

v procese stavebného povolenia. Je to pravda, ale pred 

začiatkom výkopových prác mal stavebník dodať analýzu 

zeminy a z odpadu skládok. Zisťovali sme to na príslušnom 

obvodnom úrade Bratislava, Okresnom úrade Bratislava, 

žiadna taká informácia od vás v akom stave je skládka 

neprišla. Mali ste dodať.  



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 25 mája 2017 

 310

Čiže, magistrát si opäť nesplnil svoju povinnosť.  

Čiže, opäť je to také zavádzanie. 

Ospravedlňujem sa, že naozaj, ale poprosím, magistrát 

keď píše niečo, aj proti mne, v poriadku, už som pá päť 

vecí opravil, ste písali Okresný úrad Dúbravka, taký 

neexistuje, som povedal píšte Okresný úrad Bratislava, už 

to píšete správne, aspoň to, že ste sa poučili. Ale naozaj, 

ja nemienim opravovať každú chybu, to čo píšete proti mne 

a mestskej časti Dúbravka.  

Poprosím vás, píšte pravdu a naozaj, poprosím 

poslancov, táto informácia, chcete zobrať na vedomie, je 

nepravdivá, ďalšie (poznámka: nezrozumiteľné slová), 

nepravdivá, neúplná.  

Čiže spracovateľ a predkladateľ to je pán Maruška 

a pán Held, neviem či tu jeden z nich je aspoň, (poznámka: 

nezrozumiteľné slovo) pán Held tam je. Tak poprosím pána 

Helda, nech mi odpovie, či už teda podali si stavebné, 

žiadosť o tie parkovacie miesta, keď tak tak čakajú u nás, 

a keď áno, poprosím aj dokumentáciu. Ináč musím povedať, že 

klame magistrát, klame, zavádza a nehovorí pravdu. 

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Mikulec. 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 25 mája 2017 

 311

JUDr. Richard   M i k u l e c , poslanec MsZ: 

Ja som šokovaný z toho, čo som tu teraz počul, že 

takéto veci sa tu dejú. A teda ja by som tiež poprosil 

pána, ktorý bol vyzvaný, aby k tomuto odpovedal, lebo mňa 

zaujíma, že či sú tu, teda posielajú ľuďom nejaké, nejaké 

materiály, alebo nejaké dopisy domov, že niečo neni tak, 

ako je, ako je na pravde a potom nejakí ľudia sú tu 

očierňovaní a vyzerá, vyzerá to tak, že niekto si na tom 

robí nejakú polievočku. Takže by som bol rád, aby ten pán, 

ktorý sa k tomu má vyjadriť teraz, aby sa k tomu vyjadril 

okamžite, aby sme vedeli, aký je daný stav a ľudia neboli 

klamaní a zavádzaní.  

Ďakujem. 

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. 

No naozaj, sa veľmi ťažko hlasuje keď materiál, na 

základe ktorého sa má človek rozhodnúť, neni napísaný tak 

ako reálne je, lebo nie sú tam zhrnuté fakty, respektíve 

neni tam zhrnutá pravda, ale nestalo sa nám to prvýkrát. 

Ja verím, že pán primátor zria, nariadite v zmysle 

tohoto nápravu. 
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Ale čo mňa zaujíma oveľa viacej je to, že pred nejakým 

časom sme tu upozorňovali mesto, aby nezačalo s výstavbou, 

aby nepodpísalo zmluvu, aby nestavalo v Dúbravke na 

nevhodnom pozemku, kde je potenciálna nejaká ekologická 

záťaž a iks iných problémov, napriek tomu to mesto urobilo. 

Mňa dneska ale zaujíma, príde k súdnemu sporu. To 

znamená, že najbližší rok a pol, dva roky sa na danom spo, 

na do na danom pozemku stavať nebude. Čo spraví mesto? Lebo 

parkovisko zbúralo, pozemok je ohradený. To takto chce 

mesto nechať? Takto sa chce pomstiť tým obyvateľom, že si 

dovolili povedať svoj názor? Tak toto ma naozaj, naozaj 

veľmi trápi a trápi to aj všetkých obyvateľov v tej 

bytovke.  

Posledná otázka, ktorú určite veľmi magistrát 

zodpovie, je že objavili sa v schránkach Dúbravčanov letáky 

o výstavbe o rôznych mýtoch a faktoch, o Zaťovičovi, 

o meste a tak ďalej, že či to robilo mesto, lebo je tam 

hlavička GIB-u na týchto, na týchto materiáloch. A hlavne , 

prečo mesto nevyvíjalo takúto marketingovú aktivitu pred 

tým, ako tam poslalo bagre. Pred tým ako zbúralo 

parkovisko, pred tým ako ohradilo tento pozemok a naozaj, 

výrazne zhoršilo kvalitu bývania obyvateľom v danej 

lokalite.  

Prečo teraz a prečo teda nie pred tým, keď je záujem 

ľudí informovať o tom, aký je to vynikajúci super projekt 

a ako tá Dúbravka a ten starosta všetci zavádzajú a klamú.  
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Tak prosím vás, toto mi zodpovedzte, aj z akej 

rozpočtovej kapitoly sa takéto náklady marketingové proti 

starostom mestských častí platia?  

Ďakujem pekne. 

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: 

Ja len doplním pána Káčera k tomu parkovisku. 

Je zaujímavé, že na tom parkovisku boli dlažby, ktoré 

magistrát, alebo vlastne stavebník odstránil. 

Zaujímalo by ma, či tie dlažby boli vlastníctvom 

magistrátu, lebo v inej veci som dostal od magistrátu, od 

pána primátora takúto odpoveď na moju otázku, či nám opraví 

asfaltovú plochu v inej časti Dúbravky, napísal mi, 

asfaltová plocha je síce na pozemku, to písal pán Bialko 

k tomuto, ale pán primátor odpísal, že asfaltová plocha pri 

Dome služieb nebola po vybudovaní odovzdaná do majetku 

hlavného mesta a nie je tak zaradená do správy hlavného 

mesta. 

To znamená, že na žiadnom pozem, na jednom pozemku je 

síce pozemok magistrátny, ale asfalt nie a Pri kríži 

pozemok magistrátny (poznámka: nezrozumiteľné slovo) nám 

zverený, je síce ich, ale dlažby by ma zaujímalo, keď ste 
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ich odstránili, pán primátor, alebo tá firma, či boli 

majetkom magistrátu, alebo ste odstránili cudziu, cudzí 

majetok. Tak to by ma zaujímalo, v akom to je stave, či 

teda máte zverené tie dlažby do vašej správy, keď v inej 

veci hovoríte, že sa o to starať nemôžete, (gong) keďže 

nemáte v sprá 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani poslankyňa Zaťovičová. 

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

Ďakujem veľmi pekne za slovo. 

Ja už do doplním iba mojich predrečníkov.  

Aby bolo všetkým jasné. To predbežné opatrenie, ktoré 

súd dal, v tom sa píše, že pozemok sa nemal ani oplocovať 

a nemali sa tam ani ničiť tie dlažobné kocky, na ktorých 

bolo parkovisko.  

Magistrát tým, že vlastne, porušil a nečakal na toto 

predbežné opatrenie, o ktoré sme ho tu niekoľkokrát 

uzneseniami žiadali, tak ja sa teraz pýtam, keď teda proti 

tomu konal magistrát, čo mieni s tým robiť? Či teraz ten 

plot zbúra, dá tam naspäť tie dlažobné kocky a vráti 

parkovanie ľuďom pre stopäťdesiat áut, kým súd nerozhodne 

ako to bude. Pretože vy ste vlastne nemali tam nič robiť 

a napriek tomu ste, pán primátor, tam konali. Alebo, teda 

va vaša firma, alebo jak to je. To je jedna vec. 
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A druhá vec. Ešte by ma zaujímalo tiež, že ako budete 

ďalej teraz komunikovať s tými občanmi, pretože dneska 

v uznesení bolo, že ste si predĺžili termín na toho 30. 

júna. Ja sa len pýtam, že či potom budete oboznamovať aj 

pána starostu a mestských poslancov  o tom, že tam idete, 

alebo či tam budete chodiť na tajňáša, tak jak aj na iné 

akcie?  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Do diskusie sa prihlásil pán Patlevič.  

Hlasujte, prosím, či môže vystúpiť pán Patlevič. 

(Hlasovanie.) 

Pán Patlevič, nech sa páči. 

Občan   Tadeus   P a t l e v i č :  

Vážený pán primátor, vážený, vážené pani poslankyne, 

páni poslanci, 

Ja som sa dneska  takto narýchlo pripravil, lebo sa mi 

vymazal celý môj príspevok. 

K tým finančným náhradám by som sa chcel znova trošku 

vyjadriť. Budem trošku schizofrenický dneska, lebo budem 

zastupovať dve skupiny ľudí.  
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Prvá je tá, ktorí chcú finančné náhrady, druhá skupina 

je tá, ktorí chcú veľmi rýchlo náhradné nájomné byty a chcú 

ísť okamžite bývať.  

Takže, najprv k tej skupine prvej. 

Dosť ma sklamalo, že som počul vyjadrenia, že finančná 

náhrada je len fantázia a že sú to špekulácie a že kto chce 

špekulovať, nech sa páči, byt nedostane a byt zostane mestu 

a to ho použije podľa svojich potrieb ako nájomný byt pre 

niekoho iného. Naozaj ma sklamalo, že toto sa považuje za 

špekulácie a fantázie, na rozdiel, napríklad, od vecí, keď 

boli niektorí ľudia, občania tiež Bratislavy, ktorí svoj 

byt keď vlastnili predali, aby následne požiadali o byt 

mestský, ktorý im bol protizákonne pridelený a na dobu 

neurčitú a následne za výrazne výhodných podmienok 

odpredaný. A naozaj, aj takéto prípady sme tu mali, to už 

ale nie je špekulácia a fantázia, to je realita.  

Ďalšia špekulácia a fantázia, ktorú viac vnímam 

osobne, je to, že pred štyrmi mesiacmi presne 25. januára 

bol predstavený projekt odkupovania bytov, čiže ako nejaká 

nová forma získavania bytov. Bolo oznámené, že byty sa dajú 

nakupovať aj za vyššiu cenu ako tisíc euro na meter 

štvorcový, pritom zákon sa vôbec nezmenil, len sa účelovo 

ohol zmenou výkladu. Toto je, podľa mňa, skôr špekulácia 

a fantázia a tisne sa mi otázka, že kto je vlastne 

špekulant a kto je fantasta?  

K tej druhej skupine, tých pätnásť percent občanov, 

ktorí by chceli náhradný nájomný byt okamžite. Otázky, 

ktoré najčastejšie dostávam od našich členov  združenia je, 

kedy bude odovzdaný prvý byt? Kedy bude odovzdaný posledný 
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byt? Prečo sa nedodržal zákon a neboli byty odovzdané 

k dátumu 31. 12. 2016?  

Ďalšie otázky sú týkajúce sa odkupovania bytov? Že 

odkupovanie bytov nie je možné, lebo také nie sú. To je 

zase vyjadrenie magistrátu k tomu odkupovaniu, že 

momentálne také byty neexistujú, na trhu sa kúpiť nedajú, 

lebo ich zatiaľ nikto nepostavil, treba ich postaviť, ak 

existujú, tak sú to len jednotky. Moja otázka znie: Prečo 

teda nie sú obstarané a odovzdané aspoň tie jednotky? Aspoň 

ten jeden prvý byt, ktorý by sa dal odkúpiť za nejakú cenu?  

Natíska sa mi otázka, je už stanovené ako sa to bude 

dať odkupovať? A následne, keď už sa ten byt odkúpi 

a pridelí, je už stanovená metodika určenia výšky 

nájomného? Keď už bude ten prvý byt, alebo zas sa to bude 

robiť až pol roka potom ako budú tie byty prvé obstarané? 

Existuje už metodika odkúpu týchto nájomných bytov, keď ten 

človek, ktorý ho získa, bude chcieť odkúpiť v zmysle zákona 

260? Tiež som zatiaľ nenašiel odpovede.  

Ďalej som si v materiáli našiel, že ministerstvo 

tvrdí, že zákon je zákon je najmä (gong) o výstavbe 

a zvyšok zase až pri verejnosti. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 
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No, nie je metodika stanovená, obraciame sa na 

ministerstvo pravidelne s tým, aby nám pomohli, no zatiaľ 

nám, bohužiaľ, v tomto metodiku nedali. 

Dobre.  

Končím diskusiu. 

Ešte krátke odpovede.  

Pán starosta Zaťovič sa pýta na to dočasné parkovanie.  

Mesto sa obrátilo na mestskú časť so žiadosťou 

o súčinnosť o prípravu toho, tejto, tejto odstavnej plochy.  

Pán starosta, 

môžme sa hrať teraz na slovíčka, aby sa to odďaľovalo 

a tvrdiť, že to malo mať nejaké náležitosti, ktoré to nemá 

a potom ďalšie náležitosti, aby sa to odďaľovalo. Tá 

žiadosť o spoluprácu je už na mestskej časti tri týždne 

a čakáme a radi sa stretneme s občanmi, keď im tam prídeme 

povedať nejaké spoločné riešenie.  

Ale o blokovanie a odďaľovanie, podľa mňa, riešenie 

nie je.  

Čo sa týka skládky. 

Súčasťou stavebného povolenia je normálny posudok 

Okresného úradu životného prostredia, ktorý sa vyjadroval 

k všetkým týmto veciam. A šíriť teraz nejaké poplašné 

správy, že tam je skládka a niečo sa zlé stane, je 

jednoducho, amaterizmus.  

Pán pos. 
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Alebo nie amaterizmus, je to proste nepochopiteľné, 

pretože všetky podklady sú na mestskej časti. 

Pán poslanec Káčer sa pýta, čo ďalej?  

Ja tú istú otázku, kladiem aj ja. 

Mesto postupovalo na základe projektu schváleného 

týmto mestským zastupiteľstvom, mesto je povinné postupovať 

na základe zákona. Bolo ukončené verejné obstarávanie ešte 

v októbri minulého roku, podpísaná zmluva,čiže vznikol 

jasný právny stav. Mesto postupovalo podľa zákona. Začalo 

sa stavať. Stavba sa zastavila, neviem z akého dôvodu, 

teraz zrejme dôvod je to nezákonné rozhodnutie, ale bude 

sa, bude prebiehať súd. Ako sa rozhodne, tak sa rozhodne. 

Do tej doby ja skutočne neviem.  

My sme nevyprovokovali tento stav, mesto iba robilo 

to, čo má robiť.  

Čiže to je, to sú tieto odpovede. 

Ešte pán starosta Zaťovič. 

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

Bratislava - Dúbravka: 

Opäť reagujem, pán primátor.  

Otázka. Píšete tu, čaká sa len na schválenie stavebným 

úradom mestskej časti Bratislava. 

Žiadne podanie nebolo. Napísali ste, myslím, pred 

mesiacom, list, alebo koľko to bolo, z GIBu, aby som bol 
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súčinný, na čo som odpísal hneď na druhý deň, že veci, 

ktoré potrebujete vám vydá všetko stavebný úrad. To bola 

posledná komunikácia, ak si dobre pamätám, k tomuto viac 

nebolo, tak neviem, čo odo mňa chcete.  

Ďalšia vec, čo sa písala pred,  v stavebnom povolení 

bolo napísané, pred začatím výkopových prác treba dodať 

analýzu zeminy a nakladanie s odpadom na Okresný úrad 

Bratislava.  

Dvestojedenástkou sme zisťovali, nič také tam od vás 

z magistrátu nie je.  

Čiže, ste nedodali pred začatím výkopových prác. 

Nedodali ste, čiže nerozumiem, my (poznámka: nezrozumiteľné 

slovo), mi to ukážte, aj to stavebné povolenie, stále vás 

prosím, ukážte mi, čo ste podali na stavebný úrad? Nič. 

Nič. Tak proprosím vás, už keď nič, tak aspoň (poznámka: 

nezrozumiteľné slová), aby sa mohol ospravedlniť slušne 

(gong). To sa nehodí.  

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. 

Ako tu už býva zvykom, tak magistrát odpovedá len na 

to, na čo sa mu hodí a na, a ešte aj to odpovedá 
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nepravdivo, alebo to zaobaľuje do niečoho, aby sa tomu 

verejnosť nedokázala, nedokázala zorientovať.  

A to je presne ten problém, prečo sme tam, kde sme. 

Lebo nehovoríte ľuďom pravdu a nepočúvate ľudí.  

Pýtal som sa, z čoho boli zaplatené letáky, ktoré majú 

propagovať danú stavbu a na druhej strane hovoria 

o starostovi mestskej časti, že klame. Z čoho boli platené? 

Z čoho sa tu platí kampaň proti starostom? To ma naozaj 

zaujíma. Z ktorej rozpočtovej po položky.  

A najlepšie, kto toto vymyslel vôbec celé? Lebo ja som 

nevidel žiadny marketing na výstavbu.  

Pán primátor, vy hovoríte v médiách, že chcete jeden 

stavebný úrad. A neviete, že každá stavba má svoje 

náležitosti. Čiže, starosta vám nemôže povedať stavajte si 

parkovisko, musíte podať na stavebný úrad niečo, viete. Tak 

nepýtajte to, na čo reálne nemáte kompetenciu.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani poslankyňa Zaťovičová. 

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

Áno, ja už by som iba doplnila, presne, ako povedal 

pán Káčer, vy presne viete čo jakú žiadosť sa má podávať na 

stavebné a že stavebné povolenie sa dáva na stavebnom úrade 

a nie od pána starostu.  
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Čiže, keď vy napíšete list starostovi, že aby vám 

povolil, či tam môže tých štyridsať áut parkovať, že na 

dočasné parkovisko, tak on vám nemôže povedať áno alebo 

nie. vy sa máte obracať na stavebný úrad. A tam ste to 

neurobili. Čiže zase klamete v tomto materiáli.  

Je to už, bohužiaľ, dneska druhý materiál, v ktorom 

uvádzate nepravdi, nepravdy. 

Ja si, naozaj, vyprosím, a teda nejaké aj asi dopady 

asi aby mali zamestnanci magistrátu, ktorí takéto materiály 

pripravujú, je naozaj veľká hanba. Fuj.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Prosím návrhovú komisiu. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Materiál bol pripravený, pokiaľ viem, GIBom. Tak sa 

treba opýtať GIBu.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Pán riaditeľ.  

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

Pán poslanec, 
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neviem o nejakých proti starostom. Štandardná 

informačná kampaň.  

Bolo niekoľko stretnutí s občanmi na danú tému, aj 

z Dúbravky, kde vlastne táto vec bola diskutovaná. Sú 

k tomu riadne zápisy. 

Keďže sme boli viackrát vyzývaní mestskou časťou 

Dúbravka, aby sme posy vysvetlili občanom niektoré 

náležitosti, takýto krok mesto urobilo. Nikoho neosočovalo, 

neurážalo, neobviňovalo, jednoducho, poskytlo informácie 

v rámci zákona tak, aby občania informácie mali z pohľadu 

mesta ako investora.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Návrhová komisia, prosím návrh uznesenia. 

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 aktuálnom stave a tak ďalej, 

ako je to napísané. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, hlasujte. 
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(Prezentácia a hlasovanie.) 

Dvadsaťtri  prítomných. 

Štyria za. 

Uznesenie nebolo prijaté. 

 

 

BOD 20 NÁVRH NA SCHVÁLENIE METODIKY 

HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY PRI 

VÝPOČTE A VYPLÁCANÍ KOMPENZÁCIE 

PODĽA ZÁKONA Č. 260/2011 Z. Z. 

O UKONČENÍ A SPÔSOBE USPORIADANIA 

NIEKTORÝCH NÁJOMNÝCH VZŤAHOV K BYTOM 

A O DOPLNENÍ ZÁKONA NÁRODNEJ RADY 

SLOVENSKEJ REPUBLIKY Č. 18/1996 Z. 

Z. O CENÁCH V ZNENÍ NESKORŠÍCH 

PREDPISOV 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prechádzame do bodu dvadsať, to je ďalší bod, ktorý 

súvisí s výstavbou náhradných bytov a to je schválenie 

metodiky hlavného mesta pri výpočte a vyplácaní 

kompenzácie, keďže mesto nemôže realizovať niektoré 

projekty výstavby náhradných bytov, vznikajú nám finančné 

náklady pre majiteľov reštituovaných domov kde sú tí 

nájomníci a keďže nemôžme, nás zastavujú v výstavbe tých 
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bytov, realizácii projektov, tak mestu vznikajú náklady, 

tak prosím, chceme aby sme sa poradili spolu  o tom, ako 

tieto náklady máme uhrádzať.  

Prosím o úvodné slovo riaditeľa magistrátu. 

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

Ďakujem pekne. 

Predkladáme návrh na schválenie metodiky hlavného 

mesta pri výpočte a vyplácaní kompenzácii podľa zákona 

260/2011 o ukončení a spôsobe usporiadania niektorých 

nájomných vzťahov k bytom a dopl doplnení  zákona národnej 

rady 18/1996 Zbierky o cenách v znení neskorších predpisov. 

Mesto je k tomuto úkonu viazané zákonom, tak ako bolo 

uvedené.  

Hneď ako, vlastne, prišiel nový rok, to znamená od 

januára, sme sa pustili do toho, aby sme vydefinovali sumu, 

ktorú mesto považuje za, za východiskovú pri vyplácaní 

regulovaného nájomného, ktoré, rozdielu v rámci regulovaným 

nájomným a trhovému, ku ktorému je zaviazaný zákonom.  

Po posúdení, samozrejme, právnikmi mesta, aj externými 

právnikmi, po konzultácii s ministerstvom, ktoré je na to 

vecne príslušné, predkladáme uvedený materiál. 

Z materiálu, ktorý vám predkladáme, materiál bol, 

samozrejme, predmetom rokovania finančnej komisie, kde 

prija, kde bo kde bolo táto metodika schválená rokovaním 

mestskej rady, kde bola rovnako táto metodika schválená, 
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tento návrh predkladá mesto tak, aby samozrejme, na základe 

neho vedelo spustiť proces úhrady uvedených, uvedených 

rozdielov, ku ktorým sme viazaní zákonom.  

V rozpočte je táto položka alokovaná tak, aby sme to 

mohli neodkladne urobiť. 

Ďalšie, odpovede na otázky.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem. 

Otváram diskusiu  k tomuto. 

Pán poslanec Káčer. 

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

Ďakujem pekne. 

Tak ako som už hovoril naposledy v tomto bode, tak sa 

opäť budem opakovať, že viete, to že mesto si pripravilo 

nejakú koncepciu a nejako sa rozhodlo. Tá koncepcia by mala 

vychádzať po nejakej komunikácii s tými reštituentami, 

ktorým budú tie náhrady vyplácané, nakoľko tu asi nechceme 

ďalších päťstoosemdesiat súdnych sporov.  

Takže toto ma zaujíma, že ako ste dopadli na stretnutí 

s nejakými zástupcami týchto reštituentov? Či sa budú 

s mestom súdiť, nebudú? Čo im poskytujeme? Či s tým 

súhlasia, či s tým nesúhlasia, zas aby sme tu neschvaľovali 
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nejaký, nejaký nezmysel a v budúcnosti si to potom 

vyžerieme. To je jedna moja otázka. 

A druhá, čo na to ministerstvo dopravy?  Pokiaľ  

potrebuje mesto, tak stanoviská k Dúbravke k výstavbe má do 

dvadsaťštyri hodín, niekedy, podľa mňa, ešte aj skôr. Čiže 

ako nás usmerňuje v zmysle plnenia tohto zákona 

ministerstvo dopravy? 

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 som sa stretla s občian, so zástupcami občianskeho 

združenia vlastníkov nehnuteľností s regulovaným nájomným 

a oni majú k tejto metodike zásadné výhrady, keďže 

vychádzajú zo zákona, kde sa uvádzajú dve povinnosti, 

povinnosť mesta platiť sumu vo výške rozdielu mesačného 

trhového a regulovaného nájomného, a povinnosť 

prenajímateľa, vlastníka, podať žiadosť s podkladmi 

preukazujúcimi odôvodnenosť výšky nároku. 

Tento návrh, ktorý nám predkladáte, je upravený 

v rozpore s oprávneniami, ktoré dáva mestu zákon a ja teda 

len zhruba poviem, že v čom a potom by som dala návrh, aby 
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sme stiahli tento materiál, alebo prerušili rokovanie o ňom 

a vrátili tieto návrhy do komisií.  

K písmenám a, bé, cé, je uvedené, že podmienkou 

výplaty kompenzácie nemôže byť požiadavka na vyplnenie 

stanoveného formulára.  

Povinnosť zaplatiť rozdiel vo výške rozdielu mesačného 

trhového a regulovaného nájomného ugla ukladá mestu zákon. 

Mesto nemôže podmieňovať uplatnenie nároku požiadavkou na 

vypĺňanie ďalšieho formulára.  

Takisto sú pre, obyvatelia sú presvedčení, že nemôže 

byť podkladom a je protizákonné, ak mesto požaduje 

fotodokumentáciu bytu a návštevu bytu k vyplateniu výšky 

rozdielu mesačného trhového a regulovaného nájomného, 

nakoľko Ústava Slovenskej republiky garantuje absolútnu 

nedotknuteľnosť obydlia.  

Mesto by tiež malo, malo by mu postačovať 

preukázateľne odôvodnená výška nároku a to z akýchkoľvek 

relevantných podkladov, ktorými môžu byť v minulosti, alebo 

v súčasnosti vyhotovené znalecké posudky, alebo odborné 

posudky k tejto alebo okolitej nehnuteľnosti.  

K písmenám dé, é, ef. Predmetné návrhy metodiky 

uvedené v písmene dé a é, stanovujú limity v zmysle vyššie 

uvedeného a vypočítaného nájomného a po považujeme ich za 

protizákonné a v rozpore s účelom zákona, predkladateľovi 

metodiky je zrejmé, že vlastníci nebudú akceptovať takýto 

nerealistický a plnohodnotný výpočet, podhodnotený výpočet 
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trhového nájomného a z toho dôvodu je rozumné predpokladať, 

že mesto sa nevyhne ďalším súdnym sporom. 

Nechcem tu čítať všetko, ale domnievam sa, že naozaj, 

by bolo dobré o tomto rokovať ďalej a neschvaľovať to takto 

hneď.  

Ja mám na stole aj kompletnú zmenu, alebo 

prispôsobenie tej metodiky zákonu tak, ako to zákon káže. 

Takže navrhujem, stiahnuť tento materiál z rokovania.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani poslankyňa Zaťovičová.  

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

Ďakujem. 

Ja by som poprosila pána Helda, vyzývam ho, aby 

prišiel na mikrofón a na kameru a povedal na mikrofón a na 

kameru to, čo nám povedal vzadu pri organizačnom, ako je 

pravda s tou žiadosťou, či magistrát ju podal alebo nepodal 

na stavebný úrad, tak ako sa píše v materiáli o náhradných 

nájomných bytoch, čiže kvôli tomu Pri kríži, tak ako sme 

uvádzali, že je to klamstvo. Tak žiadam pána Helda, aby nám 

to teraz pekne ešte raz vysvetlil na mikrofón. 

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 Jenčík. 

Radovan   J e n č í k , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Ja musím súhlasiť s kolegyňou Štasselovou. 

Ospravedlňujem sa, som bežal.  (poznámka:  poslanec je 

zadýchaný) 

Ja celkom nerozumiem prečo my sa máme venovať takémuto 

materiálu.  

Po  prvé, nie sme metodický orgán, 

a po druhé, ja som očakával a niekoľkokrát som 

upozorňoval v minulosti, že toto nás čaká.  A do konca roka 

sme mohli vedieť koľko nás to bude stáť a mohli sme to mať 

v rozpočte.  

Aj teraz  nevieme celú sumu. Je tu nejaký predpoklad, 

ale keď už viete koľko je meter, tak prečo nemáme kompletnú 

cenu koľko to stojí? Prečo znalecké posudky používame tých, 

tých nájomníkov? Máme tam vlastné znalecké posudky?  

Tam je množstvo, množstvo komplikácií, ktoré, ktoré, 

jednoducho, ja nemám zodpovedané a ja nesúhlasím s tým, že 

ja mám rozhodovať o tom, koľko je cena.  
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To nech rozhodne minister, alebo, i, ja, nejaký 

inštitút, hocikto iný, len prečo my?  

My máme, my máme meniť, (gong) my máme meniť rozpočet.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec, mesto musí vyplácať ako povedala pani 

poslankyňa, mesto je povinné. A my sme mesto. 

Pán poslanec Kolek. 

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

Ďakujem za slovo. 

K tomu čo tu už odznelo, naozaj sú to skôr akože 

dotazy, ktoré by mali nejakým spôsobom napovedať, že ten 

materiál treba dopracovať.  

Ja mám len jednu malú, ešte k tomu pripomienku.  

Na jednej strane sa tu hovorí o podkladoch, ktoré 

reštituent musí predložiť, aby bol braný ako oprávneným 

žiadateľom o tento príspo, príspevok pri kompenzácii ušlého 

nájmu vzhľadom na tržný spôsob, avšak chýba mi tu aspoň 

nejaká zmienka o tom, že sme preverili právny titul týchto 

žiadateľov.  

Je to v súvislosti s tou zá, s tým zákonným postupom, 

keď sa byty v rámci reštitúcie vracali, teda nárokovateľom, 

ale boli tam, boli tam určité podmienky, za akých k tomuto 

malo dôjsť. Sú tam určité podmienky, za akých sa ešte stále 
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tento nárok reštituenta považuje za oprávnený a v tomto 

materiáli sa tým vôbec nezapodievame.  

Čiže, poprosil by som spracovateľa, aby aj v tomto 

duchu ten materiál bol jasný, čitateľný pre nás poslancov, 

tak ako to bolo povedané, nie sme ani metodici, ani 

vykladači zákona, ale chceme mať jasný materiál, ku ktorému 

sa potom vieme vyjadriť. 

Návrhu, teda, ten návrh, ktorý hovoril o stiahnutí 

materiálu, podporím.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pokiaľ viem, tak ten materiál schválila finančná 

komisia. A pán poslanec, ty si v tom nemal jasno, keď si 

k tomu hlasoval? Vtedy si schválil a nemal si v tom jasno, 

hej?  

Aha, takže si schválil ako člen finančnej komisie, ale 

nemal si v tom jasno.  

Pán poslanec Budaj.  

Ján   B u d a j ,  námestník primátora a poslanec MsZ: 

Finančná komisia o tom diskutovala, ale naozaj, 

materiál je vašou zodpovednosťou, pán primátor. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 
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To si, to si, vy vy máte právne oddelenie, vy priamo 

rokujete, my nie sme štatutári. Vy, pán primátor, len 

ťaháte čas.  

Majitelia domov sú spokojní, ale tí, čo čakajú na 

svoje byty, tí nie sú spokojní. Tak si rozmyslite, komu 

slúžite.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Máte pravdu, tí nie sú spokojní, a je to toto 

zastupiteľstvo, ktoré zabraňuje mestu, aby realizovalo 

národ nájomné byty, pán poslanec, tak si dávajte pozor na 

to, čo hovoríte.  

Pán kontrolór.  

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

SR Bratislavy: 

Ďakujem za slovo. 

Pán Kolek, aj všetci ostatní poslanci a poslankyne, 

materiál som si detailne naštudoval už na prvé 

predloženie.  

Ja som k dispozícii ktorémukoľvek z vás, v ktorúkoľvek 

dennú hodinu, aby sme si prediskutovali problémy, o ktorých 

hovoríte, v pracovnom poriadku,.  

Ja si myslím, že tomu materiálu rozumiem, myslím si, 

že aj zákonu rozumiem, lebo som vám predložil jednu správu, 
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ktorú keď ste si prečítali, tak  ste museli vidieť, že to 

máme načítané.  

Mám predstavu ako sa dá postupovať a celkom určite aj 

podľa tohoto návrhu sa dá postupovať a nechcem vstupovať do 

kompetenčných sporov, že či to máte schváliť, isté je, že 

mesto musí začať plniť voči majiteľom reštituovaných domov, 

lebo na to majú zákonné právo a mesto na druhej strane má 

zákonné právo vyžadovať od všetkých žiadateľov presné 

naplnenie veľmi jednoduchej (gong) litery zákona. 

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: 

Mne nerobí problém, pán primátor, priznať, že som 

niekedy urobil niečo, čo som považoval za dobré a došiel 

som k tomu, že som v omyle, alebo že som nepochopil problém 

ako taký. Skôr máš ty s tým problém verejne priznať, že 

niečo predložíš aj zlé. Hej? Ja s týmto problém nemám 

a skôr to hovorí o o férovosti prístupu, keď niečo si viem 

zastať, že áno, trvám na tom a v niečom viem priznať, nie 

nemal som jasný, jasne, napriek tomu, som a len v duchu 

toho čo aj pán kontrolór povedal, aby sa vec pohla ďalej, 

aby som aj ja k tomu priložil ruku.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím o reakciu ešte predkladateľa. 

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

Ďakujem pekne. 

Skúsim ako zhrnúť. Plus ešte samozrejme, uvediem pár 

vecí. 

Hlavné mesto sa obrátilo na ministerstvo dopravy so 

žiadosťou o usmernenie vo veci výpočtu trhového nájomného, 

respektíve kompenzácie, pán poslanec Jenčík, niekoľkokrát. 

Z odpovedí ministerstva vyplýva, že prioritne odporúča 

hlavnému mestu dohodnúť sa s vlastníkmi na výške sumy 

kompenzácie a v prípade potreby využiť služby súdneho 

znalca. 

Metodické usmernenie v tejto veci ministerstvo zrejme 

nevydá. Nevydalo nám nič. Na základe viacerých žiadostí. 

Pokiaľ, proste, ste naozaj schopný kontaktovať 

ministerstvo, alebo ktorýkoľvek z poslancov národnej rady, 

ktorý tu sedia medzi nami ako poslanci mestského 

zastupiteľstva, rovnako je to možné, proste apelovať na 

ministerstvo ohľadne tejto, tejto veci, keďže vlastne zákon 

to nedefinuje, je to vecou vyslovene kompetencie mesta. 

V tom čase, keď sa obracali zástupcovia reštituentov 

na ministerstvo s danou otázkou ako to teda bude, 

ministerstvo preposielalo uvedené otázky na hlavné mesto 
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s tým, že tam bolo uvedené, že je to kompetenciou hlavného 

mesta. 

Čiže, reštituenti sa obracali.  

My sme sa uvedenou otázkou zaoberali nie od januára, 

nie od februára, ale naozaj, od posledných mesiacov 

minulého roku, aby sme si vydefinovali všetky parametre, 

avšak nemohli sme ich, samozrejme, ani nemôžme ich 

komunikovať, pokiaľ zákon proste reálne platí do 31. 12., 

tak, že sme povinní niečo zabezpečiť a my verejne nemôžme, 

samozrejme, deklarovať, že to zabezpeče, zabezpečiť schopní 

nie sme, preto sme to začali verejne komunikovať zhruba od 

polovice januára tak, že v druhej polovici februára bol už 

tento materiál daný do finančnej komisie a bolo veľmi, 

veľmi, veľmi dôsledne rokovaný na všetkých orgánoch mesta, 

vrátane posudkov, samozrejme, právnikov, ktorých mesto má 

a vrátane advokátskej kancelárie, ktorá mesto v tejto veci 

zastupuje, je spoločnosť White & Case, a všetky náležitosti 

boli, boli riešené.  

To znamená, to znamená, že takýmto spôsobom mesto 

postupovalo. 

Ad pani poslankyňa Štasselová. 

Tých reštituentov, respektíve zástupcov týchto 

reštituentov je niekoľko stovák, to znamená, že v prípade, 

že máte vy navrhnúť nejaký benchmark, alebo nejakú hodnotu, 

na základe, od ktorej sa chcete odpichnúť, musíte si ju 

vydefinovať, pretože vy hovoríte, možno, o predstave 

jedného z týchto žiadateľov. Mestu, na mesto sa doteraz 
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obrátilo tristo takýchto ľudí, z ktorých každý môže mať inú 

predstavu o výške ceny, ktorú by malo mesto doplácať.  

A týmto sa mesto vážne zaoberalo a na základe toho 

definovalo kritériá, podľa čoho, od, na základe čoho sa 

bude, samozrejme, opierať, aby vedelo túto sumu stanoviť.  

Na základe komplexných posudkov, na základe posúdenia 

Ai, jednoducho, nad, na základe debaty s ministerstvom,  na 

základe aj posúdenia našich právnikov, externých právnikov, 

sme vypracovali túto metodiku, na základe prieskumu trhu 

a ďalších procesov bol stanovený tento benchmark, alebo 

táto hodnota, vo výške šesť euro. Po splnení, samozrejme, 

istých kritérií.  

A to by mal byť vlastne návrh mesta pre negociácie 

s ktorýmkoľvek zá reštituentom, alebo zá, tým, ktorý bude 

toho reštituenta zastupovať, aby sa hovorilo o tom, či táto 

hodnota je prijateľná, alebo nie je prijateľná.  

V rámci debát odznievali návrhy rôzneho charakteru. 

Boli tam štyri eurá, bolo tam päť euro, bolo tam šesť euro, 

bolo tam osem euro, bolo tam deväť euro, bolo tam desať 

euro, ale na základe posúdenia, na základe, na základe 

kritérií, ktoré sme si my definovali, o ktorých hovoril pán 

aj kontrolór, sme stanovili uvedenú sumu vo výške šesť eur.  

Zastupiteľstvo má právo túto sumu dať vyššie, 

zastupiteľstvo má právo, samozrejme, túto sumu potvrdiť, 

ale bude predmetom, samozrejme, ďalšej negociácií, kedy 

môžete mať, samozrejme, reštituenta, ktorý bude mať záujem, 

aby sme mu doplácali desať euro. Alebo dvanásť euro. Alebo 
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deväť euro v závislosti od bytu, o kto, o ktorom, o ktorom, 

o ktorom bude hovoriť. O ktorý bude mať záujem. 

A podotýkam, to sa bavíme, naozaj, o niekoľkých 

stovkách bytov, a nie je možné z pozícií mesta, takto 

benchmarkovo stanoviť tú hodnotu, na, by som povedal, 

úrovni inej, ako je táto, ktorá je podopretá konkrétnymi 

argumentami, pretože vždy, keď máte sa dohodnúť s niekým, 

alebo zástupcom niekoho, tak jednoducho, môže sa mu to zdať 

málo. Len mesto musí mať nejakú referenčnú hodnotu, na 

základe ktorej pristupuje. 

Takto bol zadefinovaný aj daný materiál, mesto je 

pripravené rokovať so zástupcami reštituentov, aby tento 

problém vyriešilo, aby sme si plnili to, čo nám zo zákona 

patrí, ale máme však za to, že túto sumu, alebo tieto 

pravidlá, alebo tento systém by malo byť odobrené, mal byť 

odobrený mestským zastupiteľstvom. A o to vlastne reálne 

ide.  

A na to  sme de fakto, ako, aj vyzývaní ministerstvom 

dopravy.  

Asi toľko za nás. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

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

Ďakujem pekne. 

No, ja by som to upresnil.  

Mňa v zásade ani nezaujíma ako ste sa dopracovali 

k cene a už vôbec nechcem rozhodovať o tom, že, alebo teda, 

ja mám schvaľovať nejakú metodiku, že ako to budeme 

vypočítavať. Mňa zaujíma a malo to tak , podľa mňa byť, že 

sem sme mali dostať materiál, ktorý bude hovoriť koľko je 

cena za meter, za a, ktorý byt, celkom je to toľko a toľko, 

k tomu dôvodová správa ako a prečo ste sa k tomu 

dopracovali. To mám ja schvaľovať. Nie ten postup ako to 

budem vyplácať. 

A keď mám tuto brať zodpovednosť za to, koľko to bude, 

a všetky tie žaloby sa budú k tomu rozpúšťať medzi 

poslancov, tak potom chcem byť pri všetkých rozhodnutiach. 

Aj pri, pri analýze, pri všetkom podobnom. Budeme si tu 

schvaľovať, že kto a prečo a za koľko to bude robiť.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poslanec Káčer. 

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

Ďakujem pekne. 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 25 mája 2017 

 340

Poslanci sa správajú zodpovedne a neberú materiál, 

ktorý môže byť milión a môže byť kľudne aj päť miliónov. My 

tu dneska rozhodujeme o milióne, možno o piatich ročne. 

Čiže, poslanci sa správajú veľmi zodpovedene 

a pristupujú k tomu, preto by sme poprosili aj mesto, aby 

naozaj dalo relevantný materiál, relevantný zápis, 

očakávania, stanoviská ministerstva, relevantné podklady. 

Toto neni poď klobáska, zjem ťa. To sú štyri milióny euro. 

Pán primátor.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Presne o tom hovorím, pán poslanec a my, no, nebudem 

to komentovať.  

Pani poslankyňa Štasselová. 

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

Ďakujem pekne. 

Pán Maruška, 

ja som sa ani nedostala k tým číslam, ja som len 

upozorňovala na to, že sú tam niektoré ustanovenia, ktoré 

sú protizákonné. A domnievam sa, že mesto by si malo dať 

pozor, aby ne ne nevypracovávalo takéto materiály, ktoré sú 

v rozpore so zákonom. 

A keďže som to nepovedala presne, tak žiadam vás, ako 

predkladateľa, aby ste tento materiál stiahli z rokovania.  
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Ďakujem. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

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: 

Práve v tom, čo tu bolo povedané, že sú žiadatelia, 

ktorí si nárokujú od štyri a možno až do desať euro, možno 

sa vychádza práve z toho, a ja teda len dokumentujem, že sa 

mi dostal do rúk materiál, ktorý hovorí o tom, akým 

spôsobom boli tieto reštituované byty odovzdávané, v akom 

stave a akým pričinením sa zo bytu štvrtej kategórie stal 

byt prvej kategórie, kto to zabezpečil, kto to financoval, 

či to bolo na náklady terajšieho reštituenta, do akej miery 

má on teraz nárok žiadať reštituovaný príplatok na meter 

štvorcový v takej výške ako žiada, keď nevie preukázať, že 

kvalitu bytu a teda charakter bytu, ktorý teraz zhodnocuje 

na kapit, na, na, na trhu teda komerčnom, je jeho 

naozajstné opodstatnené požadovanie. Hej?  

Čiže, v tomto duchu ten materiál bol z mojej stránky 

len požadovaný na doprace na dopracovanie, lebo naozaj, mám 

materiál, ktorý nejakým spôsobom mi zadáva pochybnosti, že 

(gong) tá komplexnosť bola  
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

No ešte pán riaditeľ a potom už to musíme ukončiť, 

lebo čaká verejnosť.  

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

Kratučko.  

Pán poslanec Jenčík, 

musíme mať vydefinované, že ktorého bytu meter 

štvorcový. To keď nemáme stanovené, tých bytov je šesťsto. 

To znamená, to znamená, každý ten byt môže mať rôzne 

parametre, rekonštrukciu a tak ďalej.  Rôzna lokalita.  

Čiže, asi toto je stanovená ako referenčná hodnota, 

týchto šesť euro, na základe posudkov. To je, to je 

podopreté, samozrejme, a všetky náležitosti tento materiál, 

samozrejme, spĺňa tak, aby bolo možné začať diskusiu  

Pani poslankyňa Štasselová. 

máme rôzne, rôzne výhrady, rôzne návrhy, rôzne druhy 

analýz právnych, ktoré predkladajú títo žiadatelia, alebo 

títo reštituenti, alebo advokátske kancelárie, ktoré týchto 

reštituentov zastupujú. Prípadne, že nám to doručíte, 

vieme, samozrejme, k tomu zaujať postoj, ale ako hovorím, 

reprezentujete názor, zrejme, niekoho kto sa chce viac, 

alebo sa mu nepáči tento návrh, ktorý bol daný mestom, ale 

týchto žiadateľov je viac ako, ako päťsto, pokiaľ viem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. 

Teraz sa chcem poradiť, pretože máme dvoch 

prihlásených do diskusie do tohoto bodu, ale už sme mali 

mať diskusiu s verejnosťou. 

Dokončíme toto? Alebo ešte sú tu dvaja zás 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Pani poslankyňa, s dovolením, ja riadim schôdzu, ja 

budem hovoriť kto bude hovoriť do mikrofónu. Pán Held tu 

nemá čo rozprávať do mikrofónu.  

Čiže, čiže, dokončíme tento bod, alebo? Alebo 

prerušíme?  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Takže hlasujme.  

Ideme hlasovať o tom, kto je za to, aby sa dokončil 

tento bod? Ešte to znamená vystúpením dvoch občanov 

a hlasovaním.  

Hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Máme pustené hlasovacie zariadenie, takže hlasujte 

o dokončení tohto bodu.  
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(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Že sa dokončí tento bod. Dvaja ľudia sa prihlásili 

a hlasujeme. 

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

Čiže, tridsaťjedna prítomných. 

Sedemnásť za. 

Schválilo zastupiteľstvo, že sa dokončí tento bod. 

Prihlásil sa pán doktor Bri  Brichta.  

Kto je za to, aby pán Brichta vystúpil?  

(Hlasovanie.) 

Pán Brichta, nech sa páči. 

Občan   Július   B r i c h t a :  

Áno, ďakujem pekne, pán primátor, páni poslanci, pani 

poslankyne, 

opätovne som tuná pred vami v tej istej veci, minulý 

krát sa to odložilo tento návrh.  

Dovolím si poďakovať tým, ktorí mali príspevky, aj 

pani poslankyni Štasselovej.  
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Ja len upravím hneď na začiatku pána riaditeľa, ktorý 

tvrdil o tom, že je to názor jedného, možno, z vlastníkov. 

Zastupujeme viac ako stopäťdesiat vlastníkov bytov. Čiže, 

naša kancelária od začiatku je veľmi aktívna a zastupujeme 

vyše tristo vlastníkov domov a bytov pred Európskym súdom 

pre ľudské práva.  

Čiže, nemyslím si, že to je názor jedného.  

V každom prípade, kto rozhýbal túto metodiku a to 

riešenia, sme boli my, mesto za štyri roky neurobilo nič.  

Minulý rok keď sme rozhýbali vec, aby sa to doriešilo, 

tak začali prvé rokovania až na záver roka.  

Takže, aby sa trošku upravila vec, minulý krát, keď 

bola predložená metodika, mali sme výhrady. Rozposlali sme 

aj vedeniu mesta, aj poslancom, pripomienky, ktoré sú 

v rozpore s ľudskými právami.  

Keď raz Európsky súd pre ľudské práva povedal, že 

regulované nájomné je v rozpore s ľudskými právami a máme 

už na to rozsudky, právoplatné, ktoré si môžete pozrieť, 

nie je mysliteľné, aby dnes mesto, ktoré nemá právo robiť 

regulované nájomné, stanovovalo nejaké tarify a reguláciu, 

ktorú má.  

My sme navrhovali, že pokiaľ vlastník predloží 

znalecké posudky, ktoré sme predkladali aj Európskemu súdu 

pre ľudské práva, a ich akceptoval, tak by ich aj mesto 

malo akceptovať. 
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Ten vlastník, ktorý si neurobí znalecké posudky, 

predsa ak už mesto si dalo námahu a urobilo v NARXE si 

priemerné výšku teda priemerného trhového nájomného, tak 

vie si vypočítať, že osem sedemdesiat, alebo deväť dvadsať 

je priemerné. Nemá dôvod, a je to v rozpore s ľudskými 

právami, aby znižoval o tridsaťpäť percent, alebo kategóriu 

642, to je nemysliteľné. Na to ani ministerstvo dopravy 

nedalo oprávnenie mestu.  

Znova sa vystavuje mesto súdnym sporom. Ak si 

uvedomíme, že je tam tristo vlastníkov, budú súdne spory. 

Mesto to bude stáť o advokátske trovy, trovy konania 

a znova bude v pozícii, že viacmenej, sa nič neurobilo. 

Takže poprosím, ja len chcem upraviť, že nie, je to 

individuálny problém jedného alebo dvoch vlastníkov, je to 

veľkej skupiny. Mesto malo možnosť. Žiadali sme vedenie 

mesta, kompetentných, aby s nami rokovalo. Žiaľ, nie veľmi 

s dobrými výsledkami, respektíve s reakciami.  

Takže je dôvod, aby ste prepracovali a zjednodušili 

tento spôsob.  

My sme dali návrhy, ako sa to dá zjednodušiť. Je 

skutočne aj v záujme mesta, aby sa konečne stanovilo, 

nejaký systém vyplácania.  

Prebehli tri, štyri, päť mesiacov, nič sa neurobilo. 

Či nie je chyba na vlastníkoch, chyba je na strane mesta.  
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Myslím si, že ten návrh, ktorý sme dali, je čistý, 

objektívny, a odôvodnenosť, ktorú sme dávali na súd, môže 

byť aj pre mesto dostatočná.  

Neviem, že či je dôvod rozoberať sa tými 

podrobnosťami, ale (gong) myslím si, že od minulého mesiaca 

sa to mohlo trošku dopracovať a. 

Okej.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujeme pekne. 

Ešte sa prihlásil pán Mihok. 

Hlasujte, prosím, či môže vystúpiť pán Mihok. 

(Hlasovanie.) 

Pán Mihok, nech sa páči. 

Občan   Jozef   M i h o k :  

Dobrý deň prajem. 

Ja len počúvam, že sa určuje teraz tá metodika a jedno 

s druhým, ale na nás na Združenie bratislavských 

spotrebiteľov sa už obrátilo, nie len teraz, aj pred rokmi, 

keď to začalo celé, niekoľko ľudí, ktorí vlastne čakajú na 

tie túžobné byty. 
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K dnešnému dňu sa nevie, neexistuje zoznam, ktorí 

z tých päťsto osemdesiatich ľudí v tých bytoch ešte dnes 

bývajú. Lebo ja tvrdím, že minimálne jedna tretina v tých 

bytoch už nebýva.  

To znamená, keď ja budem vedieť, že musím urobiť 

metodiku na tristo bytov, budem vedieť koľko a čo s tou 

sumou mám robiť, ale nebudem predsaj robiť metodiku na 

päťstoosemdesiat bytov, keď v skutočnosti neviem, koľko 

tých ľudí tam je.  

Lebo na mňa sa obrátili takí ľudia, že tí reštituenti, 

proste, ich prerábali si dom, oni ich dali do do trhového 

nájmu, kde im do konca decembra 2016 doplácali im 

k nájomnému, hej? To znamená, že boli v pohode do decembra. 

Ale od januára tí ľudia padajú na papulu a chodia z tých 

domovov do ubytovní. Tam sa dostali, lebo musím to tak 

škaredo povedať, že s nimi vydrbali tí reštituenti. Musím 

to takto škaredo povedať.  

To znamená, že keď sa našla skupina ľudí a peniaze, 

dobrovoľníci, ktorí sčítavali bezdomovcov, ja si myslím, že 

takáto skupina mala už existovať v januári a fyzicky chodiť 

po tých bytoch, koľko ľudí máme v tých bytoch a dneska, keď 

sa tu bavíte o metodike, tak by ste vedeli o presnom počte 

ľudí, o ktorých sa bavíme. 

Však vy sa najprv škrabete zozadu, potom spredu, potom 

vzadu a stále nevieme, o koľkátich ľuďoch sa v skutočnosti 

bavíme. 
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Však, ako, ja neviem, toto pochopí každý sedlácky 

rozum. Ja neviem, netreba na to ani maturitu, ani vysokú 

školu. Keď sme to mohli urobiť s bezdomovcami, tak to, 

prosím vás pekne, urobme aj s tými ľuďmi, čo na tie byty 

čakajú.  

Uvidíte koľko zúfalých prípadov je z tých ľudí na 

ubytovni. Možno by ste im pomohli s tým, že vo voľných 

bytoch by sa im ponúklo nejaké bývanie, aby tí ľudia 

netreli biedu vďaka tomu, že s nimi tí reštituenti vydrbali 

a dali ich von na ulicu.  

Však to je zodpovednosť magistrátu. Do roku 2016 do 

decembra mali bývať. To nie je chyba ľudí. Tých, ktorí 

čakajú na byty. 

Ja si myslím, čím skôr treba túto skupinu 

dobrovoľníkov urobiť a hneď od pondelku naviezť na každý 

jeden byt a zistiť fyzicky, koľko ľudí tam býva.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujeme pekne. 

To boli vystúpenia občanov.  

Ideme hlasovať. 

Návrhová komisia.  
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Chcem vám povedať, dámy a páni, že pokiaľ tento 

materiál nebude schválený, tak mesto nebude vyplácať žiadne 

financie. Budú prebiehať žaloby, tie právnické osoby nás už 

žalujú. Sú to miliónové žaloby, ale pokiaľ nebude v tomto 

aj stanovisko mestského zastupiteľstva, tak ja sám ako 

štatutár, žiadne kroky robiť nebudem.  

Keď sa budú vŕšiť žaloby, budú sa vŕšiť, ale v tomto 

si myslím, že nemôže postupovať štatutár sám. 

Čiže, 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 Metodiku hlavného mesta SR Bratislavy  pri 

výpočte a vyplácaní kompenzácie a tak ďalej, ako je to 

napísané.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsaťjedna prítomných. 

Šestnásť za. 

Uznesenie bolo prijaté. 
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Ďakujem veľmi pekne. 

 

 

BOD 20A VYSTÚPENIE VEREJNOSTI O 16.00 H 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

A prestupujeme, pri, prichádzame do bodu Vystúpenia 

verejnosti. 

Prihlásil sa pán pani Usačevová.  

Občianka   Lenka    U s a č e v o v á :  

Dobrý deň, 

vážené dámy, vážení páni poslanci,  

asi nefunguje. 

Áno, ďakujem. 

Vážený pán primátor,  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani Usačevová,  
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Ja sa vám ospravedlňujem, ja som sa pozrel na iný 

lístok, prvý, prvý bol prihlásený pán Jozef Blažek. 

Prepáčte.  

Občianka   Lenka    U s a č e v o v á :  

Dobre. Prídem znovu.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prepáč, prepáčte, ospravedlňujem sa vám. 

Pán Jozef Blažek.  

Občan    Jozef   B l a ž e k :  

Dobre. 

Takže, vážený pán primátor, vážené panie  poslankyne 

a páni poslanci, 

sa trocha chcem, sa chcem pripomenúť s výzvou, ktorá 

vznikla na jeseň Bratislava bez bariér a sme predložili 

zoznam ulíc, priechodov pre chodcov, chodníkov, ciest 

v Bratislave, kde, kde sú vlastne tie akútne stavy, kde by 

bolo fajn, keby sa tieto úpravy spravili.  

Odbor dopravy teda aj schválil tieto úpravy, bolo 

vyčlenených dvestotisíc eur, len žiaľ, potom keď prišlo 

k rozpočtu, tak tento rozpočet, túto sumu tam neobsahoval, 

alebo aspoň o tom nevieme a máme také indície, že ani tam 

v tých ďalších rozpočtoch táto suma, alebo tento projekt 

nefiguruje.  
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Tak neviem, že či v tomto sa dá niečo urobiť, aby sa 

aspoň tie akútne priechody, ktoré sú, naozaj, veľmi 

dôležité, či sú to už zastávky električiek, alebo aj 

priechody Šancova a iné, je ich veľa, či je tam takáto 

možnosť.  

To by som chce apelovať na vás, pán primátor a hlavne 

teda páni poslanci. 

Ďakujem pekne za pozornosť. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Ja viem, že tento rok ide robiť desiatky 

bezbariérových prechodov. Čiže, neviem, odkiaľ máte 

informáciu, že to odtiaľ vypadlo. Lebo tá informácia nie je 

správna.  

Pán, nasleduje pán Patlevič.  

Občan   Tadeus   P a t l e v i č :  

Vážený pán primátor, panie poslankyne, páni poslanci, 

ja budem pokračovať v tom, v čom som začal.  

Ja chápem, že mesto musí dodržiavať zákon, lebo ten 

zákon je platný. Na druhej strane, dúfam, že aj vy chápete 

to, že mesto by malo sa starať aj o svojich občanov a najmä 

o tých občanov, ktorí sa nejakým spôsobom už nevedia brániť 

sami, lebo voči molochu a zákonom je to naozaj, a štátu, sa 
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brániť v tejto republike sám ako občan, je naozaj veľmi 

náročné. 

Ja už som spomínal, že tento problém, problém zo 

strany nájomníkov nie je vyriešiteľný na tejto pôde a nie 

je vyriešiteľný ani na ministerstve dopravy.  

To, že ministerstvo dopravy tlačí na to, aby sa zákon 

vykonal a že mesto s tým prakticky súhlasí, lebo nemá na 

výber, lebo to musí vykonávať, proste, je to tak.  

Každopádne, na to, aby bola docielená spravodlivosť, 

treba osloviť niekoho iného. A to je vláda Slovenskej 

republiky  a parlament Slovenskej republiky a ja by som sa 

chcel spýtať, že kto z vás koľkokrát a kedy oslovil vládu 

Slovenskej republiky  v tomto probléme a kto koľkokrát 

oslovil ktorých poslancov Národnej rady Slovenskej 

republiky  v tomto probléme.  

Lebo to, že ministerstvo dopravy povie, že finančná 

náhrada je neprijateľná a dôvod neuvedie, je síce fajn, ale 

nijak nám to nepomáha.  

V podstate aj tie pôvodné reštitúcie, výdaj majetku 

v reštitúciách nebol možný, pokiaľ neboli prijaté 

reštitučné zákony. Predtým ten zákon nebol, reštituenti 

vtedajší bývalí vlastníci sa mohli domáhať koľko chceli, 

nemali na to nárok, lebo zákon nebol. Potom sa zákon prijal 

a majetky im boli vydané.  

My sme dneska v štádiu, že chceme primeranú náhradu za 

to, teda niektorí z nás primeranú záhradu, náhradu za to, 
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že boli vylúčení z bytovej privatizácie, ale nemáme oporu 

v zákone, lebo  taký zákon neexistuje.  

A ten zákon môže prijať iba národná rada, al alebo ho 

môže navrhnúť vláda. Inak sa to spraviť nedá. 

A priznám sa, že keď sa zákony horlivo dodržujú, 

pamätám si jeden zákon, ktorý sa veľmi horlivo dodržoval, 

a bola tam urobená veľká nadpráca, a teraz to neberte 

cynicky, ja to fakt odľahčujem, boli to zákony 

o lukratívnych pracovných pobytoch občanov Slovenskej 

republiky  v zahraničí, konkrétne v Nemecku a za tieto, za 

týchto občanov ešte sa aj platilo päťsto mariek ríšskych. 

Asi viete o čom hovorím. Naozaj, sa niekedy cítim veľmi 

podobne a nechcem to zľahčovať to, čo sa dialo pred 

sedemdesiatimi rokmi, bolo to oveľa horšie, ale cítim sa 

veľmi zle dneska. Naozaj.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán Patlevič, 

ja som s ministrom dopravy hovoril naposledy pred 

dvoma týždňami, kde som mu túto problematiku povedal 

a povedal som, že mesto nie je schopné v nastavení plniť si 

svoju povinnosť, pretože mestské úrady, mestské časti to, 

proste, znemožňujú a nie sme.  

Ale tu sú traja poslanci národnej rady, tak sa skúste 

opýtať aj ich ako pomôžu mestu vyriešiť tento problém.  
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Tu sedia.  

Ďa, nastupuje pán Mihok. 

Občan   Jozef   M i h o k :  

Takže ešte raz pekný deň vám prajem. 

Chcel som sa len opýtať, pán primátor, na tie peniaze, 

ktoré ste deklaroval na tých daňových priznaní, čo ľudia 

dostali do tých domácností, že kam pôjdu tie milióny 

z našich daní.  

Tak chcem sa opýtať, že či nie je zbytočné, aby osem 

celá osem miliónov ste podpísal, že to pôjde na vyčistenie 

mesta.  

Viete dobre, že ja kritizujem tú službu už niekoľko 

rokov. Je to schránková firma, ktorá dostala strašne veľa 

miliónov, je to schránková firma, ktorá nemá sídlo, je to 

schránková firma, ktorým dávame pätnásť miliónov počas 

(poznámka: nezrozumiteľné slovo) za spánok, za to že spia, 

im dávame pätnásť miliónov. Nechápem, prečo ďalších osem 

celá osem milióna by malo ísť do tej firmy. To je jedna 

poznámka.  

Potom k tej ďalšej sume. Že peniaze na modernizáciu 

električkovej trate. Však na to sú, preboha živého 

eurofondy. Načo my chceme peniaze od ľudí z daní, keď na to 

sú eurofondy. Však to je kopec peňazí.  

Tieto sumy, ktoré ste, keby ste ich sčítal, tak za to 

dávno môžete postaviť dáke tie reštitučné baráky pre ľudí. 
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Však minimálne sto ľudí by mohlo bývať za tie sumy, 

ktoré sú tam zverejnené, že kam chcete použiť tie peniaze 

z daní občanov.  

Keďže sú to naše dane, tak robme niečo prospešné. 

Prečo to chceme zrazu vyhadzovať milióny na čistenie, keď 

tá firma, ktorá čistí bez sídla a viete, že už som to dal 

aj na  prokuratúru, kade, že sa to aj tak dozvieme, na 

budúci rok im končí zmluva, je to dlhá zmluva, prečo už 

tento rok sa neuvažuje nad tým, aby sa urobil tender na 

novú firmu, preboha živého.  

Však vy tej firme ako mesto platíme trikrát za 

vysypávanie smetných košov a keď sa prejdete po Bratislave, 

tak smetné koše sú plné.  

To sú len také malé poznámočky. 

Viete, a fungovať s takou firmou, ktorá je schrá 

schránková, ktorá nemá sídlo firmy, ktorá nemá nič, má 

veľké milióny, pätnásť miliónov za spánok, však toto je 

zbytočne plytvanie a mr mrhanie tými peniazmi.  

Viete, však ja nechcem útočiť stále na tú vašu osobu, 

ja som neni proti vám, akože, a aprioi proti vám zameraný, 

ale keď raz na daňovom priznaní sa objavia takéto sumy, 

a podpíše sa pod to primátor mesta Bratislavy, tak sa musím 

pýtať vás, vy ste to tam dal, je to vaša reklama, vy ste to 

dal ľuďom, že kam z tých peňazí sa bude čerpať.  
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Treba trošku s bratislavskými ľuďmi trošku aj opatrne 

jednať. Viete, ako, tie sumy to sú dosť veľké sumy na to, 

ktoré, ktoré sú tu pekne síce napísané. 

A keď už by sme mali byť pri tom, dobre, keď ich 

napíšete sem, že tie sumy tam pôjdu, tak dajte na konci 

roku vyúčtovanie, a presne do detailu cent po cente, kam sa 

tie peniaze rozdelili. Či skutočne za tie peniaze s tým, čo 

sa niekde urobila, vyrovná týmto peniazom, ktorom sú tu na 

papieri.  

Ale snáď, preboha živého, da týmto vysokým miliónom 

urobíte nejaké ro rozumné veci.  

Ja vám poviem, kde by ste, napríklad, mohli tieto 

peniaze použiť. Napríklad. Mesto vlastní niekoľko svojich 

bytov, hej? Sú majiteľmi, vlastníkmi bytov. No načo 

investovalo na Kopčianskej, lebo aj Kopčianska ulica patrí 

magistrátu, patrí Bratislave a ste vlastníkom tých bytov na 

Kopianskej ulici. Pred rokmi tam prebehla rozsiahla 

rekonštrukcia kotolní, hej?  No načo sme tam robili kotolňu 

za drahé milióny, keď sú tam deravé okná a to teplo (gong) 

uniká von. 

To sa mohlo do vo, do kanálu dať.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujeme pekne. 
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Nasleduje pán Ďurči. 

Občan Marián   Ď u r č i :  

Dobrý deň prajem všetkým.  

Pôvodne som chcel diskutovať k parkovacej politike, 

ale tá je stiahnutá, budem reagovať na to, čo som tu počul.  

Otvorene vám poviem, že pracujem vo verejnej správe 

a v cestnom hospodárstve od osemdesiateho roku. Zažil som 

všetkých primátorov, okrem pána Nesrovnala. Ale nehnevajte 

sa, takýcto neporiadok, tu nikdy nebol.  

Neexistovalo, aby materiály boli predkladané večer 

nepodpísané a tak ďalej.  To je výsmech tohto magistrátu 

a vedenia pána primátora, ale aj pána riaditeľa, ktorého sa 

chcem pýtať, ako pokračuje vyšetrovanie stratených 

petičných hárkov? A či ste sa, pán primátor, ospravedlnili 

pani námestníčke Farkašovskej za to, jak ste útočil za ňu, 

keď nehlasovala o hazarde. 

Ale poďme k veci.  

Skôr ako začal pán primátor vládnuť, ste mu všetci 

svorne, až na jedného poslanca odsúhlasili najvyšší plat. 

Ja osobne si myslím, že za toto, čo tu predvádza, pán 

primátor, si nezaslúži ani minimálnu mzdu. A ak ste 

poslanci mestského zastupiteľstva, tak tento plat mu 

znížite na minimálnu možnú sadzbu.  

Lebo, nehnevajte sa na mňa, dvadsať rokov je platná 

zmluva so Siemensom, my ešte nemáme súťaž. To, čo tu 
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robíte, jaký brajgel keď opravujete komunikácie, to nebolo 

ani za komunistov. Vy frézujete pondelok ráno o deviatej, 

vytvárate zápchy, Bratislave je v kolapse a my sa 

predvádzame, jak frézujeme.  

Potom za dva týždne máte tam deformácie. Nútite 

dodávateľa do nekvality. Tá zmes má stoosemdesiat stupňov. 

Tá ma zmes podľa normy má chladnúť dvadsaťštyri, 

štyridsaťosem hodín. Pozrite sa, čo sa tu robí.  

Pozrite sa na parkovaciu politiku. Norma. Pán 

primátor, klamete, že robíte parkoviská, developeri nie. 

A plne sa stotožňujem s pánom starostom Zaťovičom 

a Káčerom. Je norma 736110, ktorá  presne taxatívne 

vymedzuje, koľko parkovacích státí má byť vybudovaných 

v rámci výstavby. Koľko ste vy povolili nadstavieb a nemajú 

tí vlastníci tam kde parkovať. Berú miesto. Toto je 

politika parkovacia? To je humbuch a hanba tohto hlavného 

mesta.  

Pán primátor. Dobre si naštudujte, aj tí vaši 

pomocníci, ktorých ste si tu podosádzali, aby ovládali 

aspoň základné normy a ovládali aspoň základné pravidlá 

cestného zákona. Pretože idete robiť parkovaciu politiku 

a ani neviete, koľko máte parkovísk, neviete koľko máte 

parkovacích státí, neviete aké máte ulice, pretože 

parkovacie miesta sa dajú vytvoriť aj zjednosmernením ulíc. 

A nie to, čo vy tu navrhujete a robíte. To je chaos, 

brajgel a vyciciavate ľudí.  

Je možné, aby rozdiel medzi najnižšou, najvyššou cenou 

bol dvadsaťpättisíc percent? To je kde? Ani v Urundi 
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Burundi. A vy sa tvárite jak Majka spadla z oblakov. Vy ste 

zdedili, vy neviete nič nájsť. Vy ste bol predsedom (gong) 

finančnej komisie.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Nasleduje pani Usačevová.  

Občianka   Lenka    U s a č e v o v á :  

Ďakujem. 

Tak dobrý deň, ešte raz.  

Ja načnem trošku inú tému ako cesty, konkrétne 

lokalitu Pri kríži, mestská časť Dúbravka.  

Je to po tejto diskusii občanov ďalší bod číslo 

štyridsať jeden na programe. A chcela by som teda, jednak 

som členkou petičného výboru petície, ktorá hovorí 

konkrétne požiadavky na vás, ako zástupcov občanov, pretože 

máme na to svoje dôvody my obyvatelia tejto lokality.  

Ja v tej lokalite žijem prakticky od svojho narodenia, 

čiže cez tridsať rokov. Veľmi dobre poznám, čo sa tam 

realizovalo v tej lokalite Pri kríži a realizovalo to 

hlavné mesto.  

Môžem povedať, do sedemdesiatych rokov tam bolo 

mestské smetisko, všetok možný odpad sa tam teda hromadil 

dlhé roky, potom koncom sedemdesiatych, osemdesiatych 
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rokoch tam hlavné mesto začalo intenzívnu sídliskovú 

výstavbu, dvanásťposchodové panelové činžiaky, čo všetci 

dobre poznáme. Jeden z nich dostali teda aj moji rodičia 

a tam som vyrastala.  

Bohužiaľ, to by nebolo také hrozné, že teda mesto 

postavilo paneláky v lokalite, kde bolo predtým to 

smetisko, ale čo je smutné, ani neodviezlo ten stavebný 

odpad. Jednoducho, tie panely, roxory zabágrovali 

buldozérom zatlačili do zeme, vznikli tam také umelé 

násypy, ktoré po tých desiatkach rokov našťastie príroda si 

s tým nejako poradila, zarástli náletovými drevinami, 

vyrástla tam tráva, čiže, momentálne to vyzerá na pohľad 

pekne, ale pod tým je ten stavebný odpad z tých panelákov. 

Čo tam ďalej realizovalo mesto v deväťdesiatych 

rokoch, postavilo tam penzión pre seniorov Pri kríži. Toto 

zariadenie funguje dodnes pre našich seniorov.  

Potom v nedávnej minulosti po roku dvetisíc, bolo tam 

postavených v tejto lokalite nájomný dom pre rodiny zo 

sociálne slabších pomerov. Tiež, všetko sa tam vlastne 

nasťahuje, ďalší obyvatelia.  

No a čo tam teda mesto realizuje v týchto posledných 

mesiacoch? Samozrejme, je tam dobre známy projekt náhradné 

nájomné byty pri, v lokalite Pri kríži, kde došlo vlastne 

k zrušeniu vyše tridsaťročného parkoviska na zatrávňovacích 

dlaždiciach, ľudia teraz nemajú kde parkovať, jedna, jeden 

problém. A čo hlavne, čo mňa veľmi trápi, ľudia nemajú kde 

vlastne relaxovať, pretože tá zelená časť oproti penziónu 
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seniorov, je teraz spolky ohradená stavebným plotom 

a samozrejme, to nikoho netrápi.  

Čiže, naša petícia, ktorá bude ďalej prerokovávaná, 

jeden z tých bodov, ktorý tam požadujeme, je preboha, 

urobte nám po týchto rokoch tejto výstavby aspoň jednu 

formu kompenzácie pre tých obyvateľov, čo v lokalite 

bývame, a to (gong) vybudujte park Pri kríži. 

Ďakujem pekne zatiaľ.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujeme. 

(poznámka:  potlesk z predsália) 

A pán Usačev. 

Občan   Boris    U s a č e v :  

Dobrý deň všetkým prajem. 

Ďakujem pekne, že môžem vystúpiť ako občan Dúbravky, 

ktorého trápi situácia, aká je momentálne v Dúbravke. Ide 

vlastne o tento projekt, ktorý sa realizuje.  

Ja by som to chcel popísať očami obyvateľa. Mňa 

nezaujíma spor niekoho proste s niekým. Ja ako občan 

pociťujem zhoršenú kvalitu života, bývania v tejto 

lokalite. Nerozumiem, jak mohol takýto stav nastať. 

Jednoducho, momentálne je tam zamrznutý nejaký spor. 
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Parkovisko, ktoré tam bolo, je vytrhané, rozobraté, nikto 

nemá kde parkovať, tráva, ktorá tam bola, dala sa využiť na 

nejaký oddych a venčenie psíkov, tá je oplotená, teraz. 

Takže, neviem, pre mňa je to taký zvláštny stav toto.  

A preto vlastne by som bol za vybudovanie nejakého 

parku, parku Pri kríži, ale aj aby mal patričné rozmery, 

lebo hovorí sa tu o rozmeroch 50 x 100 metrov, to by som 

nazval trochu parčíkom a tá lokalita môže toho poskytnúť 

oveľa viacej.  

Čiže, moja predstava je ako občana, minimálne nejakých 

minimálne pätnásťtisíc metrov štvorcových vybudovanie parku 

a predpokladám, že ani náklady na vybudovanie parku nemusia 

byť také vysoké, nakoľko je tam už nejaká náletová drevina, 

niečo, nemusí to byť vydláždené, neviem čím všetkým možným, 

proste, nejaká rekreačná zóna.  

Takisto som sa pobavil teda na tom, že na letákoch za 

zaplatenie dane z nehnuteľností sa píše, že za tieto vaše 

peniaze budujeme parky a staráme sa o ne. Takže ja by som 

to aj celkom uvítal naživo, ako sa ten park vybuduje a ako 

sa bude ďalej oňho starať mestská časť.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

No, chce, chce, ale ja to beriem ako občan. Takže mňa 

to trápi a chcel by som to, aby to bolo čo najskôr. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujeme pekne.  

Ďakujem, rozumiem.  

To bol posled. Ešte máme niekoho?  

Nie. To bol posledný zástupca občanov.  

 

 

BOD 41 PETÍCIA PROTI ZNEHODNOTENIU 

POSLEDNEJ VÄČŠEJ SÚVISLEJ ZELENEJ 

PLOCHY V MČ BRATISLAVA – DÚBRAVKA 

A ZA VYBUDOVANIE PARKU V LOKALITE 

PRI KRÍŽI 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Čiže my prechádzame späť do programu  rokovania 

mestského zastupiteľstva bodom štyridsať jedna, a to je bod 

Petícia proti znehodnoteniu poslednej väčšej súvislej 

plochy v me v mestskej časti Petržalka, (poznámka: oprava 

„ööö“) Bratislava Dúbravka a za vybudovanie parku 

v lokalite Pri Kríži. 

Kto ho uvedie? 

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

Ďakujem. 

Dňa 27. 3. 2017 bola magis hlavneho mesta doručená 

petícia proti znehodnoteniu poslednej väčšej súvislej 

zelenej plochy mestskej časti Bratislava Dúbravka a za 

vybudovanie parku v lokalite Pri kríži. 

Petíciu podporilo tisícstopädesiatpäť občanov, z toho 

bolo platných tisícstoštyridsaťsedem podpisov.  

Výstup z mestskej rady, mestská rada neschválila návrh 

navrhované uznesenie. Návrh uznesenia, odporúča schváliť 

uznesenie podľa priloženého návrhu. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem. 

Otváram k tomuto bodu diskusiu. 

Respekt, no respektíve ešte za predkladateľa poviem, 

že mesto má presne tento úmysel. Aj ho malo, aj ho 

deklaruje. Chceme v lokalite Pri kríži postaviť nie len 

park, minimálne päťtisíc metrov štvorcových, ale aj 

regulérne parkovisko, aby ste nemuseli parkovať, teraz 

hovorím o tomto, aby ste nemuseli parkovať na tých 

dlaždiciach a na blate, ale má tam byť, mesto naplánovalo 

stoosemdesiatjedna parkovacích miest, z toho deväťdesiat 
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pri tom dome plánovanom a deväťdesiat zadarmo pre ďalších, 

teda pre používanie obyvateľov. 

To som pokladal za výrazný benefit tohoto projektu pre 

obyvateľov. Park a parkovisko žiaľ projekt sa zastavil 

a teraz je v tejto, v tejto patovej situácií, že sa bude 

zrejme čakať na rozhodnutie súdu. To bude trvať nejakú 

dobu, mrzí ma to. Hovorím, že mesto chcelo ten projekt 

realizovať čo najskôr a bol bola vízia mať to tento rok 

postavené, aby obyvatelia mohli parkovať a naopak, mohli 

využívať tú rekreačnú plochu tak, ako si to prajeme všetci. 

Takže, nech sa páči, pán poslanec  Káčer. 

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

Ďakujeme za prísľub veľmi pekne, pán primátor, len 

tých sľubov už bolo dosť si myslím. Môžme to vidieť aj 

napríklad pri Harmincovej, kde sme, kde bolo stotisíc na 

opravu povrchu, čo ste povedali, že neni potrebné vykonať, 

lebo že tá cesta bude ne onedlho rozšírená. Ešte dodnes 

nemáme schválené ani len prostriedky na výkup pozemkov, 

čiže tá cesta v zásade je absolútne v nedohľadne. 

Prosím vás, už prejdite od tých sľubov k tým činom. Ak 

naozaj máte reálnu vôľu budovať v tej oblasti nejaké 

parkovisko, budovať v tej oblasti nejaký park, spravte 

aspoň ohlášku, začnite reálne komunikovať s tým stavebným 

úradom, pretože tuto sa dozvedáme o naozaj vašej obrovskej 

vôli konať v tom území dobro, ale je to len tu, pred 

kamerami, na mikrofóny. Nič reálne sa nedeje. 
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Mestská časť nezastavila túto výstavbu, zastavil ju 

súd. Zastavil ju súd, vydal predbežné opatrenie. Tak prosím 

vás, netrestajte obyvateľov danej lokality. Odneste si ten 

plot, vráťte tam tie dlaždice do tej zeme, ktoré ste 

vybrali a počkajme na rozhodnutie súdu. Žijeme v právnom 

štáte. Vy, samozrejme takisto aj obyvatelia budú akceptovať 

rozhodnutie súdu. 

Tak prosím vás, netrestajte obyvateľov tejto lokality. 

Ak naozaj chcete urobiť park, tak prosím vás už začnite 

v tom konať a odstráňte ten plot a vráťte daný pozemok do 

pôvodného stavu. Nebude to nijak špeciálne nákladné, teda 

pokiaľ ste samozrejme už nezdemolovali ten majetok, ktorý 

vám mimochodom ani vôbec nepatril. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec, 

ty sám dobre vieš, že mesto koná. Toto mestské 

zastupiteľstvo schválilo financie na vybudovanie parku aj 

parkoviska, čiže tá informácia je verejná, je od decembra. 

Mesto vyčlenilo tie financie a pripravujeme projektovú 

dokumentáciu, takže keď ju budeme mať, tak ju spravíme. 

Pán poslanec Káčer. 

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

Ďakujem pekne, pán primátor. 
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Takže tieto financie boli vyčlenené v januári, 

v októbri, neviem presne, ehm, a teraz pripravujete 

projektovú dokumentáciu. Potom budete hľadať obstarávateľa 

a budete obstarávať a tak ďalej, čiže tento rok k tomuto 

k niečomu takémuto pravdepodobne nepríde. 

Ja si myslím, že tieto veci, keď ste ich obyvateľom 

sľúbili, mali byť realizované s rovnakou vervou 

a s rovnakou chuťou ako bola realizovaná prípravná práca 

k stavbe. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán, pán starosta Zaťovič. 

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

Bratislava-Dúbravka: 

Ďakujem pekne. 

An, opäť pár nezrovnalostí v tej dôvodovej správe. 

Píše tu zas predkladateľ. Hlavné mesto SR Bratislava 

povinné platiť majiteľom reštituovaných bytov ako rozdiel 

medzi trhovým a regulovaným nájomným štyristotisíc eur 

ročne. 

Mesto hovorilo o štyroch miliónoch, teraz 

štyristotisíc euro ročne, čiže treba trochu do súvisu čo je 

správne. Štyri mil či štyristotisíc euro, lebo potom 

naozaj, keď štyristotisíc eur rozdelím medzi desať domov 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 25 mája 2017 

 370

v Dúbravke je štyridsaťtisíc euro, tak naozaj smiešna 

položka o ktorej sa bavíme a kvôli tomu ten dom sa kvázi 

musí staviať, čiže to je jedna z malých chybičiek, ktoré tu 

je, ale omnoho väčšie chyby sú v návrhu uznesenia. 

Ja pôjdem jeden za druhým, že naozaj tie uznesenie, 

nehnevajte sa, treba si ich kontrolovať. Už (poznámka:  

nezrozumitelné slová) upozornil pri na mestskej rade ste to 

opravili, ale stále je tam veľa, veľa chybičiek.  

Tak napríklad, návrh uznesenia, 

po A, berie na vedomie, jednotka je v poriadku, 

dvojka idú poslanci brať na vedomie právoplatné 

stavebné povolenie a zmluvu o dielo.  

Pýtam sa prečo neberú na vedomie napríklad aj to, že 

rozhodol je pozastavený pozastavená výstavba okresným 

súdom? Prečo napríklad neberú na vedomie aj rozhodnutie 

okresného úradu? Prečo neberú na vedomie zdravotnú regionál 

regionálnu zdravotníctva a tak ďalej. 

Prečo práve toto? Nevidím dôvod, aby to bolo 

nezmyselné. 

Po Bé, poveruje zastupiteľstvo hlav primátor hlavného 

mesta, aby vybudoval nový park a parkovisko pri predmetnom 

bytovom dome. Kde? Kde to pri? Opäť tam naozaj chýba aspoň 

parcely, no nemôž nemôžte takto robiť uznesenie bez parciel 

pri, pri dome, aké veľké? Opäť chybička krásy. 

Ďalej tu je. Poverujete vás, primát, pover poverujem 

vás, pán primátor, aby ste pokračovali vo vytypovaní 
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vhodných lokalít na výstavbu náhradných nájomných bytov 

v súčinnosti s mestskou časťou Bratislava Dúbravka.  

Ak sa pod tým myslí opäť úpéí a ja vám to úpéí vydám 

a potom ho zneužijete, že jak som vám to vytypoval, tak no 

comment, lebo naozaj úpeí informácia všeobecná, o ktorú ste 

požiadali, dal som vám ju a potom s poviete však ty si 

starosta vytypoval pozemky. 

A po Cé, žiadate starostu mestskej časti poslanci, 

žiadosť starostu mestskej časti, aby bol súčinný pri 

zabezpečení dočasnej parkovacej plochy pre obyvateľov 

bytových domov do doby, pokiaľ nebude vybudované nové 

parkovisko.  

Pýtam sa vás, pán primátor, s radosťou, ako, ako byť 

súčinný nerozumiem. Však otázky položíte, reagujeme. Ak 

dáte veci pekne na stavebný úrad, vyriešime podľa zákona. 

Ja naozaj nerozumiem, že v čo čom nie som súčinný alebo 

prečo o to musíte žiadať? My súčinní sme, Dúbravka od 

začiatku je súčinná vo všetkom. Dokonca aj 28. apríla, 

zopakujem, som vám napísal mailom žiadosť o stretnutie.  

9. mája som dostal odpoveď, že robíte odpove, že sa mi 

ozvete. 10. mája som na to upozornil na mestskej rade. Dnes 

24. stále žiadne stretnutie, ale na rozdiel od toho sú 

vonku letáky proti mestskej časti. 

Tie letáky sa volajú geniálne. Zistite, zistite pravdu 

o stavbe v Dúbravke. A v tých letákoch je, opakujem, 

klamstvo o stavebnom povolení napríklad. Je tam viacej 

neprávd. Tak jak môžu (poznámka:  nezrozumitelné slovo) 
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zistiť pravdu o Dúbravke, keď v tom letáku sú klamstvá. 

Jediné, čo je pekné na tom letáku napísané na záver. Verme, 

že zdravý rozum nakoniec preváži. Verím tomu aj ja, že 

zdravý rozum preváži. Naozaj, žes to celé zmení, bude to 

v poriadku, aby všetci obyvatelia boli spokojní ako to má 

byť a poprosím opäť, keďže v predchádzajúcom bode aj pán 

Maruška odišiel, aj pán Held odišiel, odišiel tu už, ostal 

tu pán Baláž, asi než nanešťastie preňho. Ako to vyzerá 

s tým stavebným povolením, ktoré podali na mestskú časť 

Dúbravka. Zatiaľ stále žiadna odpoveď, pýtame sa tretíkrát. 

Poprosím, ako je to s tým stavebným povolením? Ak 

môžem poprosiť vás, pán primátor, keďže pán, nikto tu viac 

nie je, o odpoveď. 

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

My sme nežiadali o stavebné povolenie, lebo stavebný 

úrad musí rozhodnúť či ide o staveb stavebné povolenie. My 

potrebujeme, aby sa stavebný úrad k tomu postavil priaznivo 

a prestal sa tváriť, že sa ho to netýka. 

Čakáme na súčinnosť stavebného úradu, aby sme mohli, 

aby si povedal čo treba spraviť. My stále na to. No 

stavebný úrad, kto iný? My to, my chceme spraviť dočasné 

parkovanie pre sedemdesiat áut, čakáme na reakciu a ty sa 

tváriš, že sa ťo netýka. 

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

Ďakujem pekne za slovo. 

Tak my teda za vás urobíme tú prácu. Spravíme za vás, 

keď to je potrebné, že to nemá kto na magistráte 

sprocesovať. Keď tí ľudia v tom GIBe sú asi potom zbytočne, 

keď nevedia podať ohlášku, keď nám nevedia predstaviť svoj 

vizuál na ten park a na to, na to dočasné parkovanie, tak 

my to teda za vás budeme sa snažiť pripraviť, pán primátor 

a zároveň pripravíme teda aj tie ostatné riešenia 

v Dúbravke za vás, aj tú Harmincovú a tak ďalej. 

Len prosím vás, buďte v tom súčinný. Buďte v tom 

súčinný, jednoduchým spôsobom môžte zastaviť stavbu, aj 

o to vás vyzveme teda, keď keď potrebujete ten návod na to 

ako, ako sa správať. Pán primátor, buďte súčinný 

v problémoch Dúbravky a my ich vyriešime. 

Čo je ale absolútne novum pri petíciach, ktoré som tu 

zažil za pána primátora Nesrovnala je, že uznesenie sa 

netýka petície alebo požiadavkám v petícií, ale nejakým 

záujmom mesta, hej. Proste schvaľujeme tu právoplatné 

stavebné povolenie. Čo to má s petíciou? Čo to má 

s petíciou, pán primát. (gong) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Mrva. 

(poznámka: potlesk) 
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Ing. Ján   M r v a , poslanec MsZ: 

Ja sa chcem spýtať, pán primátor, skôr to bolo na pána 

riaditeľa. Tu sa občania, myslím dvaja traja, postavili na 

stranu pána starostu a pána mestského poslanca Káčera 

s tým, že boli, že bol starosta okydávaný nejakým listom 

v rámci osvety, čo pán riaditeľ hovoril, že to je 

vysvetľovacia kampaň, že pán starosta je vlastne klamár 

a zavádza, že to nie je pravda, že oni ma, že že oni, GIB, 

alebo kto, máte pravdu. Nebolo povedané, kto toto vlastne 

vytlačil a ehm, kto to napísal a kto je za to zodpovedný. 

Ja som pochopil, že to chcú to chcú aj poslanci aj 

občania aj starosta vedieť za koho peniaze sa takáto osveta 

robí. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán starosta, 

nebol žiadny list, ktorý nikoho neokydával. Znovu sa 

ohradzujem proti takýmto, takýmto vyjadreniam. Poslanci nás 

žiadali, aby sme informovali občanov o tom, aká je 

situácia. 

Tá informácia prebehla, máte ju v materiáli. 

V predchádzajúcom materiály v náhradnom nájomnom bytu, tam 

je presne kópia toho letáku, tie otázky a odpovede, čo 

občania dostali, nebolo to žiadne a proti nikomu. 

Bola to vysvetľovacia, neutrálna akcia. 

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

Bratislava-Dúbravka: 

Opakujem, asi dnes šiesty krát. 

V letáku sa píše. Čaká sa len na schválenie stavebným 

úradom mestskej časti Dúbravka. Ja už neviem čo (poznámka:  

nezrozumitelné slovo) povedať. A pán primátor, pán Kač 

povedal, že mám aj za vás urobiť povolenia. Ja mám teraz 

každému stavebníkovi v Dúbravke robiť povolenia? A všetky 

robiť? Však keď nebude staviať on, ide na stavebný úrad, 

opýta sa, čo má urobiť a my mu to povieme. 

Od vás nikto ešte na tom úrade nebol, neprišiel, nič 

ste nepodali, čo máme riešiť? Čo máme schvaľovať? Naozaj, 

pán primátor, nerozumiem tomu. V letáku je napísané čakáte 

na schválenie. Nič také, čiže ja poprosím ešte raz. Chcem 

vidieť tú vašu žiadosť. 

A to, že nie som súčinný. Som, odpovedal som vám, pán 

primátor, listom alebo GIBu, choďte na stavebný úrad a tam 

vám povedia, čo potrebujete. Nikto nebol. Ja neviem, čo mám 

viac robiť. Neviem naozaj. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán starosta, si taký bezradný, pani kancelár, Lucia 

Klapáčová (gong) ti ukáže kópiu žiadosti GIBu, ktorá išla 

na tvoju adresu. 

Pani poslankyňa Zaťovičová. 
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Mgr. Zdenka   Z a ť o v i č o v á , poslankyňa MsZ: 

No, tú kópiu by som veľmi rada, pán primátor, videla 

aj ja, pretože tá žiadosť išla na mestskú časť. To nie je 

stavebný úrad. Už to konečne raz pochopte. Čiže teraz zase 

rozprávate o tom, že v letáku je niečo neutrálne. Nie, nie 

je to neutrálne, sú tam negatíva. Sú tam nepravdy 

a v materiály, ako hovorí pán poslanec Mrva, ani len ten 

leták nie je. 

Takže milí poslanci, my vám ten leták pošleme, aby ste 

sami zvážili, my vám ho pošleme mailom. Pán starosta, 

poprosím vás mailom ho zaslať všetkým, aby ste videli ako 

je neutrálny. Pretože neutrálny nie je ani zďaleka. 

To je prvá vec. 

Ja som veľmi rada, že ste tu povedali, že ju chcete 

vybudovať čím skôr, parkovisko a park. Ja vám poprosím 

potom o predĺženie, keď budem mať málo času nakoľko teda sa 

tu bijete do pŕs jak to veľmi rýchlo chcete vyriešiť. 

Naozaj, do dnešného dňa sme nevideli projektovú 

dokumentáciu. Do dnešného dňa ste nepožiadali stavebný úrad 

o žiadnu súčias. Stále sa vyho vyhovárate, že pánovi 

starostovi. On naozaj nie je ten, ktorý vám má hovoriť 

a dávať povolenia, to robí stavebný úrad, už to pochopte.  

A teraz prejdem k veci. Nakoľko petičiari, keď videli 

návrh uznesenia, ktorý mesto pripravilo a nás a nás 

poprosili teda, že to uznesenie vôbec neodzrkadľuje 

petíciu, tak ja teraz prečítam návrh nového uznesenia. 

Prosím vás, všetci počúvajte a potom poprosím, aby sa aj 

o jednotlivých bodoch, tak ako petičiari žiadajú, hlasovalo 

samostatne. 
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Takže začínam. 

Návrh nového uznesenia. 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu  

po A, berie na vedomie petíciu obyvateľov proti 

znehodnoteniu poslednej väčšej súvislej zelenej plochy 

v Dúbravke plánovanou výstavbou náhradných nájomných bytov 

na mestských pozemkoch a za vybudovanie nového parku 

v lokalite Pri kríži.  

Po Bé, žiada primátora hlavného mesta SR Bratislavy po 

prvé, aby v čo najkratšom možnom čase vykonal všetky 

potrebné kroky k vybudovaniu nového prírodného parku 

v lokalite Pri kríži o rozlohe minimálne pätnásťtisíc 

metrov štvorcových na pozemkoch vo vlastníctve hlavného 

mesta SR, parcelné čísla 3449/83, 49 a 51. Park bude slúžiť 

ako viacgeneračná zelená oddychová zóna pre obyvateľov 

mesta. 

Po druhé. Aby prostriedky, ktoré sú v rozpočte 

hlavného mesta SR Bratislava na rok 2017 vyčlenené na 

realizáciu parku v lokalite Pri kríži boli na tento účel 

viazané do jeho úplného vybudovania a najneskôr do konca 

roka 2018 na tento účel preinvestované. 

Po Cé, Žiada primátora hlavného mesta SR Bratislavy po 

prvé, aby do právoplatného rozhodnutia o odvolaní hlavného 

mesta voči vydanému neodkladnému opatreniu vydaného 

okresným súdom Bratislava štyri, spisová značka 11c 10/2017 

umožnil parkovať motorovými vozidlami obyvateľom 

v oplotenom pozemku určenom pre výstavbu náhradných 

nájomných bytov.  
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Po druhé, aby v prípade, že súd druhej inštancie 

zamietne odvolanie Hlavného mesta voči vydanému 

neodkladnému opatreniu a potvrdí ok uznesenie okresného 

súdu Bratislava IV, spisová značka 11 c 10/2017 odstránil 

oplotenie staveniska a v súčinnosti s mestskou časťou 

vybudoval spevnenú plochu pre parkovanie motorových 

vozidiel. 

Za Dé, žiada primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 

aby rešpektoval platné uznesenie mestského zastupiteľstva 

číslo 716/2017 zo dňa 26. januára 2017, potvrdené 16. 2. 

2017, ktorým boli pozemky parcelné čísla 3449/45 a 120 

zverené do správy mestskej časti Dúbravka s podmienkou, že 

stavba náhradných nájomných bytov nebude na nich 

realizovaná a že pozemky správca neprevedie na tretie 

subjekty. 

Prosím vás, poslanci o podporu tohoto. My sme tiež 

všetky vaše petície vo vašich mestských častiach 

podporovali. Prosím, zahlasujte za tento návrh uznesení. 

Ďakujem. 

(gong) 

(poznámka: potlesk) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán staros. 
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Ešte, aby sa vám uľahčil prácu, nemusíte si posielať 

ímejlom žiadne letáky. Tá informácia visí už dva mesiace na 

stránke mesta. Je verejne prístupná, čiže nemusíte si nič 

posielať, tam si to každý môže prečítať. 

Pán starosta Zaťovič. 

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

Bratislava-Dúbravka: 

Ďakujem pekne. 

Áno, je to link. Ten link som posielal niektorým 

poslancom. 

K tomu listu. (poznámka:  nezrozumitelné slová) k tomu 

listu, pán primátor. Vy ste ešte raz poslali či som sa 

stotožnil s parkoviskom náhradným alebo dočasným, ktoré má 

byť tam, kde má byť tento rok park. Na čo som odpovedal, 

všetky veci treba ešte so stavebným úradom. V tomto zmysle 

to bolo. Nič viac, nič menej. 

(poznámka:  nezrozumitelné slová) odpoveď tam bola. 

Hneď na druhý deň. Nie ako vy, pán primátor, píšete listy 

o mesiac, o dva. 

A ešte k tým mýtom a faktom. Pán primátor, vy ste 

veľký bojovník proti hazardu. Súhlasím. Podpísali ste 

niektoré herne, aby herne boli v Bratislave, lebo ste 

museli, ako ste hovorili. Vám to zákon prikazuje. 

Ale keď sa jedná o pri stavebných povoleniach píšete 

mestská časť súhlasí s výstavbou tým, že podpísala stavebné 
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povolenie. Ešte raz, všetky veci mestská mesto splnilo, 

stavebné polenie sa podpísalo voči tomu, preto. 

A posledná vec, park a parkovisko vôbec nesúvisí 

s výstavbou. Ten park môžte aj bez tej (gong) stavby 

urobiť. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Vetrák. 

(poznámka: potlesk) 

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

Ďakujem za slovo. 

Ja, ja myslím, že teraz sme boli svedkami toho, že by 

bolo oveľa šťastnejší postup, keď sa spíše nejaká petícia, 

že by sa v zmysle petičného zákona pán primátor alebo ním 

poverený zástupca stretol so zástupcami občanov a asi to 

prekonzultovali, lebo doteraz sa to nahrádza len tou 

informáciou, že tá petícia bola úspešná a už potom nič 

a potom sa to tak tesne pred tým aj poslanci dozvedajú, že 

tá, že tie uznesenia nezodpovedajú tomu, čo je v petícii 

a teda úplne, čo je najhoršie, že sa tu potom formulujú 

uznesenia takto na zastupiteľstve. 

Ja, ja Zdenka, ja ti to rád podporím, len potrebujem 

vedieť, lebo tam bolo aj, tam boli aj také odbornejšie 

veci, je to také rozsiahlejšie, že teda pomáhal ti s tým 

aj, povedzme miestny úrad a podobne, že máš to 
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prekonzultované. Len to potrebujem vedieť, aby som náhodou 

neodhlasoval niečo, čo kde by bola nejaká vážna chyba 

a podobne. 

Ďakujem. 

(gong) 

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. 

Ešte odpoviem kolegovi Vetrákovi, že to pripravovalo 

právne oddelenie v súčinnosti s petičným výborom, keďže si 

na magistráte si na nich nikto nevie nájsť čas a volá len 

niekoľkých obyvateľov z danej lokality presne v počte dva 

až tri kusy. Teraz tuto bolo tisíc tísicdvesto podpisov či 

koľko. Ľudia ochotní diskutovať na túto tému. Nikto ich 

nikde nepozval, nikto s nimi nič neprekonzultoval a nikto 

s nimi to uznesenie nebol ochotný pripraviť. 

Čo mňa však ale oveľa viac zaujíma je to, že keď 

hovoríte, pán primátor, že nejaký leták o mýtoch a faktoch 

a výstavbe a neviem čom visí na stránke, že prečo máte ten, 

prečo robíte tú nadprácu, dáte to vytlačiť a dáte to 

naschránkovať. To som nevidel pri ničom, to som nevidel pri 

dani z nehnuteľnosti, pri pékáó, pri obstaraní. Teraz máme 
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to osvetlenie. Však teda na naschránkujte aj to všetko 

ľudom, to je možno že rovnako rovnako ich to bude zaujímať. 

Tak toto ma zaujíma, že prečo tá nadpráca, to vidím 

prvýkrát zo strany magistrátu, že takto dôkladne informuje 

obyvateľov. 

(gong) 

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 ten návrh uznesenia pani poslankyne 

Zaťovičovej. Ja som zo susednej mestskej časti z Lamača, 

teda sme rozlohou najmenšia mestská časť a ďakujem pánu 

bohu, že nemáme žiadne vhodné pozemky na výstavbu 

náhradných nájomných bytov. 

Lebo už niekoľké zastupiteľstvo sme tu svedkami takéto 

pejskovania sa navzájom pána primátora a pána starostu 

a mestských poslancov za Dúbravku. Ja si myslím, že je čas 

a priestor a určite aj vôľa z oboch strán na to, aby si 

sadli a vydiskutovali tieto veci a nezdržovalo sa tak 

mestské zastupiteľstvo. 

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 môžem len skonštatovať, že teda veľmi rád vyhoviem 

vôli petičiarov a považujem toto hlasovanie za hodnotové 

hlasovanie. 

Ďakujem. 

(poznámka: potlesk) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Návrhová komisia. 

A pardon, ešte pardon, ešte dvaja občania sa 

prihlásili. 

Pán Burkert. 

Prosím, hlasujte, či môže vystúpiť pán Burkert. 

Pán Burkert, nech sa páči. 

Občan   Marcel   B u r k e t :  

Dobrý deň, ďakujem za slovo. 
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Som členom petičného výboru a zároveň miestnym 

poslancom v Dúbravke. 

Na, na úvod by som chcel povedať, že zrejme všetci si 

pamätáme na nepriame predvolebné sľuby pána primátora, 

ktoré zneli Bratislava nie je Viedeň, nie je Kodaň ani 

Paríž, ale môže fungovať rovnako dobre, ako to funguje tam. 

Tieto sľuby, aspoň zatiaľ, sa nenapĺňajú minimálne vo 

veci veľkej zelenej lokality Pri kríži v Dúbravke, ktorá je 

taktiež Bratislavou. 

A čo viac, skutočnosti nasvedčujú tomu, že fungujú 

aspoň zatiaľ presne opačne ako je zvykom napríklad 

v neďalekej Viedni. 

Ale chcem veriť tomu, že dôjde k obratu v tom, čo je 

v tejto veci zvrátené a čo žiaľ, naštartovalo ešte bývalé 

vedenie mestskej a taktiež miestnej samosprávy. Tá 

zvrátenosť spočíva v prvom rade v tom, že stavba pôvodne 

nájomných bytov bola naplánovaná na najnevhodnejšom mieste 

danej lokality. Teda uprostred parkoviska zo zatrávňovacích 

tvárnic pre množstvo áut. To za prvé a za druhé, stavba má 

smerovať presne do stredu tej najcennejšej zelenej plochy 

lokality, ktorá už roky slúži obyvateľom z okolia ako 

prírodný park. 

Navyše prístupová cesta k plánovanému domu 

a parkovacie miesta popri nej, ak sa tam stavba zrealizuje, 

navždy pochovajú značnú časť lúky pred domovom dôchodcov. 
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Ak sa stavba zrealizuje na plánovanom mieste, táto 

bude minimálne mnohé desaťročia pôsobiť ako päsť na oko. 

A súčasná bratislavská samospráva s tým minimálne v tomto 

prípade sa zapíše do dejín ako ideový pokračovateľ 

necitlivého komunistického urbanistického plánovania. 

Ak sa táto skutočnosť, stane, ak sa skutočnosť, ak sa 

stane opak, bude to ukážkový príklad zušľachťovania 

životného prostredia a budovania nových mestských parkov. 

Na čo by mohla byť Bratislava v takom prípade hrdá. 

A v takom prípade nebudem sa čudovať, ak občania 

a Dúbravčania budú požadovať, aby sa daný park, ale nie 

parčík, park o rozlohe minimálne pätnásťtisíc metrov 

štvorcových volal po súčasnom primátorovi, ak teda nebude 

namietať. 

Na záver by som chcel povedať, že žiaden finančný 

profit, žiaden finančný profit, ktorý by mohol vzniknúť, ak 

by sa na daných pozemkoch niekedy v budúcnosti stavalo, by 

nevyvážil trvalú stratu alebo znehodnotenie tejto zelenej 

lokality. 

Ďakujem. 

(poznámka: potlesk) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pán Burkert, pán poslanec, pán Burkert, ešte. 
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Ja zdieľam vaše pochybnosti, ale sám pán starosta vám 

odpovedal na to, že boli splnené, mesto aj mestská časť, 

boli splnené všetky podmienky pre výstavbu. Čiže všetko, čo 

bolo potrebné doložiť sa doložilo a bolo vydané stavebné 

povolenie. Čiže toto je problém, ktorý sme zdedili a keď 

sme v nejakom právnom štáte, tak musíme ho nejako vyriešiť 

a my sme sa ho s pánom starostom snažili vyriešiť tak, že 

sme ten projekt obohatili o to, čo tomu prostrediu chýba. 

A to je parkovisko a bude tam dvojnásobný počet áut 

a park. Tieto veci sú naplánované, mesto ich má v rozpočte, 

robíme projektovú dokumentáciu, všetko nejak trvá, ale 

riešia sa a budú. 

Len momentálne sme zablokovaní a sme v tejto patovej 

situácii, ktorá nevyhovuje nikomu. My chceme spraviť park 

a parkovisko aj stavebné povolenie, tak ako povedal pán 

starosta, ktoré splnilo všetky podmienky. Nie ja som to 

písal, ani nie on, ani nie vy. Ale je splnené a je 

právoplatné. 

Čiže my si môžme hovoriť, že bolo zlé, nebolo zlé, je 

to otázka územného plánu možno, môžme ho zmeniť, ja s vami 

súhlasím, ale na druhej strane aj platí, keď hovoríme o tej 

Viedni, že Viedeň má šesťdesiat percent nájomných bytov. 

Bratislava nemá ani päť. 

Aj tam by sme chceli trochu pomôcť tým nájomníkom 

a Bratislavčanom, aby mali nájomné byty. Čiže ideme aj tým 

smerom a hovorím, ten projekt sme obohatili a myslím si, že 

je vylepšený oproti minulosti a tie vaše pochybnosti 
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zdieľam, ale stavebné povolenie, sám starosta to teraz 

povedal, splnili sa všetky podmienky. 

Tak ja už potom neviem, že čo. A naviac je tam park 

a parkovisko. Poslanci schválili financie na to a ideme do 

toho. 

Čiže ďakujem pekne, že sa, že nad tým rozmýšľate, ale 

v tomto sa dívame rovnako na tú vec. 

Pani, ehm, myslím, že ešte Usačevová. Nech sa páči. 

Občianka   Lenka   U s a č e v o v á :  

Ďakujem za slovo. 

Možno že, neviem teda, či to budete vidieť aj v tých 

zadných radoch, ale niekedy je lepšie raz vidieť ako 

desaťkrát počuť, takže ukážem vám vlastne o akej lúke, akej 

zelenej lokalite sa bavíme. 

Takže takto vyzerala tá lokalita do marca 2017. Hej, 

vidíte tam tú lúku, pár lavičiek a za tým vlastne to tie 

dreviny, to sú nejaké príroda sama tam proste na nasadila. 

Ehm. Takto teraz asi tá lokalita vyzerá v tej časti, kde sa 

začala, ale teda zatiaľ nijako nepokročila realizácia tej 

náhradnej bytovky, čiže odkrojil sa veľký kus z tej lúky, 

ale napriek tomu ešte stále je dostatok miesta na ten park. 

Tých pätnásťtisíc metrov štvorcových si myslíme, že je 

normálne reálna plocha, nechceme tam žiadne záhony, 

kvetinky ani ruže. Chceme prírodný park, kde proste bude 

zeleň, stromy, lavičky, prírodné chodníčky. Nič viac, nič 
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menej. Aby sa teda tí dôchodcovia mali kde prechádzať, 

rodiny s deťmi a aby tí obyvatelia proste po tých 

desaťročiach, kde tam nič pre nich akože vybudované zo 

strany mesta nebolo, aby konečne dostali nejakú 

satisfakciu. 

Ďakujeme pani poslankyni Zaťovičovej, že predniesla 

vlastne protinávrh z toho dôvodu, že bohužiaľ, ten návrh, 

ktorý bol predostretý od magistrátu. Možno to slovo park 

a parkovisko sa tam nejako prekrýva, áno, ale nám chýba 

presne určené, ktoré pozemky pre park. My sme vytipovali 

tie pozemky priamo v susedstve, kde sa zatiaľ žiaden 

stavebný zámer nezačal, neni na nich schválené žiadne 

územné ani stavebné povolenie, čiže tie pozemky sú voľné 

pre park, by som to tak z pohľadu občana povedala. A to 

vybudovanie parku my odhadujeme na sumu nejakých 

dvestotisíc eur. Si myslím, že neni to žiadna proste veľká 

položka z pohľadu mesta, ale veľká investícia z pohľadu 

tých obyvateľov. 

Ďalšia vec k tomu projektu.  

On bol síce schválený pôvodne v roku 2014, tá náhradná 

bytovka, alebo nejaký tá bytovka, ktorá má dneska slúžiť 

ako náhradné nájomné byty bola s podzemným parkovaním, 

potom to bolo vypustené, teraz tam sú vlastne len v okolí 

parkovacie plochy, ale okresný stavebný úrad, kde sa tiež 

občania odvolávali, začiatkom roka odsúhlasil síce, že môže 

byť to stavebné povolenie vydané, ale každé jedno zrušené 

parkovacie miesto má byť v dostatočnej miere nahradené. 

Čiže ten projekt ako súčasne ho máte schválený, ako ste ho 

predkladali, nemá dostatok tých parkovacích miest, čiže de 

facto, že vlastne sami z toho GIBu alebo tí projektanti, 
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ktorí to tam napočítali (gong) nesplňujú tú náhradu tých 

zrušených miest, ktoré tam doteraz boli. 

Ďakujem. 

(poznámka: potlesk) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Ešte pán starosta chce faktickou. 

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

Bratislava-Dúbravka: 

Ja ešte faktickou na predrečníka, že Dúbravka je 

naozaj ochotná, ústretová, dokonca (poznámka:  

nezrozumitelné slovo) park, podľa vás pán primátor, tu 

vybudujete, čiže verím, že ten park vybudujete tento rok 

ešte. A naozaj ten park nesúvisí vôbec s tou výstavbou, na 

ten park sú v rozpočte peniaze a na to parkovisko, čo je 

(poznámka:  nezrozumitelné slová) dom nestaval a (poznámka:  

nezrozumitelné slová) stavať nebude, tak ten park 

a parkovisko tam urobiť môžete už tento rok začať na ňom 

pracovať. 

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

No my na ňom pracujeme, len neviem ako máme spraviť 

parkovisko k domu, ktorý sa nepostaví, lebo neviem čí ktorý 

architekt pos začne parkoviskom a potom začne po ňom jazdiť 

bagrami. 

Ale dobre. 

Návrhová komisia, návrh uznesenia. 

Myslím, že bol prečítaný, nemusíme, nemusíme ho čítať 

ešte raz, či treba ho čítať ešte raz? 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Budeme hlasovať o návrhu uznesení, ktorý sem bola, bol 

doručený poslankyňou Zatovičovou. Nový návrh, nové znenie 

návrhu uznesenia tak, ako ona to prečítala vo všetkých 

bodoch a b c d. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre, ďakujem pekne. 

Nech sa páči, hlasujte. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 
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(poznámka: potlesk) 

Tridsaťpäť prítomných. 

Tridsaťdva za. 

Uznesenie máme prijaté. 

Tým, vybavené hej? Dobre, ďakujem veľmi pekne. 

 

V súlade s návrhom poslancov máme do 17.20 prestávku 

druhú dnešnú. 

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

A potom budeme pokračovať bodom rôzne, že? 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

 

(prestávka od 17.06 do 17.35 h) 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

... poslancov, vráťte sa do rokovacej sály, čakajú tu 

na vás vaši kolegovia, aby sme mohli pokračovať.  

 

 

BOD 44 RÔZNE 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

... rokovaní mestského zastupiteľstva bodom Rôzne, 

ktoré sme si presunuli na sedem, na túto hodinu, takže 

otváram bod Rôzne.  

Pán poslanec Kríž. 

Mgr. Oliver   K r í ž , poslanec MsZ: 

Ja sa ospravdlňujem, ale mám procedurálny návrh, ak je 

to možné, tak isto aj pani poslankyňa Svoreňová bude mať 

procedurálny. 

Bol som oslovený pánom riaditeľom Vojtkom, či by 

nebolo možné predradiť, či už je to teraz po bode Rôzne, 

alebo pred bod Rôzne ešte, bod tridsaťsedem. 

Totižto ide o technické prenajatie nejakých dvoch 

stánkov na kúpaliskách a bez schváleného tohto nájmu, ktorý 

verím, že neni nijako problematický, nebude vedieť otvoriť 
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letnú sezónu, teda bude vedieť otvoriť letnú sezónu, ale 

nie s takými službami, ako ich chce ponúknuť návštevníkom 

našich kúpalísk.  

Čiže, ja by som veľmi pekne poprosil, ak je to možné, 

aby, aby túto vec sme dneska stihli, lebo aby teda mohla tá 

sezóna byť otvorená tak ako má byť.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

No, pán poslanec, my máme okrem tohoto iné materiály, 

ktoré musíme dnes prebrať a to sú materiály, ktoré idú do 

valných zhromaždení. A to je KSP, BTB a Dopravný podnik. 

Tieto tri. Tieto tri veci musíme dnes prebrať. 

Čiže ja som za to, aby sme bod Rôzne urýchlene 

skončili a prešli pra a robili a robili prácu.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Pán poslanec Mikulec. 

JUDr. Richard   M i k u l e c , poslanec MsZ: 

Ja sa len k tomuto pripájam, čo ste povedali, pán 

primátor a chcel by som poprosiť aj všetkých kolegov, máme 

tu pred sebou asi dvadsať bodov ešte, tak by som bol rád, 

aby sme tu zbytočne sa nezapájali niekedy do nezmyselných 

diskusií, ktoré trvajú aj hodinu a týchto dvadsať bodov 

dneska skončili, lebo keď sa na nás pozerajú tí 

Bratislavčania, tak musia byť šokovaní z toho čo tu my 

predvádzame, lebo nič tu nerobíme, len tu hodinu a pol 
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dávame, dneska sme sa bavili o tom, jak je nepotrebné 

nejaké parkovisko na Železnej studničky, nakoniec sa tento 

bod vyhodil, nič sme pre tých Bratislavčanov nerobili 

a hodinu a pol sme stratili s jedným bodom a neukončili sme 

túto schôdzu.  

A dneska aj tak to vidím, že ju asi neučéme, 

neukončíme riadne a budeme sa tu stretávať ešte v stredu 

v júni pred zastupiteľstvom riadnym. 

Tak poprosím všetkých kolegov, aby sme išli bod po 

bode a zbytočne tu nejakými nezmyselnými poznámkami 

v diskusiách nezdržovali.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani poslankyňa Svoreňová. 

Ing.  Soňa   S v o r e ň o v á ,  poslankyňa MsZ: 

Ďakujem. 

Ja nie som taký optimista ako pán poslanec Mikulec, 

keď vidím, koľko je prihlásených do bodu Rôzne, takže ja 

dávam procedurálny návrh, aby sa všetky tri body týkajúce 

sa valných hromád predradili.  

To znamená, procedurálny návrh, aby sa pred bod Rôzne, 

alebo aby sa bod Rôzne prerušil a preradili sa všetky tri 

materiály, ktoré sa týkajú valných zhromaždení. Naozaj, je 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani poslankyňa, podľa programu by tieto materiály 

išli hneď po bode Rôzne. 

Ing.  Soňa   S v o r e ň o v á ,  poslankyňa MsZ: 

No, a (poznámka: nezrozumiteľné slovo) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Čiže, dávate procedurálny návrh, aby sa prerušil bod 

Rôzne a išli tieto tri body.  

Dobre. O tomto hlas. Tieto štyri body. Aj to čo 

hovoril Kríž. Hej?  

Čiže, tieto štyri body, aby išli hneď, keď sa preruší.  

Takže hlasujte o tomto návrhu.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Hlasujeme.  

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

Tridsaťštyri prítomných. 

Dvadsaťpäť za. 

Čiže prerušujeme bod Rôzne a ideme do bodu 

dvadsaťjedna.  
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(prerušený bod číslo 44 Rôzne) 

 

 

BOD 21 INFORMÁCIA O MATERIÁLOCH, KTORÉ BUDÚ 

PREROKOVANÉ A SCHVAĽOVANÉ NA RIADNOM 

VALNOM ZHROMAŽDENÍ OBCHODNEJ 

SPOLOČNOSTI KSP, S.R.O. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Informácia o materiáloch, obchodná spoločnosť KSP. 

Prosím, úvodné slovo.  

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

Obchodná spoločnosť KSP, ktorej jediným spoločníkom je 

hlavné mesto Slovenskej republiky  zvoláva riadne valné 

zhromaždenie spločnosti na deň 7. 6. 2017, ktorého predmet 

rokovania bude:  

 Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich, 

z predchádzajúceho zasadnutia valného zhromaždenia, 

 Riadna individuálna účtovná závierka spoločnosti KSP 

za rok 2016,  

 Rozdelenie zisku z hospodárenia z roku 2016, 
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 Správa dozornej rady spoločnosti KSP, s. r. o. za rok 

2016, ktorú dodá dozorná rada, 

 Plány na rok 2017, 

 Informácia o stave súdnych sporov a exekúcie 

spoločnosti,  

 Informácia o plnení plánu investície, opráv, údržby 

roku 2016 

Finančná komisia   neodporučila zobrať na vedomie 

informáciu a zároveň žiada konateľov spoločnosti KSP, aby 

odôvodnili nečinnosť dozornej rady.  

Výstup z mestskej rady, odporúča materiál prerokovať. 

Návrh uznesenia: odporúča  zobrať na vedomie.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem. 

Otváram diskusiu. 

Pán poslanec Hanulík. 

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

Ďakujem veľmi pekne. 
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Ja som, ja som členom dozornej rady, ktorá akože 

nefunguje. Ale situácia je taká v tej dozornej rade, že ja 

troška mám stratenú motiváciu tam.  

Podnik, ktorý vyprodukuje nejaké peniaze a potom ich 

sám, jak sa povie, spotrebuje na svoju existenciu a má 

v svojom majetku sedemdesiatštyritisíc atraktívnych metrov 

štvorcových, tak sa mi to zdá nie úplne najefektívne.  

A keď tam máme dať také investície akože, hentaká 

plocha pol milióna a hento dvadsaťtisíc a toto. Neviem, či 

to k niečomu speje.  

Proste, môj osobný názor je, že tento podnik je úplne 

zbytočný, aby ho prevádzkovala taká veľká skupina ľudí, 

ktorí sú tam v rámci, riaditelia, a mnoho, mnohé ďalšie 

funkcie, že či to radšej nemá ísť pod oddelenie magistrátu, 

tým pádom nemusia si robiť ekonomiku, milión. Tam vypadne 

zrazu desať pracovných miest a myslím, že to zvládnu bez 

problémov.  

Ale tá perspektíva tam nie je, aby sme lepili jeden 

sklad na druhý. Aby to vy. To stále bude len zle vyzerať. 

Toto je kedysi podnik, myslím, Kovospracujúci podnik za 

socializmu, a vyzerá to horšie, ako za toho socializmu.  

Lebo jeden tam má taký obklad, druhý hentaký, taká 

strecha, tam proste tie financie nie sú, tak sa nerobí 

nejaká generálna oprava. Ale to proste len tak lepíme.  
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A toto je ten dôvod, že by sme sa mali dohodnúť tu, 

alebo niekto by mal sa k tomu vyjadriť, že čo ďalej s tou 

spoločnosťou.  

Naozaj, aby sme našli nejaké riešenie, ktoré je 

efektívne k spokojnosti ľudí. Je to krásny štvorcový 

pozemok, z troch trá, z troch strán prí prístupný. Viem si 

tam predstaviť aj tú výstavbu náhradných bytov. Tým pádom 

by sa odľa odľahčili tie mestské časti, ktoré s tým 

nesúhlasia.  

A to je v takom oblas, v takej oblasti, že oproti je 

dopravný podnik, a neni tam jedného človeka, podľa mňa, 

ktorému by takáto výstavba vadila. Je to v širšom centre, 

čiže, tí ľudia nemajú čo sa týka kvality toho bývania veľmi 

všetko na úrovni. Je tam výhľad na tú Kolibu, na vinohrady, 

na všetko, proste, čo k tomu patrí. A myslím si, že to by 

bolo dobré riešenie.  

Ak sa dohodneme, že k takémuto nemá ísť a má sa 

rozvíjať ten podnik, tak potom by sme sa mohli na to nejako 

ináč pozrieť a hľadať aj také perspektívnejšie veci ako to, 

že chvíľku tam niekto má autodieľňu a potom ju tam nemá. 

A potom tam stále niekoho hľadáme, potom tam dáme niekomu 

parkovať autá. 

Viete, dať parkovať autá na takomto lukratívnom 

pozemku, to je také lepenie, čo ja neviem, to je ako, ako 

neefektívne. 

Viete, možno to celé spraviť potom (poznámka: 

nezrozumiteľné slovo) odstavné parkovisko, ja neviem, pre 
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letisko, aspoň s nejakým. Neviem, proste, ten podnikateľský 

zámer sa mi zdá, že rokami, ja som tam už asi tretíkrát 

v tej dozornej rade, po tri obdobia, ale stále mi chýba tá 

vízia, to svetielko v tom tuneli. 

Ale keď sa dohodneme, že to bude tak, ja to 

samozrejme, budem rešpektovať.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani poslankyňa Augustinič. 

Ing. Katarína   A u g u s t i n i č , poslankyňa MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Áno, Peter, máš presne pravdu, že je to lepenie. Čoraz 

viacej sa ten podnik stáva nezaujímavejší pre nájomcov, 

pretože tie budovy sú zastaralé a on sám generuje tak málo, 

že nemá peniaze na to, aby ich ako keby stá, ako keby sa 

stali  tie priestory lukratívne pre nájomcov.  

To znamená, nájomcovia ubúdajú. A ten zisk, ktorý sa 

tam tvorí ročne, je naozaj mizerný. 

Čiže, ja som za to, aby sa mesto zamyslelo a tak jako 

kedysi zvažovalo predať pozemky, tak buď sa zamyslelo, že 

čo s tými pozemkami urobí, alebo či predá celú spoločnosť 

a ako takú, alebo budeme tam robiť niečo v réžii mesta.  
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Len to, a naozaj, ako, máš pravdu, to ako to dneska 

funguje dnes, úplne, by som povedala, také len, také 

prežívanie. Že máme podnik, ktorý tu vygeneruje, naozaj, 

pár korún, ktoré sa nejakým spôsobom neodzrkadlia.  

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, Peter, máš pravdu. Ako, práve mi napadlo, že 

kde postaviť nájomné byty, aj keď zase nie tie reštitučné, 

ale možno aj v rámci sociálnej politiky a bytovej politiky, 

možno aj celú peknú bytovú štvrť v spolupráci s niekým.  

Ja tomu tiež úplne nerozumiem. Lebo máme pozemky, máme 

z nich nájomné zhruba deväťstotisíc, a na nákladoch sa 

minie skoro celých deväťstotisíc. To je také čarovné 

hospodárenie. Nie úplne rozumiem tomuto podniku a rozhodne 

by sa bolo treba na to pozrieť bližšie.  

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: 

Ja som si len teraz vypočítal tu v kalkulačke, že keby 

sa, je to širšie centrum, keby sa predal meter štvorcový za 

stopäťdesiat euro, čo sme tu dneska predávali, aj menej 
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atraktívne pozemky, tak tá hodnota toho pozemku je jedenásť 

miliónov. Aby jedenásť miliónov hodnoty vyprodukovalo, jako 

povedal kolega Martin Chren nič, alebo teda veľmi blízko 

nule, tak to je nezodpovedné voči tým občanom, a asi takto.  

Vďaka. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Kolek. 

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

Ďakujem za slovo. 

Ja som tiež členom dozornej rady.  

Vážené kolegyne, kolegovia, 

toto nie je obraz o jednom podniku, to je obraz o tom, 

akým spôsobom funguje magistrát, tým spôsobom hospodárneho 

nakladania s majetkom.  

Správa podniku je delegovaná do rúk konateľom, to je 

pán Gabriel Baláž, Peter Cabrnoch, Milan Kresáč. To sú 

ľudia, ktorým bola odovzdaná právomoc nad zámermi, 

respektívne nad tým, aby nastolili nejakú líniu ako ďalej. 

My sme tam traja konate traja, traja členovia dozornej 

rady, hej, bolo povedané, kto je predseda a ďalší dvaja len 

poslanci. Nemohúcnosť sa zračí v tom, že na jednej strane 

tu hovoríme o tom, že je to potenciálne pomerne, pomerne 

lukratívny pozemok, na druhej sa tam ide robiť a pokiaľ si 
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prečítate ten materiál, desaťtisíc metrov štvorcových  

betónovej plochy s požiadavkou na úver s predpokladanými 

nákladmi päťstopäťdesiattisíc euro z potenciálnym, ani nie 

zazmluvneným nájomcom, hej, ktorý má vraj zazmluvnené tri 

mesiace platby nájmy, nájmu dopredu.  

Jeden meter štvorcový je vykalkulovaný na nula celá 

osem eura, čiže, ročný príjem je približne, lebo ďalších 

dva a pol tisíca metrov štvorcových  tam už je 

zabetónovaných, čiže ročný príjem z nájmu je okolo 

stotisíc, čiže predpokladaná návratnosť bola povedaná, hej, 

nejakým hrubým odhadom na osem, osem rokov. A dovtedy by 

sme zabetónovali týchto päťstopäťdesiattisíc s tým, že by 

sme nevedeli s týmto podnikom ako takým nakladať.  

Urobila sa jedna štúdia, alebo audit. Potenciál tohto 

podniku. Vyčíslila sa jeho hodnota v rámci, v rámci 

štandardného ocenenia, na nejakých päť celé osem milióna, 

ale vzápätí bolo povedané, že tržná hodnota reálne 

zhmotnenie tohto nášho majetku by bolo okolo osemsto, 

deväťstotisíc. 

Obávam sa, pokiaľ takýmto jednoduchým spôsobom budeme 

hovoriť, že zbavme sa tohto podniku, tak sa nájde určite 

záujemca a žiaľbohu aj na to fungovanie, ktorého sme tu 

svedkom, viem si predstaviť, že sa nakoniec nejakým 

spôsobom dostane k tomuto majetku, ale nie za tých jedenásť 

miliónov, jako povedal kolega, predseda dozornej rady, ale 

za ďaleko nižšiu hodnotu. Hej? 

Čiže, keď som na začiatku povedal, že to je obraz 

nemohúcnosti, tak je to naozaj obraz nemohúcnosti 
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a mnohokrát nečesnosti, akým spôsobom sa nakladá s majetkom 

mesta.  

Chcem to dokumentovať ešte aj tým, že sme v minulom 

volebnom období predávali svoj podiel v Plavbách 

a prístavoch. Hodnota podniku bola vypočítaná tak, že 

našich sedem celé sedem percentá bolo ohodnotené na 

osemstotisíc, pričom len hotovosť v bankách a bankových 

ústavoch bola dvadsaťpäť miliónov eur, čož je tá naša jedna 

štrnástina znamenala jedna celá päť. Napriek tomu sa našiel 

odhadca, ktorý povedal, že tých osemstotisíc je akurát, to 

čo treba zaplatiť.  

Predĺžim si, prosím vás, čas. Hej?  

Čiže, urýchlené konanie určite nie je dobré. Ja 

poukazujem na to, že tento materiál nemá stanovisko 

dozornej rady. Mali sme ostatné, ostatné zasadanie 

konateľov a dozornej rady, bol som tam sám. Pán Káčer sa 

ospravedlnil, pán Hanulík (gong) bol na ceste, ale pretože 

uplynula doba, tak sme, tak sme toto stretnutie ukončili 

a odvtedy sme sa nestretli. 

Čiže, podotýkam znova, tak ako je materiál predložený, 

by sme ho nemali schváliť, lebo chýba jedno to podstatné 

a to je stanovisko dozornej rady. 

Je tu ešte, ešte júnové zastupiteľstvo, viem si 

predstaviť, že dovtedy sa vieme zísť.  

Ešte jednu drobnosť k tomu len poviem. Je tam návrh na 

rozdelenie zisku. To je plus, mínus, tých osemdesiattisíc. 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 25 mája 2017 

 405

Naša odmena ako členov dozornej rady je stotridsať euro 

v hrubom mesačne, konatelia majú, myslím, šesťsto euro, 

šesťsto mesačne, alebo päťsto, neviem. Hej?   

A za tieto peniaze na konci tohto, tohto  účtovného 

obdobia, nejakým spôsobom bolo povedané, že navýšime si 

oproti minulému roku, takže nám je navrhnuté sedemsto euro 

odmien, myslím si, že to, členom dozornej rady. Myslím si, 

že to nie je opodstatnené, aby sa nejakým spôsobom 

zohľadňovala naša práca, stretli sme sa štyrikrát do roka. 

A konatelia majú navrhnuté dva a pol tisíca.  

Čiže, v žiadnom prípade nesúhlasím ani s tým, aby sme 

takýmto spôsobom nakladali aj s tou mizériou, ktoré z tohto 

podniku získame.  

Ja nechcem byť osobný, ale musím to povedať, pána 

Baláža som zažil na na stretnutiach jedenkrát, vždy mal 

teda iné dôležitejšie práce, lebo je zamestnancom 

magistrátu a aj materiály, ktoré majú byť podpisované aspoň 

dvoma konateľmi, väčšinou boli podpísané tými ďalšími 

dvoma. Nie pánom Balážom.  

Čiže, jeden z týchto konateľov už v žiadnom prípade by 

si nezaslúžil rovnocennú odmenu. Nepodiela sa takým istým 

(gong) spôsobom na činnosti.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Mikulec. 
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JUDr. Richard   M i k u l e c , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Ja len by som chcel členom dozornej rady teda povedať, 

aby sa trošku viacej venovali tomuto podniku, lebo to čo tu 

ja počúvam, tak to nič dobré pre uši neni. 

Mňa zaujíma potom, keď títo konatelia asi, tak 

počúvam, že tu jeden je zamestnanec magistrátu, tak asi 

boli nominovaní niektorí sú z magistrátu, niektorí možno 

odniekiaľ ináč, tak tí ľudia, ktorí si ich tam nominovali, 

ja by som bol rád, aby teda tí ľudia efektívne ten podnik 

riadili a tie odmeny ktoré majú mať, teda z tých šesťsto na 

dva a pol tisíc, nech to v tom podniku aj nejak vyzerá 

a nech ten podnik má aj nejaký progres za to, že majú mať 

vyššie odmeny.  

Takže, ja len by som bol rád vedel, že kto tých ľudí 

tam nominoval. A teda keď je taká nespokojnosť s tým, jak 

to tam je, že možnože by bolo namieste sa aj spýtať, že či 

to bolo dobré nominácie.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec  Hanulík. 

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

Ďakujem pekne. 
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Ja by som chcel zareagovať na pána kolegu Koleka, že 

zo všetkým čo on povedal súhlasím, okrem jednej veci. A tá 

jedna vec je, že magistrát nejak má v tom, alebo, že má 

v tom nejako prsty.  

Viete, tento návrh tu už bol v minulom období, že asi 

to nemá efektivitu. Asi poslanci boli tí, ktorí tu uverili 

tomu, že keď sa spraví tá nová prístavba, nové kance, že 

zrazu to prinesie ten väčší efekt. A každý sa tak troška 

bál, lebo bolo pred voľbami a čo ľudia povedia, keď zrazu 

rozpredávame majetok.  

Čiže, bola tam trochu tá ťarcha toho všetkého, a my 

sme sa tak rozhodli. 

Ale to, čo tu bolo povedané, je úplne tak. A možno tá 

nečinnosť tej, tej dozornej rady vlastne je vyjadrenie naše 

k tomu, že, že my na to vlastne možno dávame viac pozor ako 

poukazujeme na to, čo možno mnohí si predtým mysleli, ale 

my s tým dneska otvorene ideme, jak to aj kolega povedal, 

sú tam tieto veci, vrátane všetkého ostatného čo tu už bolo 

povedané. 

Ďakujem. 

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. 
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Áno, raz som chýbal na dozornej rade, tak sa za to 

ešte raz teda ospravedlňujem.  

A v zásade všetko čo tu zaznelo je faktom, výkon 

dozornej rady v zásade, táto spoločnosť svieti a kúri, 

prenajíma skladové priestory, neviem, či tu je nejaký 

priestor na.  

Teda treba si povedať jediné, že či táto hodnota 

majetku po produkuje dostatok zisku pre mesto, môžme si 

povedať, že asi nie, lebo to neni na úrovni ani, ja neviem, 

troch percent hodnoty majetku tento ročný zisk a vtedy 

jediná možnosť je, buď do toho naozaj veľké prostriedky 

zainvestovať a zvýšiť možnosti výkonu tej spoločnosti, 

alebo ju predať, nič viac, nič menej. 

Dozorná rada nepovie, neodkontroluje, neschváli, 

nevymyslí.  

Ďakujem za slovo. 

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 teda len nadviazal na to, čo tu už bolo 

povedané. Áno, všetci traja sme sa vyjadrili. 
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Tu je nebezpečie, pokiaľ štatutár, teraz z mesta, 

schváli tento materiál, tak ideme do výstavby desaťtisíc 

metrov štvorcových  plochy betónovej. Čiže, to by som 

prosil, aby sa neudialo. 

Ak naozaj, pán primátor, prosím ťa, žiadaj stanovisko 

dozornej rady. My sme raz stopli výberové konanie na 

dodávateľa tohto, tejto plochy, hej? Týchto betónových más, 

hej? Druhýkrát sa to nejakým spôsobom urobilo, víťazom bol 

ten istý dodávateľ, stále, hej? A stanovisko dozornej rady 

je stále nasmerované proti realizácii tejto plochy.  

Čiže, napriek tomu sa to predkladá ako investičný 

zámer do na tento rok, lebo. Hej?  

Nejaký záujem za tým je.  

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 ,  námestník primátora a poslanec MsZ: 

Áno, také úprimné slová pána Hanulíka človeka naozaj 

nemôžu nechať ľahostajným a máloktoré oko zostalo suché.  

Ako predseda dozornej rady, ktorá ako úprimne povedal, 

nefunguje a už tretíkrát sa dostal do situácie, kedy nevidí 

ani len svetielko na konci tunela. Tak naozaj, to bolo 

dojímavé.  
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Ale fakt je ten, že, že teda je správne, že najmä pán 

Kolek upozornil, že tento materiál tu nemá byť, je tu 

nesprávne, lebo bez dozornej rady nie je možné, aby, aby sa 

hlasovalo, respektíve to hlasovanie by možno bolo použité 

tak, že my by sme ako keby nahradili dozornú radu, ale my 

nemôžme nahradiť dozornú radu.  

Čiže, navrhujem vám, pán primátor, aby ste materiál 

stiahli, samozrejme, ak ste dali nominanta do KSP, aby ste 

si rozmysleli, na čo ste ho tam dávali, keď tam ne 

nefunguje. A takisto prečo po troch rokoch sa nezaoberáte 

budúcnosťou tohoto majetku. Ten majetok je umŕtvený. Živí 

nejakých necelých dvadsať duší, ktoré tam berú plat a naňho 

minú, plus na rôzne iné opravy, minú všetko, čo zarobia.  

Čiže, to je nevýhodná situácia a je vašou úlohou, aby 

ste hospodárili s majetkom. To my nemôžme nahrádzať za vás 

a improvizovať tuná v mestskom zastupiteľstve nejaké 

nápady. Prídite s návrhmi a predložte nám ich.  

Isté je, že zhodnocovanie majetku si vyžaduje dobrého 

hospodára, a aj svoj čas.  

Čiže, predávanie tohoto majetku dneska nemôže byť za 

tie ceny, o ktorých hovoril pán Hanulík, pokiaľ je to 

priemyselná zóna a tá v územnom pláne stále je. Nikto tam 

nepôjde postaviť na tom území žiadnu pobočku Volswagenu ani 

žiadnej inej priemyselnej výroby. 

To sa musí naozaj zobrať seriózne do rúk a ne nebudem 

ani zdôrazňovať, že o tom už uznesenie bolo v časoch 

minulých, ktoré zostalo takisto nenaplnené.  
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Čiže, zaoberať sa nevyužitým majetkom, alebo 

nedostatočne využitým majetkom, odporúčam a je to jediná 

cesta ako sa k tejto veci postaviť.  

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. 

Mňa zaujala taká su srdcervúca otázka kolegu Mikulca, 

kto tých ľudí nominoval?  

No vážení, 24. 9. 2015 boli absolútne prvé 

v historicky transparentné výberové konania a vy sa tu 

pýtate na takéto otázky?  

Veď pán primátor nominoval pána Baláža, ktorý vôbec sa 

nezaoberá a nechodí, nepracuje v tomto podniku. Ale to boli 

najväčší odborníci, ktorí teraz pre mesto pracujú.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

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

Ďakujem pekne. 

Ja, ja si myslím, že tento podnik bol vždy 

posudzovaný, a preto poslancami prešiel, lebo bol ziskový. 

A relatívne bol veľa ziskový a stále sa vysvetľuje, že bude 

efektívnejšie. Že nebude mať dvadsaťpäť zamestnancov, 

menšie a budú, akože má budúcnosť.  

Čiže, ten pohľad tých poslancov nebol v tom nejaký, 

nejaký nepresný, ale očakávali od toho nejaké, nejaké nové 

veci.  

A ja nechcem, aby sa ten pozemok predával. Ja som to 

povedal, aby to mesto pre seba. Mesto robilo mesto. Čiže, 

mesto potrebuje byty, zmení si územný plán, postaví byty. 

Mesto potrebuje, možno nejakú inú činnosť, potrebuje 

archív, depozit, tak sa tam spraví archív, depozit.  

Proste, je to krásna plocha, ktorá nevyzerá dobre, 

a to, že ju ideme riešiť, neznamená, že to má milión 

vinníkov. Vinníci sme často aj my, ale to je dôležité, že 

máme záujem, aby sa to troška pohlo.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

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

Ďakujem veľmi pekne. 

Ja sa zhodujem s kolegami, ktorí hovoria, že to čo tu 

zaznelo sú závažné informácie. Nemôžem vo faktickej dávať 

nejaké návrhy uznesenia, ale možno by som chcel teda len 

navrhnúť, pán primátor, možno by naozaj stálo za to, 

zamyslieť sa nad budúcnosťou tohto podniku, aby to bol 

úplne transparentné, možno vytvoriť komisiu zo zástupcov 

všetkých poslaneckých klubov a tam to možno predebatovať.  

Je to, samozrejme, nie návrh na uznesenie, ale návrh 

na vaše zamyslenie, či by ste nechceli prejsť k takejto 

spolupráci a samozrejme, aj ľudia od pána Budaja, aby tam 

boli. Čiže, všetci. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Budeme musieť niečo také spraviť.  

Pán poslanec Kuruc. 

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

Ďakujem za slovo, pán primátor. 

Ja by som chcel nadviazať na mojich predrečnikov, už 

to tu padlo, myslím, od Peťa Hanulíka, my päť rokov 

bojujeme s tým, kde stavať náhradné nájomné byty. Od 
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minulého roku hľadáme pozemky po celej Bratislave, tu máme 

ideálny pozemok, ktorý má niekoľko desiatok metrov 

štvorcových, dobrá infraštruktúra, dobré napojenie na 

električky, na všetky možné siete, čo nám bráni v tom 

zmeniť územný plán a postaviť tam, postaviť tam náhradné 

nájomné byty. 

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 som normálne v nemom úžase keď počúvam, že, že 

pozemok, ktorý má hodnotu desať miliónov, tak vygeneruje za 

jeden rok zisk osemdesiattisíc. To je normálne, že 

superhospodárne. A ani sa nečudujem, že toto mesto funguje 

tak, jak funguje, keď na jednom podniku sa to ľahko dá 

rozpoznať, že jak je to funkčné.  

Desaťmiliónový pozemok vygeneruje osemdesiattisíc. To, 

to je normálne zázrak. To sa dá asi len tu v Bratislave. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

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

Ďakujem pekne za slovo.  

Ja, len celá tá diskusia sa stále točí o tom istom, že 

mesto by sa malo rozhodnúť, alebo zastupiteľstvo, 

zástupcovia mesta, ako s tým podnikom ďalej. Či bude slúžiť 

teda na zabezpečovanie úloh mesta, naozaj, sú to, podľa mňa 

vhodný podnik na napríklad, centrálnych depozitárov, keďže 

je to zriadené za účelom v zásade skladovania. Sú tam 

dostatočne veľké skladové priestory, alebo teda sa to ide 

predávať. Môžme sa teraz o tom dohadovať, každý bude mať 

iný názor.  

Peter Hanulík si myslí, že zachovať, využiť, ja si 

myslím, že radšej ten majetok predať a kúpiť si niečo čo 

naozaj potrebujeme, možno nové tie depozitáre, neviem.  

To , to nikam nevedie táto diskusia.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Dostál. 

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

Ja by som sa rád vyjadril k tej politickej 

zodpovednosti, o ktorej hovoril rečník, keď aj vyzval na, 

na stiahnutie toho materiálu.  
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Tak prečítam z dôvodovej správy, keď v prípade tohto 

podniku neprebehlo transparentné výberové konanie, ale 

transparentne bolo v dôvodovej správe napísané, že 

v obchodnej spoločnosti KSP, s. r. bo. Konatelia obchodnej 

spoločnosti Gabriel Baláž, za hlavné mesto, Peter Cabrnoch 

za hlavné mesto, Milan Kresáč, Klub pre Bratislavu.  

Čiže, je úplne jasné, že kto nesie za toto 

zodpovednosť a kto by mal v tejto veci konať.  

Tá zodpovednosť tu nepolietava nejako len tak voľne, 

že odniekadiaľ sa vzali nejakí konatelia spoločnosti, tých 

konateľov zvolilo zastupiteľstvo a v dôvodovej správe 

k materiálu máme napísané kto ich navrhol. Magistrát a klub 

pána Borguľu. (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: 

Ďakujem. 

Pán Dostál ma predbehol, takže, presne tiež som chcel 

povedať, že takýmto spôsobom niekde to, našťastie, v tomto 

prípade, bolo zaznamenané, v iných podni, v iných prípadoch 

sa nám nepodarilo zaznamenať, že kto koho si nominoval, 

takže tu sa to aspoň dá, podľa toho tu boli priznaní.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Vo všetkých prípadoch to je napísané, kto koho 

nominoval. 

Takže, diskusia skončila a poprosím návrhovú komisiu. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Žiadny návrh na zmenu uznesenia neprišiel, takže 

budeme hlasovať o pôvodnom návrhu uznesenia, mestské 

zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu berie na vedomie 

informáciu o materiáloch, ktoré budú prerokované  

a schválené na riadnom valnom zhromaždení a tak ďalej 

s tými dvoma bodmi.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsaťšesť prítomných. 

štyria za. 

Uznesenie nebolo prijaté. 
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BOD 22 INFORMÁCIA O MATERIÁLOCH, KTORÉ BUDÚ 

PREROKOVANÉ A SCHVAĽOVANÉ NA RIADNOM 

VALNOM ZHROMAŽDENÍ OBCHODNEJ 

SPOLOČNOSTI DOPRAVNÝ PODNIK 

BRATISLAVA, AKCIOVÁ SPOLOČNOSŤ 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prechádzame do bodu dvadsaťdva. Materiály, ktoré budú 

prerokované a schválené na riadnom zhromaždení obchodnej 

spoločnosti Dopravný podnik Bratislava. 

Prosím, úvodné slovo. 

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

Informácia o materiáloch, ktoré budú prerokované na 

riadnom valnom zhromaždení obsahuje 

 Riadna individuálna účtovná závierka spoločnosti za 

rok 2016,  

 Návrh na rozdelenie zisku z hospodárenia za rok 2016, 

Finančná komisia, nebol predložený pre časovú tieseň, 

výstup z mestskej rady, nebol predložený pre časovú tieseň. 

Návrh uznesenia: odporúča  zobrať na vedomie.  
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem. 

Otváram diskusiu. 

Nikto sa nehlási, končím diskusiu a prosím návrhovú 

komisiu.  

Pán poslanec Kolek, nech sa páči. 

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

Ďakujem za slovo. 

Ja som dobre nerozumel.  

Časová tieseň koho? Finančnej komisie? Bola? Či 

spracovateľa materiálu? Hej? Lebo vo finančnej komisii 

materiál nebol zaradený. Čiže, tá časová tieseň asi vznikla 

niekde inde a my sme sa dostali už len do suchého 

konštatovania, že zase obchádzame všetky náležitosti, ktorý 

takýto materiál má mať.  

Ja, ja toto začínam naozaj nechápať. Ale možno som 

sám. Možno sa pridajú.  

Prosím vás, neschváľme to.  
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Som rád, pán poslanec, že sa venuješ mat, 

náležitostiam, ktoré majú a myslite na to, prosím, aj keď 

predkladá váš klub materiály, ktoré nemajú žiadne 

náležitosti a schvaľujete ich. Tak prosím, mysli vtedy aj 

na to, hej?  Na to, čo si teraz povedal.  

Pán poslanec Budaj. 

Ján   B u d a j ,  námestník primátora a poslanec MsZ: 

Pán primátor, 

ja som sa nemohol prihlásiť riadne, pretože ste 

neotvorili prihlasovanie.  

Vy už tak neznášate, aby tí poslanci niečo povedali, 

že proste už robíte takéto, až by som to nazval 

freudistické chyby. 

Keď riadite schôdzu, tak ste okresali naše možnosti sa 

prihlásiť, že do pár sekúnd človek musí byť v strehu, ale 

keď ani nevyslovíte otvorenie diskusie a už aj je zrušená, 

tak sa nedá prihlásiť.  

Takisto sa prihováram, za to, aby ste materiál stiahli 

a aby sa prerokoval riadne v komisii. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 
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Pán poslanec, už asi ste unavený, ale ja som otvoril 

diskusiu a čakal som. Ale asi ste nepočuli. Ja viem, 

pripisujem to vašej únave.  

Odpovedal som, otváram diskusiu a čakal som. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Preto išlo, preto bežalo odpočívacie, odpočú, 

odpočítavacie zariadenie.  

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Odpočúvacie, dúfam, beží, hej?  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

To, to beží na iných mestských častiach sa to robí.  

Pán Hrčka. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Dobre.  

Ja by som len chcel povedať, že je rozdiel medzi 

materiálom a materiálom.  

Tu keď materiál, ktorý sa týka informácie pre 

schvaľovanie v dopravnom podniku, predpokladám, že to 

naozaj, nie je materiál, to sa pripravujú v noci takéto 
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materiály? Nestíhajú sa dávať do riadnych, na mestskú radu, 

na zast, na na finančnú komisiu a podobne.  

Neviem, takisto, jak s úverom, tak so všetkým.  

Sú asi dôležité materiály, sa vyznačujú tým, že 

spravidla sa predkladajú dvadsaťštyri max štyridsaťosem 

hodín pred zastupiteľstvom.  

Tie menej dôležité, tie dokážu ísť normálne aj v tom 

riadnom, riadnom systéme, to znamená, idú cez komisie, cez 

radu a sú zverejnené v čase, kedy v zmysle rokovacieho 

poriadku majú byť zverejnené. Ale asi to už si tu všetci na 

to zvykli a vôbec to nepovažujú za žiadny problém.  

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: 

Tento rokovací poriadok je hrôzostrašný skutočne, lebo 

dole keď ideme na kávu, alebo na čaj a vieme, že začína 

ďalší bod, tak utekáme, aby sme to za minútu stihli. A ten 

starý rokovací poriadok nám hovoril o tom, že sme sa mohli 

hocikedy prihlásiť do diskusie. Ale teraz s vyplazeným 

jazykom čo behám maratóny, musím utekať hore. 

A ty dáš niekedy tri, päť sekúnd času na to, aby sme 

sa prihlásili. A ak sa niekto neprihlási, tak končíš 
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diskusiu. To podľa mňa, neni v súlade s rokovacím 

poriadkom. Ja sa môžem aj v päťdesiatej deviatej sekunde 

tej minúty, podľa mňa, prihlásiť. Lebo taký je teraz 

rokovací poriadok.  

Buď sa vráťme k tomu pôvodnému, kedy sa môžem 

prihlásiť hocikedy a nemusím behať maratóny, alebo, alebo, 

alebo teda dodržiavajme tú minútu.  

A k samotnej podstate. 

Ja si toto nepamätám. Považujem to za tak zásadnú vec. 

Však my do toho podniku dávame sedemdesiat miliónov peňazí, 

nie? Mestských. Strašne veľa. Tak prečo toto nemôže byť 

prerokované na finančnej komisii. Komisii stratégie majetku 

mesta. To je nevyhnutnosť. (gong)  

Čiže, stiahni to.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán riaditeľ Kasander, poprosím o vyjadrenie, to čo 

tam malo byť tá formulácia, že tá časová tieseň. To by aj 

mňa zaujímalo.  

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

Čo mám aspoň ja informácie, ne, nie úplne. Akože, 

neberte to ešte raz ako (poznámka: nezrozumiteľné slovo) na 

určite jasné, dopravný podnik až teraz spracoval ten 

materiál minulý týždeň, aby to sfinalizoval, a preto to 

teraz predložil v takomto, v takejto podobe na mestské 
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zastupiteľstvo a už nestihol ani mestskú radu, ani finančnú 

komisiu. Tak z tohto dôvodu, vlastne, takto to bolo 

predložené.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. 

Takže hlasujme o tomto materiáli.  

Návrhová komisia. 

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 o materiáloch a tak 

ďalej, ako je to uvedené. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsaťšesť prítomných. 

Dvanásť za. 

Uznesenie nebolo pri prijaté. 
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BOD 24 ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA BRATISLAVSKEJ 

ORGANIZÁCIE CESTOVNÉHO RUCHU ZA ROK 

2016 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prechádzame do bodu dvadsaťštyri a to je  Účtovná 

závierka Bratislavskej organizácie cestovného ruchu. 

Úvodné slovo. 

A poprosím pani riaditeľku o úvodné slovo, lebo tiež 

tu mám niečo, že časová tieseň, tak by ma zaujímalo, že čo 

je to teda časová tieseň. Prečo?  

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

Taktiež materiál nebol predložený ani vo finančnej 

komisii, ani v mestskej rade pre časovú tieseň, tak 

poprosím, (poznámka: nezrozumiteľné slová, hovoria naraz 

prednášajúci aj predsedajúci). 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, uveďte krátko materiál.  

Ing. Alžbeta   M e l i c h a r o v á , predsedníčka 

predsedníctva Bratislavská organizácia CR/ BTB: 

Dobrý deň prajem. 

Ďakujem pekne za slovo.  
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Náš materiál, ktorý predkladáme, vážený poslanecký 

zbor, je pod bodom číslo dvadsaťštyri, je to účtovná 

závierka a správa o hospodárení Bratislava Tourist Bordu 

v roku 2016. 

Materiál prešiel aj pépépéčkou aj mestskou radou a bol 

predložený v dvoch komisiách. Obidve uverejnili svoje 

uznesenie.  

Dovoľte teda stručne, aby som materiál uviedla.  

V roku 2016 Bratislava ako destinácia cestovného ruchu 

a takisto Bratislava tourist board dosiahla slušné 

výsledky, ktoré prezentujeme hlavne na štatistických 

ukazovateľoch.  

Rada by som uviedla, že počet návštevníkov za rok 2016 

vzrástol oproti roku 2015 o viac ako 15%, rovnako aj 

prenocovania. Vzrástli tržby podnikov v cestovnom ruchu 

a to až o 25% a nárast výberu dane za ubytovanie bol 

v porovnaní z rokom 2015 o 12% viac ako o 12%. 

Organizácia Bratislava Tourist Board získava 

každoročne na svoju činnosť dotácia Ministerstva dopravy, 

výstavby Slovenskej republiky. V roku 2016 to bola suma 

714 000,00, ktorú implementovala organizácia na 100% 

v plnej výške.  

Rovnako by som sa rada pochválila, že predaj kariet 

Bratislava Card, čo je turistická karta stúpol v roku 2016 

v porovnateľným obdobím o 31% a tým vlastne organizácia 
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získala aj viac z vlastnej činnosti, čiže vlastných zdrojov 

a to o 19%. 

Rovnako dobre sa vyvíjal aj dopyt, alebo teda 

uspokojený dopyt návštevníkov a turistov v našom 

Turistickom informačnom centre tuná na Klobučníckej, 

snažíme sa tieto dopyty registrovať a za minulý rok môžem 

povedať, že sme o 5% obslúžili viac týchto písomných 

dotazov, 

Podieľali sme sa na mnohých projektoch, ktoré robilo 

aj mesto a sú významné aj z hľadiska turizmu, čiže je ich 

možné prezentovať v zahraničí ako produkty cestovného ruchu 

a reálne na nich na pozývať návštevníkov a turistov, teda 

najmä zo zahraničia.  

Rovnako sme úspešne spolupracovali s mestskými 

organizáciami, aj s organizáciami z verejnej správy, ktoré 

sú relevantné k nášmu typu organizácie.  

Čo sa týka samotnej účtovnej závierky a správy 

o hospodárením rada by som prevzala, predala slovo šéfovi 

ekonomického oddelenia, pánovi Turanovi a k dispozícii je 

tu aj výkonný riaditeľ Bratislava Tourist Boardu pán Koniar 

v prípade, že by boli otázky na nejaké konkrétne veci 

týkajúce sa činnosti a hospodárenia za rok 2016 BTB.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. 

Ďakujem pekne. 

To stačí ako úvodné slovo.  

Otváram k tomuto bodu diskusaiu, keby boli otázky, tak 

potom budete odpovedať. 

Pán poslanec Kuruc.  

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

Ďakujem za slovo. 

Pani riaditeľka,  

boli ste na finančnej komisii,  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Kuruc mal  

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

tam bola jedna. 

No, ale, mne sa zasvietilo.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Dobre, prepúšťam.  
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(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Ale áno.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Tak slovo má pán poslanec Kuruc.  

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

Tak, ďakujem veľmi pekne. 

Pán riaditeľ Kasander povedal, že nebola na finančnej 

komisii, ale bola. To som len chcel doplniť, že toto na 

rozdiel od dopravného podniku bolo na finančnej komisii. 

Priamo pani riaditeľka to tam bola predložiť, takže to si 

pamätám, že to tam bolo, a na rade mestskej teraz neviem či 

to bolo, ale teda na finančnej to určite bolo a teda aj na 

mestskej rade to bolo.  

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: 

Ja som v podstate chcela povedať to isté čo pán 

poslanec Kuruc, lebo my sme to mali aj na komisii 

cestovného ruchu a veľmi podrobne sa to celé rozoberalo.  
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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: 

Keď sa pozriete do uznesenia, tak tam asi použili 

stroj času, lebo je napísané, že berieme na vedomie 

materiály, ktoré boli prerokované 30. 5. 2017 na valnom 

zhromaždení, takže tam, tam trošku si opravte tú 

formuláciu.  

A uvidíme ako to bude.  

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. 

Ja nie som členom finančnej komisie, ja som len chcel, 

aby sme tu zbytočne nehlasovali, keď je tu proste záujem, 

aby tie materiály išli do finančnej komisie, tak ich proste 

dajme do finančnej komisie.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Áno. nehovorím zrovna o tejto spoločnosti. K tým 

ostatným materiálom, proste, načo to tu neschvaľovať pre 
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nič, len za to, že to nebolo vo finančnej komisii, to mi 

príde také trošku scestné. 

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 len doplním, že práve v čase, keď tento materiál 

bol na finančnej komisii, tak sme mali takú celkom rozšafnú 

náladu a bavili sme sa o tom, že sa musíme pozrieť na zúbok 

rôznym organizáciám príspevkovým mestským a schválili sme 

dokonca uznesenie, pán Kolek určite doplní, že urobíme 

mimoriadnu finančnú komisiu, ktorá sa pozrie na 

hospodárenie BTB, do ktorej teda ide celkom dosť peňazí 

a toto uznesenie, myslím, je platné a teda budeme sa tomu 

aj ďalej venovať. 

Ďakujem veľmi pekne. 

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. 
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Bolo to povedané kompletne.  

Členský príspevok hlavného mesta je 922 000,00, 

príspevky ostatných členov BTB sú plus, mínus 20 000,00, 

príjmy z vlastnej činnosti sú 86 000,00.  

Každý môžme mať svoj pohľad na dobre vynaložené 

prostriedky, jedna vec je určite čo tu nebola povedaná, že 

ten úspech nejak tak ide celým Slovenskom, možno celou 

Strednou Európou momentálne v minulom roku, čiže stále, 

preto bola aj tá rozšafnosť z našej strany, že pôjdeme na 

hlbšiu nejakú takú informačnú komisiu, do tohto podniku. 

Ja mám však len jednu jedinú požiadavku na pani 

riaditeľku, odznelo to aj na finančnej komisii, že by som 

bol, bol, teda chýba mi v tomto materiáli informácia 

o priemernom zárobku. Hej? Vtedy sa pani riaditeľka nejakým 

spôsobom ohradila, že nevie, či to nie sú údaje, ktoré 

nemôže zverejniť. Predpokladám, že teda došli k názoru, že 

sa to dá zverejniť a teda prosil by som aspoň túto jednu 

informáciu.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani poslankyňa Svoreňová. 

Ing.  Soňa   S v o r e ň o v á ,  poslankyňa MsZ: 

Ďakujem. 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 25 mája 2017 

 433

Ja som v podstate len chcela podotknúť, trošku to, čo 

už povedala kolegyňa Hanulíková, tak ako to bolo 

prerokované vo finančnej komisii, bolo to prerokované teda 

aj vo vecne príslušnej komisii cestovného ruchu.  

Takisto má materiál súhlasné stanovisko našej komisie 

a zrejme ma pani predsedníčka predstavenstva ešte doplní, 

ale pokiaľ viem, tak materiál  bol doplnený, dokonca aj 

o informáciu, ktorú žiadal pán Kolek na finančnej komisii.  

Ing. Alžbeta   M e l i c h a r o v á , predsedníčka 

predsedníctva Bratislavská organizácia CR/ BTB: 

Je tam uvedená. Je tam uvedená. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne.  

Čiže, informácia, ktorú pán poslanec Kolek žiada je 

uvedená v písomnom materiáli, treba si ho prečítať.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

To bol posledný diskusný príspevok.  

Prosím návrhovú komisiu. 
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Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia, tak ako je nám písomne 

predložené, mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje účtovnú závierku Bratislavskej organizácie 

cestovného ruchu za rok 2016. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsaťjedna prítomných. 

Dvadsaťdeväť za. 

Uznesenie je prijaté. 
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BOD 37 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PODMIENOK 

ZVEREJNENIA ZÁMERU - PRENÁJOM 2 

PREDAJNÝCH  STÁNKOV A 

PRISLÚCHAJÚCEHO VONKAJŠIEHO SEDENIA 

V AREÁLI ZDRAVIA ZLATÉ PIESKY  ZA 

ÚČELOM POSKYTOVANIA SLUŽIEB RÝCHLEHO 

OBČERSTVENIA  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prechádzame do bodu vlastne dvadsaťštyri A a tým je 

Návrh na schválenie podmienok na zverenia záujmu dva 

predajné stánky v areáli zdravia Zlaté piesky. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Ešte tento sme si povedali, tieto štyri. Tieto štyri. 

A potom sa vrátime do bodu Rôzne.  

Čiže otvá, otváram diskusiu. Materiál máte pre 

predložený na stole. Otváram diskusiu k bodu tridsaťsedem.  

Povedal som úvodné slovo, materiál máte na stole.  

Úvodné slovo. Nech sa páči. 

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

Ďakujem. 
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Ja sa ešte ospravedlňujem, som čítal iný podklad, 

takže sa za to ospravedlňujem čo som povedal. A to sa 

týkalo iného materiálu. 

A teraz k tomuto materiálu. 

Takže, predmetom sú prenájom dvoch predajných stánkov 

rýchleho občerstvenia a vonkajšieho sedenia prislúchajúce 

k stánku v Areáli zdla zdravia Zlaté piesky.  

Účel nájmu, poskytnutie služieb rýchleho občerstvenia, 

doba nájmu, nájom stánkov a vonkajšieho sedenia v areáli na 

dobu určitú počas letnej sezóny od 15. 5. do 15. 9., výška 

navrhovaného nájomného, minimálna výška nájomného je za 

predajný stánok 20,00 eur za meter štvorcový na mesiac. 

Odhadovaná plocha jednej, jedného predajného stánku je 

osemnásť metrov štvorcových. Za vonkajšie sedenie desať 

centov za meter za deň bez pridanej hodnoty. Minimálna 

výmera vonkajšieho sedenia k jednému stánku je dvanásť 

metrov štvorcových, maximálna výmera vonkajšieho sedenia je 

päťdesiat metrov štvorcových. 

Minimálna cena nájmu za dva predajné stánky 

a minimálnu výmeru vonkajšieho sedenia pri dobe nájmu od 

15. 5. do 15. 9. predstavuje sumu 3 177,00 eur bez dane 

z pridanej hodnoty.  

Stanovisko dotknutých oddelení súhlasné. 

Finančná komisia   odporúča  schváliť podmienky 

zverenia zámeru, mestská rada  odporúča  prerokovať 

materiál. 
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Návrh uznesenia odporúča  schváliť  podmienky 

zverejnenia záujmu.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem. 

Otváram diskusiu. 

Pán poslanec Hanulík.  

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

Ďakujem veľmi pekne. 

Ja som nedávno bol na tých Zlatých pieskoch a som 

prekvapený, že vyzerajú veľmi dobre, akože turisticky veľmi 

atraktívne. Jedi, vždy je nejaká chybička a tam, že sú 

chatky, ktoré dneska už sú obsadené. Som videl, že ľudia 

tam už sa normálne rekreujú asi, ale sú v takom 

socialistickom štýle, že nemajú ani WC a tak.  

To je možno oblasť, kde by sa oplatilo, aby sme 

investovali nejakú korunu a spravili tie Zlaté piesky. Oni 

sú dostatočne atraktívne, čisté, pekné, chcelo by to tam to 

ubytovanie také kvalitnejšie.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Kuruc.  

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

Ďakujem pekne. 

Ja by som len chcel možno upozorniť na nejakú takú 

drobnú úpravu, keďže máme schváliť niečo, čo má byť 

v platnosti od 15. 5., čo bolo pred desiatimi dňami, tak 

asi  je to dosť blbé schvaľovať niečo, čo bolo pred 

desiatimi dňami, tak asi by sme mali buď dať od 26. od 

zajtra, alebo proste, upraviť tento dátum kedy ten nájom má 

začínať. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem za upozornenie, upravíme.  

Pán poslanec Drozd.  

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

Ďakujem za slovo. 

Keď sme pri téme Zlatých pieskoch, na poslednej 

komisii územného rozvoja strategického, územného 

a strategického rozvoja sme hovorili o Zlatých pieskoch ako 

celku, ako o vzácnom území, ktoré je v Bratislave. Prijali 
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sme uznesenie, ktorým žiadame hlavnú architektku, teba, pán 

primátor, aby sme začali uvažovať o urbanistisko 

urbanisticko-architektonickej súťaži na celú lokalitu 

Zlatých pieskoch na základe štúdie, ktorá bola prijatá na 

tomto zastupiteľstve v roku niekedy 2011, čiže, on ono to 

príde tento výstup z komisie. 

Myslím, že Zlaté piesky aj vzhľadom na to, čo povedal 

pán poslanec Hanulík, si zaslúžia viac a poďme sa im 

venovať z toho komplexného hľadiska. Nie len z hľadiska 

pozemkov, ktoré má mesto, ale ako koncepcia rozvoja celého 

tohto, tohto jazera, ktoré je v podstate v Bratislave. 

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 pekne. 

Pán kolega, môžem otázku, že by ste nám ju 

zodpovedali?   

Čiže zmena funkčného využitia územia rekreácia, šport 

na nejaké rozvojové územie alebo v akom zmysle? 

Ďakujem. 
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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.  

Vôbec nie. Na základe urbanistickej štúdie, ktorá bola 

vypracovaná a ktorá bola schválená v tomto zastupiteľstve, 

ktorú vypracoval kolektív pána architekta Kováča, a ktorá 

je schválená.  

Čiže, žiadna zmena funkcie, nič. Vyslovene na z, na 

podklade tejto urbanistickej štúdie, ktorá tu je schválená. 

Čiže, rekreácia, šport. 

Ale poďme sa baviť o konkrétnych naplnení tejto 

funkcie.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Chren. 

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

Ďakujem veľmi pekne. 
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Pán kolega Drozd mi teraz v podstate nahral, pretože 

tiež som sa chcel tak širšie vyjadriť stručne k Zlatým 

pieskom a len upozorniť. 

Pred nejakým mesiacom som tu hovoril, aké nešťastné je 

schvaľovanie zmien a doplnkov územného plánu, lebo ak 

chceme tých osemdesiat dobrých zmien schváliť, musíme 

vždycky schváliť aj desať nejakých vyslovene veľmi zlých 

zmien, ktoré idú proti občanom a v tých nula štvorkách, 

ktoré nás skôr, či neskôr čakajú, je presne jedna takáto 

zmena, ktorá sa týka Zlatých pieskov a ak by sme ju 

schválili, tak tam reálne hrozí, že sa celé Zlaté piesky 

zastavajú rezidenčnou výstavbou a žiadna architektonické 

a urbanistické štúdie nebudeme musieť robiť. 

A to je vec, na ktorú chcem teda upozorniť, aby sme aj 

na toto nezabúdali a mali to na pamäti a niečo také 

nedopustili.  

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. 

Tá urbanistická štúdia, ktorú vypracoval profesor 

Kováč a ktorá bola prerokovaná v mestskom zastupiteľstve, 

tá mala byť buď podkladom pre zmenu územného plánu, ale 

tieto zmeny a doplnky, ktoré sa pripravujú nula štvorky, 
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nie sú na základe tejto urbanistickej štúdie, lebo tá tam 

nenavrhuje žiadnu zastavanosť.  

Čiže, nemýľme si urbanistickú štúdiu, ktorá je 

vypracovaná, s tými navrhovanými zmenami nula štyri. 

Upozorňujem na to, že urbanistická štúdia môže len 

akože potvrdiť, alebo spodrobniť čo tam v území by bolo 

možné, ale nemá záväzný regulatív.  

Takže, na to nezabúdajme. A tie zmeny a doplnky 04, 

dúfam, že neprejdú v tejto podobe, ktoré sú tam navrhované 

na zastavanie Zlatých pieskov.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem. 

To bol posledný diskusný. A prosím, návrhovú komisiu.  

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Budeme hlasovať návrhu uznesenia, tak ako nám bolo 

písomne predložené, mestské zastupiteľstvo po prerokovaní 

materiálu schvaľuje zámer na nájom dvoch predajných stánkov 

a tak ďalej s opraveným dátumom 26. 5. 
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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. 

Dvadsaťdeväť za. 

Uznesenie je prijaté. 

 

 

BOD 44 RÔZNE 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

A vraciame sa do bodu Rôzne, kde bolo ešte 

prihlásených raz, dva, tri, štyri, sedem poslancov, osem.  

Pani poslankyňa Šimončičová má slovo. 

Ja vás mám prvú, ako prvú na rade napísanú, takže. 

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

Môžem vidieť potom tých ostatných, ktorí sú 

prihlásení? 

Ďakujem pekne. 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 25 mája 2017 

 444

No. Ja by som sa chcela vyjadriť, pán primátor, k dvom 

vašim nedávnym mediálnym vystúpeniam. Jedno sa týkalo 

Horského parku a druhé Námestia slobody. 

K Horskému parku, viete, pán primátor, keď som 

zistila, že o čom je tá vaša tlačovka, tak to bola pre mňa 

fakt veľká hanba. Ja nerozumiem, prečo vaši odborní 

pracovníci nevedia o tom, že chránený areál Horský park je 

v štvrtom stupni ochrany.  

Podľa zákona o ochrane prírody a krajiny, nie je možné 

tam rúbať, možno povoliť len výnimku, čo síce požiadali, 

požiadalo mesto o povolenie výnimky na dvestodvadsaťtri 

stromov a navrhuje sa po dohode a po vyjadrení Štátnej 

ochrany prírody vyrúbať len tri a tri orezať.  

Ja dávam takýto návrh uznesenia: 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Bratislavy žiada 

primátora, aby sa zdržal akýchkoľvek aktivít, ktoré by 

viedli buď k zníženiu 4. stupňa ochrany podľa § 15 odsek 1 

zákona  543/2002 o ochrane prírody a krajiny v chránenom 

areáli Horský park alebo k zrušeniu ochrany Horského parku.  

Ešte dodám k tomuto, že viem, že tuto mesto malo 

vypracovaný nejaký dokument starostlivosti o Horský park 

v spolupráci so Štátnou ochranou prírody. To bolo pred 

niekoľkými rokmi. Neviem prečo toto nefunguje, tam bola 

dohoda so Štátnou ochranou prírody a mohlo sa podľa toho 

postupovať, ale preto proste to utíchlo a niekde sa to 

založilo do šuflíka, hoci je mi to veľmi ľúto. 
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A teraz prísť s tým, že rúbať toľkoto stromov 

v 4.stupni ochrany, pán primátor, to, to, ja sa hanbím za 

to, že to ste povedali.  

A preto vás prosím, ne nerušte a ne neničte 4. stupeň 

ochrany, pretože to je jediný takýto park, ktorý tu máme 

v meste, v centre mesta a budúci rok oslávi stopäťdesiat 

rokov, takže naozaj si zaslúži, aby zostal v takejto forme 

akou je, s tým, že sa sa tam v spolupráci so Štátnou 

ochranou prírody, tam bude robiť starostlivosť, ktorá bude 

schválená nimi.  

A ešte k tej štátnej ochrane prírody. 

Poprosím, keď mi nebude stačiť čas o predĺženie. 

K tej Štátnej ochrane prírody. Tie tabule, ktoré tam 

boli osadené, sú v rozpore s tým čo bolo dohodnuté so 

Štátnou ochranou prírody, text je iný a pritom bolo použité 

logo Štátnej ochrany prírody, čo som bola na to upozornená, 

že to môže mať nejaké právne následky, lebo toto ne, tento 

text neodsúhlasila Štátna ochrana prírody. A použili ste 

jej logo k tomu.  

Teraz k tej druhej téme. K Námestiu slobody. 

Námestie slobody bolo časťou projektu z Nórskych 

fondov, na to boli pôvodne schválené peniaze vo výške 

120 000,00 eur a potom boli neskôr navýšené na 700 000,00 

eur.  

Z týchto prostriedkov sa plánovali obnoviť povrchy 

peších komunikácií, rozbitý betónových povrchov na 
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vodopriepustný betón, obnova vyvýšených múrikov, vyriešenie 

zrážkovej vody, zachytenia a tak ďalej.  

V tomto zmysle bola spracovaná na útvare hlavnej 

architektky štúdia Revitalizácia námestia, mala, bola 

predložená Krajskému pamiatkovému úradu, ktorý to schválil 

a potom mala byť vypísaná verejná s verejné obstarávanie na 

realizačný projekt. 

A bolo to na vašej porade primátora v decembri 2015 

s termínom, že má byť vypísané verejné obstarávanie v 51. 

týždni 2015. 

Dodnes sa tak nestalo. Neviem prečo. Takže potom sa 

ten projekt musel, samozrejme, znížiť len na totálnu údržbu 

len kríkov a drevín,  (gong) a a a ostatné peniaze sa potom 

presunuli na iné projekty, ktoré mali už verejné 

obstarávanie a mohli pokračovať ďalej. 

Takže je mi to ľúto, pán primátor, že, keď hovoríte, 

že, že teraz sa našiel investor, ktorý, ktorý to tam 

opraví. 

Po prvé, (gong) Námestie slobody je v správe hlavného 

mesta, hlavné mesto sa má o to starať vždy, nie len teraz 

jeden rok potom, čo to tam on vytrhá burinu, ktorá tam ani 

nie je, lebo teraz bolo odovzdané, skončené, upravené 

námestie.  

Takže, neviem o akej burine, možno o štyri roky tam 

vyrastie, keď dovtedy mesto nebude robiť nič.  
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Ale neviem prečo sa mi natíska prote taká myšlienka, 

že možnože už ten investor dávnejšie  plánoval tam robiť 

tieto svoje aktivity a možno preto to nešlo z Nórskych 

fondov. 

Neviem, neviem, nejdem za tým pátrať, ale, ale ešte 

taká malá poznámka, dovoľte, pán primátor, že naozaj nie je 

to v poriadku ak vy viete rokovať s investorom a neviete 

roko, a neviete diskutovať s občanmi. Toto malo byť. To je 

verejný priestor a mali ste verejne, verejné zhromaždenia 

k tejto téme urobiť a nie rovno s investorom.  

Vám sa nejako ľahšie rozpráva s investormi ako 

s občanmi. A toto, podľa mňa, vôbec nie je v poriadku. Ja 

s tým vôbec nesúhlasím a nesúhlasím ani s tým, ako chcete 

riešiť to Námestie slobody, lebo to je chyba, možno, vaša, 

nie, nie magistrátu, alebo pracovníkov magistrátu. Tí boli 

na to pripravení. A tobôž nie verejnosti.  

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani poslankyňa,  

Iba vám chcem povedať, že nemusíte sa vôbec hanbiť za 

Horský park, pretože mesto tam nejde nič rúbať. Ja som to 

ani nikdy nepovedal, neviem kde ste to počuli, to je 

nezmysel.  

Ja len chcem povedať a musíme sa stretnúť aj 

s odborníkmi z ministerstva  životného prostredia, štátnej 
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ochrany aj laickou odbornou verejnosťou a povedať si čo 

s tým, pretože okolo tohoto chráneného areálu 4. stupňa, to 

je pravda, žije pol milióna Bratislavčanov.  

A minulý týždeň bolo pojednávanie, pani poslankyňa, 

trestného kolégia, ktoré odsúdilo učiteľov v škôlke, alebo 

v škole v Karlovej Vsi za to, že padol konár a zabil 

chlapčeka, pani poslankyňa a ja som ich rodičom musel písať 

kondolenciu. A tento zážitok, pani poslankyňa, nechcem už 

v živote mať.  

Tak  preto na to upozorňujem a hovorím, musíme sa 

stretnúť a diskutovať, ale nikto nechce hovoriť tie 

hororové scenáre čo tu vy maľujete nesprávne.  

Ale nech sa páči, hlasujeme o návrhu pani poslankyne 

Šimončičovej. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Dvadsaťdeväť prítomných.  

Dvadsať za.  

Uznesenie je prijaté.  

 

 

Nasleduje pán Mikulec. 
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JUDr. Richard   M i k u l e c , poslanec MsZ: 

Ja sa vzdávam príspevku, lebo ja som len chcel 

poprosiť kolegov, aby sme toto zastupiteľstvo do dokončili, 

ale to sa asi nestretne s pochopením.  

Takže vzdávam.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Chren. 

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

Ďakujeme veľmi pekne. 

Ja v bode Rôzne len dve také drobnosti. 

Prvá sa týka toho parkoviska, ktoré sme dnes ráno 

neschválili. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Nebudem pos podávať návrh uznesenia, ale chcel by som, 

naozaj, vyzvať kolegov, aby sme sa spojili tí, ktorí máme 

záujem, na meste existuje od roku 2016 projekt Cyklotrasy 

prejazd cez Patrónku, aby sa ľudia aj so svojimi deťmi 

vedeli bezpečne na bicykli dostať na Železnú studničku, čo 

sa dnes, naozaj, nedá.  

Tento projekt dokonca pripomienkovala včera 

Cyklokoalícia, ešte ho mierne vylepšili. On v zásade 

existuje, tá cyklotrasa sa dá postaviť. Mohli by sme sa do 
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budúceho zastupiteľstva stretnúť aj s vami, pán  primátor, 

a pripraviť, či už do zmeny rozpočtu, alebo pripraviť kroky 

tak, aby táto cyklotrasa bola čo najskôr urobená, keď už 

nevyšlo to parkovisko, aby sa tam, naozaj, ľudia s deťmi na 

bicykloch vedeli bezpečne dostať. Je to taká vec, ktorá 

naozaj chýba, pretože tam neexistuje cyklotrasové 

prepojenie z mesta.  

Druhú vec, ktorú som chcel, ale už som ju medzitým 

vybavil, takže chcem poďakovať.  

Pred pár minútami ma jedna známa novinárka 

kontaktovala, že na Legionárskej ulici niekto na chodníku 

nakreslil tri hákové kríže a medzitým ako sa prerušil bod 

Rôzne, chcem povedať, že už s vašimi kolegmi sme to 

vyriešili. Rýchla rota z mesta tam zasahuje, takže chcem 

veľmi pekne poďakovať za akčnosť a ústretovosť ako mesto 

v tomto funguje, pretože, naozaj, je to dôležitá vec.  

Ďakujem veľmi pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ja mám poznačenú pani poslankyňu Zaťovičovú ako 

prihlásenú do diskusie.  

Odhlásila.  

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

Ďakujem za slovo. 

Budem sa venovať dvom veciam.  

V podstate už ste sa, niektorí poslanci sa tomu 

venovali aj včera počas bodu Rôzne, ten som, žiaľ, 

nestihol, inak by som to riešil už včera, ale dá sa to aj 

dnes.  

Keby som náhodou prekročil ten čas, tak potom poprosím 

o predĺženie. 

Začnem tým, že tento týždeň zasadala komisia na 

ochranu verejného záujmu kvôli tomu, že nám prišla žiadosť 

pomerne veľkého rozsahu. Oceňujem, že aspoň doteraz, bol 

aj, hlavne magistrát ústretový, pomáhal nám v tom. 

Je to naozaj na zamyslenie tá, tá žiadosť v podstate 

znamená, že tomu žiadateľovi sa poskytnú všetky majetkové 

priznania za posledných sedem rokov. Samozrejme, 

anonymizované a podobne, len musíme sa k tomu nejako 

dopracovať.  

A možno sa nám to môže opakovať, takže by som chcel 

požiadať aj o, magistrát, pána riaditeľa a ďalších, aby sme 

aj pri tomto prvom takomto prípade našli nejaký vhodný 

spôsob, ktorý potom poslúži aj ostatným do budúcna, keď my 

tu, možno, už nebudeme, že aby, lebo teraz to robíme 

prvýkrát, keby sa to už stalo v minulosti, mali by sme to 

ľahšie. Teraz to budeme vymýšľať za pochodu.  
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Našťastie ten žiadateľ je vcelku ústretový. Mne sa 

podarilo aj s ním dneska dohodnúť teda, že ani tá lehota 

nemusí byť, ak to budeme postupne dávať a tak ďalej.  

Len po potreboval by som sa s vami stretnúť. 

Nehovorím, že s vami osobne, ale s niekým, koho poveríte 

v tejto veci, aby sme vedeli dotiahnúť nejak to, že tie 

majetkové priznania bude treba určitým spôsobom 

anonymizovať, niektoré podklady odtiaľ bude musieť dať von, 

tak ako sa rozhodla komisia. A komisia by rada mala nad tým 

dohľad, prípadne aj sa podieľala na tých činnostiach.  

Tak akurát v tejto veci moja otázka, že ak už máte 

premysleného človeka, s ktorým sa viem v tejto veci 

stretnúť, tak mi môžete to povedať aj teraz, ja si s ním 

dohodnem stretnutie, ak nie, tak ak by ste mi to len 

vedeli, nejakým spôsobom dať na známosť.  

A teda verím, že sa nám to podarí v nejakej dohľadnej 

dobe a že to bude potom slúžiť aj pre tých ostatných, ktorí 

sa tým v budúcnosti, možno, budú zaoberať, že to budú mať 

ľahšie.  

Potom, druhá vec, ktorej sa chcem venovať, je podľa 

mňa, veľmi nešťastne, nešťastne teda naformulované to 

zrušenie uznesenia, ktoré znamenalo, že sa zrušil celý ten 

dodatok číslo jedenásť k rokovaciemu poriadku, kto, čo sa 

stalo včera.  

Považujem  to, naozaj, za nešťastné z toho dôvodu, že 

vlastne mesiac fungovala určitá taká neformálna pracovná 

skupina, ktorá sa dohadovala na tom, ako vylepšiť ten 
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rokovací poriadok, aby s ním boli všetci spokojní a aj sme 

sa dopracovali k riešeniu práve toho, dá sa povedať, 

jediného praktického problému, aspoň takého viditeľného, 

ktorý nás tu kaž každý raz zdržiaval na tom zastupiteľstve 

tú prvú hodinu a namiesto toho teda, aby sme riešili ten 

aktuálny problém, tak sa v podstate zrušil celý ten 

dodatok, čo prirovnám asi  k tomu, že keď sa nám tu svojho 

času stratili tie petičné hárky k hazardu, 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

tak to včerajšie riešenie bolo asi také, ako keby 

riešením tej straty tých petičných hárkov by bolo zrušenie 

celého magistrátu.  

Čiže, namiesto toho, aby sa riešila čiastková vec, 

ktorú sa medzičasom podarilo dohodnúť, tak sa v podstate 

zru,  spravilo oveľa väčšie zlo, pretože sa tým nič, dá sa 

povedať, nevyriešilo.  

Ja keď som sa pozeral kto hlasoval za to zrušenie 

dodatku, tak prevažná väčšina tých predsedov komisií za to 

ani nehlasovala, a práve kvôli nim sa robil ten dodatok. 

(gong) 

Výsledkom toho celého bude, že sa tým budeme zaoberať 

znova, pretože to, čo sme celé zrušili, tak mnoho z toho 

bude tým ľuďom, ktorí za to pôvodne hlasovali, chýbať.  

Tak ja by som rád vyzval ešte zástupcov magistrátu, 

aby jednoducho, pokračovali v tých snahách ako doteraz 

a boli ústretoví vo vzťahu k tomu, aby sme dospeli 
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k nejakému kompromisnému riešeniu. Lebo ak sa nám to 

nepodarí, tak v zásade jediným východiskom bude, že sa sem 

zase donesie tá jedenástka, možno pod iným číslom a bude tu 

znova a bude tu platiť, lebo mám, teda môj pocit z toho 

celého ako sa rozprávam s poslancami je taký, že, že mnohí 

poriadne ani nevedeli včera, za čo hlasovali a keby vedeli, 

tak to nerzušia.  

Čiže, budem, budem rád ak si ešte dáme pokus, povedal 

by som najbližší mesiac, no a potom budeme musieť, naozaj 

sa vrátiť k tomu, čo sme tu chceli presadiť a to je, to 

posilnenie postavenia komisií, ktoré požadovala veľká 

väčšina poslancov.  

Takže, je mi ľúto, že sa to včera stalo. Bolo to 

unáhlené, urýchlené a nebolo to, podľa mňa, správne. 

Z určitej miery to bolo aj nekorektné a verím, že, verím že 

nájdeme nejaké riešenie, lebo ak nie, no tak sa vlastne 

vrátime k tej pôvodnej verzii. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán námestník Černý.  

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

mesta SR Bratislavy: 

Ja len zareagujem na svojho predrečníka. 
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Samozrejme, ja to beriem ako záväzok, to čo som včera 

povedal, že budeme pokračovať v rokovaniach tej neformálnej 

pracovnej skupiny vrátane, vrátane pracovníkov magistrátu 

na to, aby sme dozreli k nejakému lepšiemu, lepšiemu 

variantu dodatku jedenásť, ak je potrebný a ukazuje sa, že 

potrebný je. 

Takisto, pán predseda klubu pán Budaj sa ohlásil, že 

by sme mali o tomto ešte diskutovať interne, tak určite 

v pondelok sa mu ozvem na to, aby sme si dohodli 

stretnutie, tak ako aj vám.  

Toľko. 

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 by som chcel kolegov v bode Rôzne poprosiť 

všetkých, Milanko, päť minút dvadsať. Päť minút dvadsať. Dá 

sa to povedať aj rýchlejšie, aj vecne, zbytočne to 

neobkecávať. 

Prosím vás, všetci nech si nejakým spôsobom utriedia 

myšlienky a povedia to, povedia to aspoň do nejakého 

normálneho času, aby sme tu netrávili zbytočne hodiny 

s bodom Rôzne. 

Ďakujem. 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 25 mája 2017 

 456

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: 

Dos. 

Ďakujem pekne. 

Ja by som sa prihovárala za to, aby sa niečo robilo 

s tými predseda poslaneckými, vlastne nie, s komisiami 

mestského zastupiteľstva, pretože mám skúsenosť ako 

predsedníčka, že aj keby som sa dozvedela, že nejaký bod sa 

bude prejednávať na zastupiteľstve, nemôžeme to prerokovať 

v komisii, pokiaľ to neschváli pán primátor. 

A toto nie je dobré, proste, treba nájsť nejaký 

spôsob, aby, aby sme to mohli v tých komisiách prerokovať 

a skrátiť potom debaty na mestskom zastupiteľstve. 

Takže, smerujte to aj k tomu, aby sme mohli mať právo 

povedať si čo do tej komisie by sme chceli mať.  

Dobre. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani poslankyňa, ja neviem o čom rozprávate. Ja 

netvorím program komisií. To ro tvorí predseda komisie. 
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A ja ho neschvaľujem, a nemám žiadne právo veta. To už mi 

pripisujete, skutočne, nad rôzne sily, ktoré nemám. 

Pán poslanec Vetrák. 

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

No ja krátko reagujem na Richarda. 

Pozri, ono, sa samozrejme, mohol by som to povedať aj 

kratšie, len jednoducho, nechcem sa niekoho dotknúť, lebo 

skutočne, to čo sa včera stalo je, že niekoľko mesiacov sa 

dohadovalo a pracovalo na určitej veci a potom sa to tu 

šmahom ruky bez v podstate poriadneho zdôvodnenia zmetie zo 

stola.  

Takže, snažím sa preto aj, tak ešte by som povedal, 

korektne hovoriť, lebo verím tomu, že sa nám v tých 

rokovaniach niečo podarí. Ale, samozrejme, ak by mi na tom 

nezáležalo, tak to tu vybavím za minútu a donesiem sem 

najbližšie to isté znenie a a je to vybavené.  

Takže, ako, rozumiem, že, proste, nemáš pre toto 

celkom pochopenie, ale niekedy je lepšie proste vážiť tie 

slová a dať ešte tomu šancu, lebo samozrejme, dalo by sa to 

aj inak, kratšie, a nemuseli by sme sa potom na niečom 

dohadovať.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ešte máte dve sekundy, pán poslanec, môžete. 

Pán poslanec Mrva. 
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Pán poslanec Kolek. 

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

Budem hovoriť cez kopirák, aby to bolo rýchlejšie.  

Včera sme mali materiál, ktorý hovoril o dopadoch 

nákupu autobusov na rozpočet mesta a na opodstatnené 

ekonomické náklady.  

Ten materiál bol nejakým spôsobom prejednaný, 

schválené uznesenie, ktoré bolo navrhnuté. Ja ako člen 

komisie verejného obstarania, teda mám všeobecnú 

informáciu, že je predpoklad, že dvadsaťštyri miliónov, 

ktoré je  schválené na tento účel je suma nepostačujúca, 

podľa zatiaľ, teda verejných, alebo už informácií, ktoré 

prišli z aukcie elektronickej, preto by som dával návrh na 

uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní žiada primátora 

zabezpečiť po vyhodnotení verejného obstarania nákupu 

autobusov predloženie informačného materiálu o dopadoch na 

ekonomicky oprávnené náklady a na rozpočet hlavného mesta 

SR Bratislavy. 

A za Bé, žiada primátora opätovne predložiť mestskému 

zastupiteľstvu na schválenie úver pre Dopravný podnik 

Bratislava, ak nákupná cena autobusov bude vyššia ako už 

schválený úver 24 000 000,00. 

Čiže, týmto spôsobom by sme si nejakým spôsobom 

zabezpečili tú, tú, tú našu rozhodovaciu právomoc, či áno, 

alebo nie.  
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Ďakujem.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

O tomto návrhu sa hlasuje. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia, ktoré bolo teraz práve 

prečítané pánom poslancom Kolekom. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsaťštyri prítomných. 

Tridsaťdva za. 

Uznesenie je prijaté. 

 

Ďalší bol prihlásený pán poslanec Hrčka. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 
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Ja sa vrátim ešte rýchlo k bodu dvanásť, to bol návrh 

na tú zámenu pozemkov.  

Vzhľadom k tomu, že máme rokovací poriadok prijatý 

tak, ako máme a vzhľadom k tomu, že som síce povedal, ale 

už som sa nemohol prihlásiť riadnym príspevkom, tak ja by 

som chcel ešte doplniť toto uznesenie a to je tam, proste 

prija, prijíma sa uznesenie tak ako je prijaté, potom sú 

tam, že s podmienkou dve bodky, jedna z podmienok je, že 

bude zmluva podpísaná do šesťdesiatich dní a tak ďalej 

a chcel by som vlastne tú podmienku rozšíriť, s podmienkou 

predkupného práva pre hlavné mesto SR zapísaného na liste 

vlastníctva za sumu 313 celá 33 eur.  

To je to, čo som dával aj tu. Bohužiaľ, nikto si to 

neosvojil a nebolo možné to dať v riadnom.  

Myslím si, že vzhľadom k tomu, že sa. To je k zámene 

pozemkov medzi Slovenskou technickou univerzitou a hlavným 

mestom. 

 Po a) preto, že nemám s tým problém, tak jak som to 

tu deklaroval, ale myslím si, že keď predávame a nemáme 

finančnú kompenzáciu, mali by sme ako nejakí zodpovední 

hospodár si aspoň zabezpečiť to, že v prípade, že to bude 

samozrejme, používané za tým účelom, za ktorým je, nič sa 

nestane. V prípade, že by náhodou v budúcnosti niekedy 

došlo k predaju, tak hlavné mesto by si malo teda nechať 

predkupné právo. Čo nepovažujem za nič zložité, za nič 

nákladné, dokonca aj keby to uznesenie nebolo prijaté, pán 

primátor to môže zakomponovať do tej zmluvy a považujem to 

za, v tomto prípade, nija, neškodné a nejakým spôsobom  
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čiastočne kompenzačné za to, že jednoducho, tie sumy neboli 

rovnocenné. To je prvá vec. 

Druhá vec, ktorú by som chcel povedať k tomu ako 

chodia materiály na komisiu. 

Na poslednej komisii sa nám tiež stalo, že nám bolo 

povedané, že materiál, ktorý  neprejde operatívnou poradou 

primátora, nám nemôžu predložiť, napriek tomu, že sme si ho 

vyžiadali, napriek tomu, že ho majú spracovaný, ale pokiaľ 

to operatívna prima, operatívna porada primátora, či 

pravidelná porada primátora neschváli, tak materiál nemôže 

byť založený, nemôže byť predložený do komisie.  

To bolo možno to, čo hovorila pani Šimončičová, že 

neni to úplne tak, že materiál, ktorý ide na komisiu, si 

vyberá predseda, pretože aj keby ho predseda chcel, tak ten 

materiál neprí, nemôže tajomník komisie, alebo niekto iný 

predložiť pokiaľ to neprejde týmto.  

Tak ja len, buď sú teda zamestnanci klamári, alebo to 

naozaj týmto spôsobom funguje. Lebo potom ma vznikajú 

takéto nedorozumenia. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Tak to je iné, samozrejme, lebo vedenie mesta sa musí 

vyjadriť ku každej veci a keď nie je názor vedenia mesta, 

tak sa tie materiály nemôžu posúvať ďalej. To si myslím, že 

je celkom zrozumiteľné.  
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Pán poslanec Borguľa. 

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

Ďakujem za slovo. 

Samozrejme, tento návrh, ktorý poslanec Hrčka 

predkladá, má logiku a plne ho podporujem. 

Len pre právnu čistotu by som poprosil organizačné 

o výklad, že či v bode Rôzne ja môžem dopĺňať 

pripomienkovať uznesenia, ktoré ešte nie sú podpísané 

a ktoré boli pred tromi bodmi schválené, lebo mám pocit, 

zdá sa mi to trošku absurdné.  

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: 

Ja by som doplnila kolegu Hrčku v tom, že sú 

informácie z celého sveta, že mestá nezvyknú predávať svoje 

pozemky, len ich prenajímajú na rôzne účely, a preto by 

možnože ani to predkupné právo nebolo potrebné, keby sme 

dôsledne trvali na tom, že pozemky budeme prenajímať, alebo 

teda s nejakým vecným bremenom poskytovať a bude, bude po 

probléme.  
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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, ja, ja som tiež chcel teda hlavne Jana sa spýtať, 

že ako on vníma tú vec, že, teda Jana Hrčku, že vlastne 

hovoríme tu o nejakých peniazoch, o možnom dopade na 

rozpočet, ako vníma tú sumu?  

No, veď práve to, ja si myslím, že tak ako je teraz 

ten rokovák navrhnutý, je veľmi nešťastný, lebo nikdy 

presne, všetko môže mať aj dopad na rozpočet, nemusí, 

proste, nikdy sa nevie. Človek nemá istotu potom čo môže, 

nemôže.  

Ja nehovorím, že nemôžeš, lebo podľa mňa neexistuje 

presne žiadny výklad čo má dopad, čo nemá. Že či sú to len 

novely rozpočtu, alebo nie sú. 

A k tomu druhému. No ja, ja dúfam, že doriešime 

v rámci tej skupiny aj tú vec, akým spôsobom lepšie 

sprístupňovať predsedom komisií tie materiály, veď o tom sa 

nakoniec aj bavíme. Dúfam, že sa na niečom lepšom dohodneme 

a na niečom flexibilnejšom, s čím budú spokojní hlavne tí 

predsedovia komisií. Lebo ja ako predseda komisie to až tak 

nepotrebujem, ale tie vecné komisie(gong) to potrebujú 

viac.  
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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. 

Pokiaľ sa nemýlim, tak dokonca pri plnení uznesení 

toto zastupiteľstvo mení uznesenia, ktoré už boli schválené 

a podpísané. A mení ich novými uzneseniami.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

No, neni podpísané, rozumiem. Tým pádom by to mal byť 

menší problém, pretože to uznesenie ešte neni podpísané 

a nie je problém ho zmeniť.  

Ale hovorím, toto naozaj ani neni o platnosti 

uznesenia, tu proste primátor keď prehlási, že keď to dá do 

tej zmluvy, lebo podľa mňa to naozaj neni nelogické, 

nevýhodné, nemá to žiadny vplyv na rozpočet  a nijakým 

spôsobom to neobmedzuje Slovenskú technickú univerzitu, 

pokiaľ to bude využívať na ten účel a nebude to ďalej 

predávať.  

Ako, príde mi to úplne normálne. Pokiaľ primátor 

povie, že to tam dá čestné prehlásenie, alebo teda dá 

slovo, že to tam doplní, nemusíme o tom ani hlasovať. Len 

mi to príde, naozaj,  v zmysle toho čo tu bolo, urobili sme 

správnu vec, ale na druhej strane by sme si úplne malé 
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dvierka mali pre istotu nechať, keby došlo k zmene 

vlastníka.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Len to čo sme vám predložili bolo výsledkom nejakej 

spolupráce, aj dohody so Slovenskou technickou univerzitou. 

Čiže, ja to teraz nemôžem jednostranne meniť a niečo 

tu vyhlasovať.  

Poďme hlasovať teda.  

Chce. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Ak to. 

Pani doktorka Kramplová, dá sa, alebo návrhová 

komisia.  

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Práve kvôli tomu som sa ozvala teda, som sa hlásila, 

že rokovací poriadok striktne toto neupravuje, ale zase 

článok jeden odsek tri hovorí, že to čo, ktoré neupravuje, 

o otázkach, ktoré neupravuje tento rokovací poriadok ako aj 

o ďalších formách a zásadách rokovania a vnútorných 

opatreniach, tak sa rozhoduje, mestské zastupiteľstvo 

hlasovaním.  
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Tak by sme mali hlasovať o tom, či sa bude hlasovať 

o návrhu uznesenia, doplnenia uznesenia, ktoré už bolo 

prijaté.  

O tom by sme mali teraz hlasovať, či sa bude.  

To je procedurálne hlasovanie. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Čiže, ideme hlasovať o tom, či budeme hlasovať 

o návrhu pána poslanca Hrčku.  

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsaťpäť prítomných. 

Dvadsaťjedna za. 

Čiže, budeme hlasovať o návrhu pána poslanca Hrčku.  

 

A teraz hlasujeme o návrhu pána poslanca Hrčku  

Treba ho prečítať?  

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

No, hlasujeme o tom návrhu čo predniesol pán Hrčka.  
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre.  

Takže, hlasujeme o tom, čo ste si schválili, že budete 

o tom hlasovať.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsaťpäť prítomných. 

Tridsaťjedna  za. 

Návrh pána poslanca Hrčku bol schválený.  

 

Ďalším prihláseným do diskusie bola posla, pán 

poslanec Káčer.  

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

Ďakujem za slovo. 

Ja som chcel procedurálne predĺžiť rokovanie 

zastupiteľstva, ale vidím, že to aj tak asi nemá zmysel, 

lebo sa to moc nehýbe. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Hanulík.  



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 25 mája 2017 

 468

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

Ďakujem veľmi pekne. 

Ja by som chcel predložiť návrh, že žiadam pána 

primátora, aby na rokovaní najbližšieho miestne mestského 

zastupiteľstva predložil návrh riešenia vybudovania 

zberného dvora v Bratislave-Dúbravke, ktorý bude slúžiť 

susedným mestským častiam ako našej časti a takisto aj 

celému štvrtému obvodu. Termín: najbližšie rokovanie 

mestského zastupiteľstva. 

Dávam to návrhovej komisii.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ten návrh. 

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

A prosil by som hlasovať o tom. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec, ten návrh existuje, kľudne ho 

predložíme, len sú tam tie procesné problémy, ktoré som 

prečítal, ale kľudne sa tu o tom môžme porozprávať.  

Čiže, hlasujeme o návrhu pána poslanca Hanulíka, ktorý 

prečítal.  

Takže, hlasujte, prosím.  
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(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsaťšesť prítomných. 

Tridsaťpäť za. 

Uznesenie je prijaté. 

 

Ďalším prihláseným do diskusie bola pani poslankyňa 

Kimerlingová. 

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

Pán primátor,  

ja som vás chcel pôvodne interpelovať, ale teraz to 

predložím v podstate sú to také otázky v bode Rôzne.  

Teda, chcem sa spýtať ako sa chystajú, alebo chystá 

podpora Korunovačných slávností? Ako sa pripravilo 

financovanie, prípadne či sa organizačne nejako pomáha? 

Kedy bude poskytnutý finančný príspevok schválený 

v rozpočte? A potom ma zaujímajú aj sprievodné podujatia, 

ktoré v minulosti bývali a boli verejnosťou priaznivo 

prijímané? A to boli historické výstavy, či v Justiho 

sieni, alebo aj v iných priestoroch. Konkrétne, keď to 

bývalo spojené s dňom otvorených dverí, tak to bolo aj 

v kancelárii primátora.  

Teda v tej, tej zadnej kancelárii bola veľmi pekná 

výstava. 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 25 mája 2017 

 470

Čiže, či sa uskutočnia také sprievodné podujatia a ak 

áno, tak v akých prie, v akých termínoch. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani poslankyňa,  

navrhujem, aby ste sa prišli, lebo meníme trošku 

koncept, rozširujeme koncept tých Korunovačných slávností 

smerom, ktorým sa pýtate. Ale než vám budeme vypisovať 

desať listov papiera, príďte sa na to opýtať kolegov, 

vysvetlíme vám to. Hej?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

No, teraz vám iba hovorím, že sa rozširuje ten 

koncept, ale to je na dlhú diskusiu. To je veľa vecí.  

Čiže, nechajte tak. 

Pán poslanec Kuruc sa hlásil. 

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

Pán primátor, ďakujem za slovo. 

Ja viem, že sme si ráno odsúhlasili, že do siedmej, 

ale nemáme už toľko bodov veľa do konca, ja by som chcel 

navrhnúť, že či by sme to o hodinu neposunuli do ôsmej 

a skúsme sa snažiť. 
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(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Skúsme sa snažiť to prebrať, aby sme nemuseli zas mať 

pokračujúce zastupiteľstvo. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Bol to návrh, o ktorom  

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

Do ôsmej. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

O ktorom budeme hlasovať.  

Čiže, pán poslanec Kuruc navrhuje, aby sa dnes 

skončilo do o dvadsiatej hodiny, nie o devätnástej.  

Prosím, hlasujte o tomto návrhu. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsaťšesť prítomných. 

Dvadsaťšesť za. 

Čiže dnes tu budeme do dvadsiatej hodiny. Skončíme 

o dvadsiatej, nie o devätnástej.  
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Pani poslankyňa Jégh. 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Na margo toho sa chcem opýtať, že kde máme záruku, že 

všetky body existujúce, čo ešte máme na prerokovanie, že to 

prerokujeme do ôsmej. Jedna moja otázka.  

A druhá. Požiadavka. Že keď to dneska nedokončíme 

a príde rad zase na pokračujúce zastupiteľstvo, ak to bude 

v stredu, poprosím, nie ráno na pol deviatu, ale na pol 

desiatu, alebo na desiatu, lebo ja už  kopec krát musím 

prehadzovať ten program, ktorý už roky rokúce mám a už 

nemám náhradu namiesto seba a nedokážem prísť sem na pol 

deviatu.  

Takže, o desiatej začať, keď to bude v stredu.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Skúsime sa dohodnúť, lebo iní 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Ďakujem za pochopenie.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Iní poslanci zase navrhujú začať čo najskôr, takže to 

je taká de dilema.  
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Pán poslanec Hanulík.  

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

Ďakujem pekne. 

Ja by som chcel len ako takú perličku k tým 

Korunovačným slávnostiam. Mária Terézia mala, ako je známe 

šestnásť detí vlastných, šestnásť adoptovaných, snažila sa 

ich vydávať, ženiť tak, aby získala politickú moc v Európe, 

iba jednu dcéru nedokázala vy vydať, to bola Mária Alžbeta, 

lebo bola tak škaredá, že ju nikto nechcel. Mária Alžbeta, 

hej?  

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: 

Neviem, či je to možné tu, v Národnej rade to býva 

celkom bežné, že keď poslanec  zistí, že hlasoval inak, ako 

chcel, tak môže opraviť svoje hlasovanie. 

Takže, ak to možné je, chcel by som ohlásiť, že 

v hlasovaní číslo sedemnásť bod tri som hlasoval za, chcel 

som sa zdržať.  

Výsledok to ináč nemení. Ale, (poznámka: 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Mikulec. 

JUDr. Richard   M i k u l e c , poslanec MsZ: 

Ja len by som chcel poprosiť kolegov, aby sa tu 

zdržali výkladov k dejinám celého sveta už pomaly a, a nech 

pokračujeme riadne a rýchlo, aby sme dneska to 

zastupiteľstvo dokončili. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Áno, áno, dobre. Pokračujeme.  

Bod Rôzne sme skončili.  
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BOD 25 NÁVRH ZMENY STANOV OBCHODNEJ 

SPOLOČNOSTI BRATISLAVSKÁ VODÁRENSKÁ 

SPOLOČNOSŤ, A.S., NA ZÁKLADE 

UZNESENIA MSZ Č. 806/2017 ZO DŇA 

27.04.2017 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pokračujeme bodom dvadsaťpäť.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Áno?  

 

Dvadsaťpäť, a tým je Návrh zmeny stanov obchodnej 

spoločnosti Bratislavská vodárenská. 

Prosím krátke úvodné slovo. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Okej, tak pán poslanec Jenčík. 

Radovan   J e n č í k , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Ja som rád, že sme sa k tomu dostali nakoniec. 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

A poprosím pána námestníka na pár minút, aby viedol, 

ja sa za chvíľu vrátim. 

Radovan   J e n č í k , poslanec MsZ: 

Ešte raz teda.  

Ja som veľmi rád, že sme sa dostali k tomuto bodu. 

Veľakrát prerokovaný, prerokovávaný materiál Zmena stanov.  

Ide o uznášaniaschopnosť na valnom zhromaždení 

Bratislavskej vodárenskej spoločnosti.  

Chcem tým povedať, že uznesenie z minulého 

zastupiteľstva je tým pádom splnené, predložili materiál 

presne tak, ako sme žiadali na dozornej rade Bratislavskej 

vodárenskej spoločnosti a chcel by som poprosiť kolegov 

o podporu tohto materiálu. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Toľko úvodné slovo.  

Otváram diskusiu k tomuto bodu. 

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

Ja sa ospravedlňujem, ale my sme v minulosti dávali 

ten návrh, že na predstavenstve musí byť nadpolovičná 

väčšina všetkých, nie nadpolovičná väčšina prítomných.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Teda na valnom zhromaždení. Či. Lebo aj toto sme, 

myslím že, raz prijímali na, na zastupiteľstve toto 

uznesenie a teraz som si neni istý, že či to tam je, nie 

je. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Nadpolovičná väčšina všetkých.  

Okej. Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Faktickou pán poslanec Dostál. 

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

Chcem podporiť ten materiál a myslím si, že je to 

presne tak, jako to zastupiteľstvo chcelo na začiatku, 

alebo ako to iniciovala dozorná rada, aby sa nestalo, že, 

že bude valné zhromaždenie uznášaniaschopné bez toho, aby 

tam boli zástupcovia Bratislavy ako akcionára, ktorý 

disponuje nadpolovičnou väčšinou všetkých.  
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My sme to už schválili raz, ale teda schválili sme to 

takým spôsobom, že to bolo v rozpore s obchodným 

zákonníkom, lebo tá formulácia, ktorú sme tvorili priamo na 

zastupiteľstve, nebola dobrá. Teraz je tam veta valné 

zhromaždenie je schopné uznášania, ak sú prítomní 

akcionári, ktorí majú aspoň nadpolovičnú väčšinu všetkých 

hlasov.  

Čiže, sa nemôže stať, že keď tam nebude zástupca 

Bratislavy, bude valné zhromaždenie schopné uznášaniaschop, 

uznášania.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Rozumiem. 

Pán poslanec  Hrčka. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Áno, presne toto som myslel. Súhlasím, podporujem 

určite a dúfam, že to teda prejde.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

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

poslankyňa MsZ: 

Ďakujem. 

Tiež vás po poprosím, aby ste to podporili.  

Ja len pre verejnosť, aby sa vedela trošku 

zorientovať. 

Pre Bratislavu ako mesto hrozilo, že by o stanovách 

Bratislavskej vodárenskej spoločnosti mohla rozhodovať, 

napríklad, Skalica, alebo nejaká, nejaký menšinový 

akcionár, preto je táto zmena stanov dôležitá.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Uzatváram diskusiu.  

Poprosím 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 návrh zmeny stanov obchodnej spoločnosti 

Bratislavskej vodárenskej spoločnosti a tak ďalej, ako je 

to písomne uvedené.  
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Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Prosím, prezentujte sa a hlasujme.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté.  

Prítomných tridsaťpäť. 

Za sa vyjadrilo tridsaťpäť poslancov. 

 

 

BOD 26 SYSTÉM TRANSPARENTNÉHO AKCIONÁRSKEHO 

RIADENIA V OBCHODNÝCH SPOLOČNOSTIACH 

S MAJORITNOU MAJETKOVOU ÚČASŤOU 

HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY 

A V BRATISLAVSKEJ ORGANIZÁCII 

CESTOVNÉHO RUCHU 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Otvárame bod číslo dvadsaťšesť Je to systém 

transparentného akcionárskeho riadenia. 

Poprosím krátke úvodné slovo. 
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Ing. Radoslav   K a s a n d e r , riaditeľ finančnej sekcie: 

Návrh systému transparentného akcionárskeho riadenia 

obchodných spoločností s majoritnou účasťou mesta Hlavného 

mes Hlavného mesta a bratislavskej organi organizácie 

cestovného ruchu v zmysle predmetného uznesenia, ktorým 

poverilo mestské zastupiteľstvo spracovaný predkladateľ 

návrhu v časti e uznesenia (poznámka:  nezrozumitelné 

slovo) dveti dvetisícpätnásť poslancom Martinom Chrenom 

tvorí samostatnú prílohu tohto materiálu.  

Finančná komisia odporúča prijať uznesenie 

v predloženom návrhu, mestská rada odporúča prerokovať 

materiál. 

Návrh uznesenia odporúča prijať uznesenie 

v predloženom návrhu. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Otváram diskusiu k tomuto bodu, do ktorej sa prvý 

hlási pán poslanec Jenčík. 

Radovan   J e n č í k , poslanec MsZ: 

Áno, ďakujem pekne. 

Ja som si dovolil ráno sme rozoslal rozložili 

materiály na stoly. Neviem, dúfam, že ste ich čítali. Týka 
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t týka sa to časti ohľadne bratislavskej vodárenskej 

spoločnosti. Ja nechcem zdržovať, ehm, materiál je o tom 

ako Bratislavská vodárenská spoločnosť v zásade by nemala 

vyplácať dividendy. Je to zákonná povinnosť, aby táto 

spoločnosť svoje svoje zisky naspäť investovala do 

infraštruktúry. Táto spoločnosť má dvestomiliónový dlh. Ako 

sa to stalo, prečo sa to neriešilo alebo sa to nedostatočne 

riešilo alebo neviem, to ja teraz neviem presne vyhodnotiť, 

ale tento dlh je tam obrovský a spôsobom takým, že sa budú 

vyplácať dividendy, sa nikdy nedostaneme k tomu, aby plnila 

tú povinnosť, ktorú má zo zákona. A to je zabezpečovanie 

nezávadnou pitnou vodou domácnosti. 

V tejto súvislosti, strašne ma štve ten krátky kábel 

(poznámka:  smiech v pozadí). V tejto súvislosti dávam 

návrh na zmenu návrhu uznesenia, a to je ehm časť bod 

dvadsaťšesť, uznesenie ehm v časti v bode číslo štyri a to 

je vypustenie vety pravidelného dividendového príjmu do 

rozpočtu Hlavného mesta pri a tým pádom to uzn tá časť 

štyri bude znieť kompletná veta (poznámka: povzdych) 

dosahovanie nasledujúceho výsledku t d d zaistenie 

bezchybnej, kvalitnej, nákladovo efektívnej a dlhodobo 

udržateľnej prevádzke vodovodov a kanalizácií s dôrazom na 

zlepšenie činností vo vzťahu k životnému prostrediu. 

Toto je, si myslím, úplne postačujúce, v te v tomto 

návrhu uznesenia a je to hlavne zákonná povinnosť tejto 

spoločnosti. 

Ďakujem. 
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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: 

Pokiaľ sa pamätám, tento návrh, aby sa dividendy 

použili na rekonštrukcie, myslím, že to podporil aj dozorná 

rada. Pripomeňte mi, ak náhodou niektorí nie, ale myslím 

si, že táto vôľa bola, pretože naozaj mnohé rozvody sú 

v katastrofálnom stave. Ak by sme toto uznesenie schválili 

tak, ako nám bolo predložené, by sme si uzavreli túto 

možnosť. Takže vás veľmi pekne poprosím o podporu toho 

materiálu, ktorý predkladá pán Jenčík. 

Uznesenia. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Rozumiem. 

Teraz by som v dvojroly diskutovať ja a žiadať 

o doplnenie tohto uznesenia, ktoré prečítam. 

Ehm, takže tak, ako je uznesenie doplnenie bodu osem, 

to znamená mestské zastupiteľstvo žiada, teda aby požiadal 

správnu radu predložiť na rokovanie mestského 

zastupiteľstva do 30. júna 2017 analýzu odvodi 
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odôvodniteľnosti existencie neziskovej organizácie SRBB a e 

SRBB a prípadne možnosti jej zrušenia, zlúčenia alebo 

presunu kompetencií na inú neziskovú organizáciu. 

Takže takýto návrh podám aj písomne. 

Pokračujeme v diskusii, pani Ferenč Ferenčáková. 

Gabriela   F e r e n č á k o v á , poslankyňa MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne za slovo. 

Ja by som. Teda nechcem posudzovať akým spôsobom 

vznikol zisk Bratislavskej vodár, teda strata dlh 

Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a síce spoločnosti, 

ktorá dlhodobo vykazovala jednoznačný zisk, až len od 

niektorej nejakého obdobia teda došlo k takémuto zvratu.  

Nie je to vlastne, nechcem tým tým len túto kritiku 

akože vyjadriť, ale ja veľmi vítam teda tento materiál 

v prípade, že by skutočne teda tie finančné prostriedky, 

ktoré by sa ušetril alebo ušetrili nevyplatením dividend 

skutočne boli zase investované do do infraštruktúry 

vodárenskej a v materiáli ma veľmi potešila taká veta, že 

navrhuje sa, aby nerozdelený zisk bol použitý na investície 

primárne na území Bratislavy.  

Skutočne, akože v Bratislave máme niektoré časti 

hrozné. Konkrétne aj u nás v rámci výstavby vodného diela, 

kde bolo devätnásť podmienok výstavby, kde musela teda 

vodohospodárska výstavba postaviť kanalizáciu, sa to 

nejakým spôsobom rozplývalo, až nakoniec teda to dopadlo 
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tak, že kanalizáciu si platili vlastníci, teda kanalizačné 

prípojky. Pretože od roku 2002 je nova novela zákona a máme 

tam isté veľké problémy, keď tá hlavná vetva je v menších 

dimenziách postavená ako vôbec je možné, ktorou už nie je 

možné pomaly odvádzať vody splaškové, pretože kapacitne 

nepostačuje. Týka sa to aj Rusoviec aj teda Čunova.  

Nechcem povedať aj prioritne dividendy boli boli 

určené tam, ale bola by som zvedavá, že akým kľúčom sa budú 

rozdeľovať investície a kde sa bude prednostne potom 

investovať. 

Ale samozrejme uvítam každú jednu investíciu v rámci 

Bratislavy. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Faktickou reaguje pán poslanec Jenčík. 

Tam je. 

Radovan   J e n č í k , poslanec MsZ: 

Ja sa ospravedlňujem. Nepočul som úplne celý príspevok 

kolegynky, ale ten začiatok som zachytil a teda v zásade 

ide o dlhodobo neriešený problém, to znamená sú prestarnuté 

potrubia. Rôzne, ešte dokonca tk kameninové, liatinové. 
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Tento problém treba riešiť systematicky a postupne. 

Akonáhle sa vynechá desať, pätnásť rokov, tak jednoducho 

v nejakom čase sa to nakopí a práve sme tu. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

V diskusii pokračuje pán poslanec Chren. 

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

Ďakujem veľmi pekne. 

Ak by bolo treba predĺžiť čas, prosím o to. 

Tento materiál som s veľkou pomocou magistrátu 

Hlavného mesta spracoval ako autor ja a mrzí ma, že som sa 

nemohol do rozpravy prihlásiť ako prvý, lebo som to 

nestihol. 

Je to vlastne materiál, ktorého hlavnou úlohou je 

stanoviť tie kejpíajs pre mestské podniky, na základe 

ktorých by v budúcnosti mohli byť aj vyplácané odmeny 

a stanovované platy pre manažmenty mestských podnikov a je 

to materiál, ktorý na základe uznesenia, ktoré sme prijali 

pred už skoro rokom a pol. Naozaj na tom veľmi intenzívne 

pracovali a ja chcem vyjadriť poďakovanie všetkých aj 

zamestnancom magistrátu. 

Určite tu padne kritika, lebo tá kritika zaznievala, 

že nám to trvalo príliš dlho. Musím povedať, že kedysi by 
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som bol ja tiež jedným z kritikov, ktorý by sa takto 

vyjadrovali, ale zo skúsenosti, ktoré mám z práce na 

podobných materiáloch asi na dvadsiatich rôznych 

samosprávach na Slovensku viem, že nie je dôležité ponáhľať 

sa, ale skôr prijať materiál, na ktorom bude naozaj 

politická zhoda a ktorý sa aj dokáže zaviesť 

a implementovať do života. 

Pretože tým robíme veľkú zmenu. Tým, že prijmeme 

nejaké kejpíais kľúčové ukazovatele, na základe ktorých 

budeme hodnotiť tých či už politických alebo odborných 

nominantov v podniku, tak naozaj sa otvára priestor pre 

zásadnú kvalitatívnu zmenu riadenia mestských podnikov. 

Tento materiál my v uznesení schvaľujeme ako keby také 

základné politické zadanie. Po prvýkrát, čo my poslanci, my 

zastupiteľstvo chceme od toho ktorého podniku, aby 

kvalitatívne sledoval. 

Oni samozrejme nejaké zadania mali, napríklad vo forme 

zmlúv s mestom, ale to boli všetko výstupovo orientované 

ukazovatele. Koľko kilometrov má dopravný podnik najazdiť 

za tie peniaze, ktoré mu každý rok posielame. V tomto 

materiáli mu schvaľujeme naše zadanie, kde hovoríme, že mu 

dávame širší cieľ, ktorý by mal sledovať vo svojej činnosti 

zvýšiť počet občanov mesta, ktorý využívajú emhádé. 

A taky tak, pardon, a takýto cieľ dávame každému 

jednému z tých troch najväčších mestských podnikov plus 

bratislavskej organizácii cestovného ruchu. Zároveň ďalším 

krokom je, že v spolupráci s magistrátom ako súčasť 

novembrového návrhu rozpočtu na budúci rok by sme už mali 

pripraviť niečo ako samostatnú prílohu, v ktorej už budú 
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stanovené aj tie konkrétne kľúčové ukazovatele pre každý 

podnik rozbité do detailu, kde toto politické zadanie bude 

pretransformované do nejakého toho konkrétneho kejpíaj, 

približne troch pre každý podnik. 

Bola to dobrá práca a vítam návrh pána kolegu Černého. 

My sme sa so spoločnosťou pre rozvoj bývania jednoducho 

nezaoberali kvôli tomu, že to nebolo v schválenom uznesení 

a nebol na to mandát schválený zastupiteľstvom, ale presne 

súhlasím. Som veľmi rád, pôvodne sme mali totiž tie návrhy 

kejpíais vytvoriť aj pre spoločnosť Metro. Keď som sa 

spoločnosťou Metro zaoberal, tak som zistil, že tam 

jednoducho nie je možné žiadne kejpíais vytvoriť, lebo tá 

spoločnosť nič poriadne nerobí a preto a som rád na tú 

v podstate sme našli odvahu a možno schválime uznesenie, že 

sa konečne zamyslíme vôbec nad zmyslom jej existencie a nad 

tým, že či by sme ju nemali zrušiť, zlúčiť alebo jednoducho 

niečo s ňou vymyslieť a to isté platí zrejme aj so 

spoločnosťou pre rozvoj bývania. 

Čo sa týka návrhu pána Jenčíka, to je práve o tom, že 

my schvaľujeme politickú objednávku. Hovoríme beveeske nad 

rámec tých bežných činností, čo robí, na čo sa má zamerať. 

Ja mám s týmto trošku problém, ale samozrejme, väčšina 

rozhodne, pretože bevees dokáže minúť nekonečné množstvo 

peňazí na opravy a rekonštrukcie, čo sa preukázalo, ako sám 

pán Jenčík povedal, práve tým, že nie len minuli to, čo 

majú ako ročný rozpočet, ale ešte sa aj zadlžili na desať 

generácií dopredu. A pokiaľ my jasne nepovieme, čo 

mimochodom hovoríme, pretože v tom pôvodnom návrhu je jasne 

napísané aj slovo, že zabezpečí dividendový príjem pri 

udržateľnom hospodárení a spravovaní siete. 
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To znamená, ak by si to investície vyžadovali, tak 

(gong) ten dividendový príjem byť nemusí, tak sa obávam, že 

týmto vlastne dáme mandát, že nikdy od tej beveesky nič 

nechceme a môže si tam šafáriť hlava nehlava, že od nich už 

ani neočakávame žiadne peniaze. Preto by som povedal, 

väčšina rozhodne a tak je to aj myslené, že to politické 

zadanie dávame vo väčšine ako zastupiteľstvo, ale nie som 

si úplne istý, či vyhodiť tých pár slov a tváriť sa, že my 

dividendy vôbec neočakávame a jednoducho rozhadzujte si tam 

peniaze ako chcete, pretože aj tak s nimi už vôbec 

nepočítame. 

A zabezpečiť stabilný dividendový príjem môže 

znamenať, že pri nejakom tom zhruba deväťdesiatmiliónovom 

obrate bevees nech nám aspoň jeden milión každý rok pošlú 

do rozpočtu a budeme plus mínus spokojní. Ale nie som si 

istý, či to úplne vyhodiť, ale teda prispôsobím sa 

samozrejme hlasovaniu väčšiny. 

Ďakujem veľmi pekne všetkým, ktorí podporíte tento 

materiál. Budeme ďalej pracovať na tých konkrétnych 

kejpíajs, veľmi rád sa s každým budem o tom rozprávať. Ešte 

raz ďakujem kolegom z magistrátu, ktorí veľmi silno pomohli 

a primátorovi za podporu tohto dokumentu a prosím vás teda, 

aby ste to podporili, lebo zostane tu niečo po nás aj do 

budúcnosti. Tie kejpíajs sa budú vyhodnocovať, sledovať 

a už to zostane na všetky volebné obdobia. 

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

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Reaguje pani poslankuňa Štasselová. 

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

Ďakujem pekne. 

Ja si myslím, že to je fajn, tak takýto prvý krok, ale 

obávam sa, že že mesto nemá nemá schopnosť akože pripraviť 

takýto materiál, pretože ja to uvediem na príklade 

spoločnosti OLO, kde je napísané, že by mala ehm, sa z nej 

stať zelená spoločnosť rozvíjajúca životné prostredie 

v meste, separovaný zber a zhodnocovanie odpadu. Ehm, ako 

ako tieto kritériá alebo ukazovatele alebo ako ich nazveme, 

ako ich odmeráme, kde sme teraz a čo chceme mať. Chceme mať 

milión vysadených tulipánov alebo stotisíc stromov. Alebo 

alebo proste čo to bude. Čiže ja mám pocit, že mesto 

nezbiera dáta kde sme v týchto ukazovateľoch, čiže ani 

nebude vedieť nastaviť nič merateľné pre tie spoločnosti. 

Neviem v tomto momente povedať, že (gong) že ako 

ďalej. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Vo faktickej teraz v dvojroly zase pokračujem ja a to 

len v reakcii na predrečníka, pána poslanca Chrena. 
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Neni pravda to, že Metro nič nepracuje a nič nerobí, 

doteraz robilo inžiniering prvej etapy, má zmluvu na 

ďalších štyri roky u druhú etapu plus radiály, ktoré sú. To 

asi neni až také ľahké. Napriek tomu si myslím, že 

nezaškodí ten návrh tak, aký ste dali, spracovať analýzu 

k tomu, že či vôbec do budúcna ako s tou spoločnosťou 

naložiť je správny. 

Pani Pätoprstá. 

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

poslankyňa MsZ: 

Ja určite podporujem tento materiál. Naozaj, je to 

v veľmi dôležitý krok, len treba upozorniť na niektoré 

veci. Budem hovoriť o Bratislavskej vodárenskej, že tu máme 

ešte aj dcérsku spoločnosť a treba doriešiť ešte aj vzťahy 

medzi touto cerkou dcérskou spoločnosťou, pretože na ňu 

nemáme veľmi veľký dosah a sú tu isté úniky. Na ide 

napríklad o prenájom majetku Bratislavskej vodárenskej, 

pozemkov pre in Infraservices. 

Čiže bolo by dobré sa zamyslieť aj akým spôsobom 

ošetriť ten tento túto vec.  

A trošku chcem polemizovať s pánom Chrenom, že cieľom 

Bratislavskej vodárenskej sú služby verejnosti, nie 

zvyšovanie ceny vody, aby bol čo najvyšší zisk a veľké 

dividendy. To robia firmy, to robia komerčné, čiže treba 

trošku opatrne. 
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Ten dôraz, ktorý kladieme na rekonštrukcie naozaj 

v havarijnom stave, čiže (gong) verejnosť zisťuje havárie. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pán poslanec Jenčík. 

Radovan   J e n č í k , poslanec MsZ: 

Tak ja budem plynule pokračovať. Na to je tam aj 

dozorná rada, aby to, aby to ustrážilo čo sa tam bude diať 

a práve dozorná rada tlačí na to, aby bol prijatý nový 

obchodný, finančný, hlavne jednotný jeden plán, ktorý, 

ktorý bude prehľadný v prvom rade, čiže bude ľahšie 

kontrolovateľný. 

Ďalej je to zákonná povinnosť tej spoločnosti tvoriť 

primeraný zisk. Okrem toho, že zásobuje pitnou vodou má 

tvoriť primeraný zisk. Je to URSom regulovaná spoločnosť, 

čiže aj toto je povinnosť a z toho zisku sa má naspäť sa 

majú rekonštruovať potrubia alebo vodojemy alebo čokoľvek 

iné. 

Ale pokiaľ budeme dávať peniaze do mesta, kde sa 

v zásade prejedia, lebo naposledy, keď sme súhlasili s tým, 

aby sa vyplatili dividendy sme žiadali, aby mesto vyplatilo 

svoj dlh voči Bratislavskej vodárenskej spoločnosti 

a pokiaľ viem, tak sa tak nestalo. Tak ja si myslím, aby 

sme kupovali za to lavičky (gong) 
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Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Rozumieme, pán poslanec Chren. 

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

Ďakujem. 

Veľmi stručne. Pani Štasselová, keby ste si pozreli 

ten materiál ďalej, tam tie návrhy už tých kejpíais aj tých 

dát všetkých sú. Konkrétne poviem jeden príklad. Kejpíai 

dva OLO zvýšenie podielu vytriedenia separovaného odpadu na 

úroveň najmenej štyridsaťštyri percent. Konkrétny príklad 

ukazovateľa, ktorý vychádza z dát a vieme, prečo je to 

štyridsaťštyri percent. Rád sa s vami o tom porozprávam. 

Čo sa týka bevees, tam musím jasne povedať, Rado, no 

jednoducho áno. To je regulovaná firma, ona má ekonomicky 

oprávnené náklady, do ktorých práve všetky náklady na 

rekonštrukcie a odpisy spadajú a nie zvyšovať cenu vody, 

ale nad úroveň týchto nákladov, ktoré si musí dokázať 

uhájiť pred URSom, má regulovanú mieru zisku. Myslím, že je 

to okolo päť percent a rekonštrukcie a investície sa nemajú 

robiť z tých piatich percent. Oni majú byť zahrnuté v tých 

oprávnených nákladoch, ktoré schvaľuje URSo a nad rámec 

ktorých sa robí minimálna primeraná miera zisku, ktorá 

samozrejme to je tá politická otázka, či má ísť do mesta. 

Ak sa budeme spoliehať (gong) len na päť percent zisk. 
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Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pani poslankyňa Tvrdá. 

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

Ďakujem pekne za slovo. 

Keď som čítala tento materiál, tiež ma udivilo to 

uznesenie, že vlastne spoločnosti dopravný podnik aj OLO 

žiadne dividendy a sústredil sa alebo sústredili sa 

pisatelia iba na bod štyri Bratislavskú vodárenskú. 

Súhlasím s návrhom predsedu dozornej rady. My pred 

týždňom, pred desiatimi dňami, keď sme mali naposledy doz 

mimoriadnu dozornú radu, tak tam padlo, že naozaj tie 

dividendy a zisky treba investovať do rekonštrukcií potrubí 

a vodovodných sietí. Čiže s tým sa plne stotožňujem. 

Čiže s bodom štyri ako vypustiť tú vetu, ktorú kolega 

Jenčík navrhol. 

Zároveň tu padlo, kolegyňa Ferenčáková hovorila 

o stratách v bevees. Ja neviem, že by za posledné roky gen 

vygenerovalo stratu bevees. Kolega Chren hovorí, že 

v beveeske sa zadlžili na desať generácií. No ja neviem 

o čom hovoríte, naozaj. V roku 2013 sme zobrali toto 

zastupiteľstvo osemdesiatmiliónový úver a ten bude splatený 

v roku 2020 a je splácaný pravidelne. Takže neviem, alebo 

že rozhadzujete si peniaze ako chcete. No tak ja neviem, ja 

som tam v dozornej rade a snažíme sa naozaj tam kontrolovať 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 25 mája 2017 

 495

veci a že si tam rozhadzujú peniaze, tak to o tom neviem. 

Čiže sú také vyjadrenia, také nepodložené. Zadlžili sa na 

desať generácií dopredu. Čiže ešte raz, podporím návrh 

kolegu Jenčíka, aby tak, ako z ďalších akcioviek plynuli 

peniaze, ak sa vygenerujú zisky do tých spoločností, aby sa 

rozvíjali. Tak isto aj do Bratislavskej vodárenskej. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Reaguje pán poslanec Chren. 

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

A, ďakujem veľmi pekne. 

Ja sa ospravedlňujem za tie expresívnejšie slová, 

ktoré zazneli teda aj na podnet toho, čo povedal pán kolega 

Jenčík o tom vysokom zaúverovaní a o tom, že vlastne 

nezostali peniaze na investície, pretože už nie je odkiaľ, 

lebo je tá spoločnosť naozaj zaťažená takými úvermi. 

Každopádne, k tomu pozmeňujúcemu návrhu, ja sa naozaj 

obávam len jednej jedinej veci, ale akože chápem, že je 

nejaká požiadavka väčšiny. 

Bojím sa tej veci, že vytvoríme ako keby večné 

očakávanie, že od tej bevees už mesto vlastne vôbec nič 

neočakáva. Že už od nich neočakávame ani euro, že vlastne 
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so žiadnymi dividendami nepočítame, že vlastne nám je jedno 

ako bevees hospodária. To je moja jedna jediná obava. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Naspe. 

Ešte reaguje, už by možno aj mala, ale dobre. 

Pani poslankyňa Tvrdá. 

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

Prečo ich neočakávame z dopravného podniku? Prečo ich 

neočakávame z OLa? 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďalej diskutuje pán poslanec Budaj. 

Ján   B u d a j ,   poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

No naozaj neni najvhodnejšia hodina na to, aby sme 

otvorili zásadnú diskusiu o hospodárskej politike voči 

mestským podnikom. To by teda chcelo, pán Jenčík trošku 

väčšie odôvodnenie a v tomto prípade zdieľam nedôveru, 
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o ktorej hovoril pán Chren. Paušálne rozhodnutie povedať, 

že nikdy alebo netreba infra má dostato infra požiera 

dostatočné objemy peňazí v BVSke. A, ale opakujem. Nechcem, 

nechcem nahrádzať nejakú normálnu odbornú debatu. Toto 

naozaj nie je vhodné. Ten váš návrh je mimoriadne v zlej 

situácii podaný a už vôbec nechápem ako súvisí s bodom, 

ktorý preberáme, prečo ste, prečo, prečo je tu tendecia to 

spojiť. 

Návrh pána Chrena ide, a teraz sa budem venovať tomu 

návrhu, ide veľmi správnym smerom, ale je to naozaj, vy ste 

o ňom diskutovali zrejme s kolegom Černým dlhé mesiace ak 

nemám povedať roky. Chcel by som aj ja mať šancu sa nejakou 

formou aktívnejšie zapojiť, tak isto náš klub. Čiže pre 

túto chvíľu to je dosť zásadný materiál, opakujem idúci 

dobrým smerom, ale odporúčam zatiaľ zdržanlivosť aj za to, 

pán Chren, že náš klub sa ne nezúčastnil toho rozdeľovania 

moci, ktorý sa dial okolo mestských podnikov. My možno 

nemáme taký vhľad, o akom vy hovoríte. Chceme sa s tým 

oboznámiť a diskutovať. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Faktickou reaguje pán poslanec Jenčík. 

Radovan   J e n č í k , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 
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Práve preto som reagoval, pán Budaj, s s návrhom 

uznesenia. Lebo ja som tiež neočakával, že v takomto 

materiály bude také závažné rozhodnutie. Na rozdiel te aj 

aj vzhľadom na to, že dozorná rada odporučila, aby sa 

nevyplácali dividendy a zrazu v nejakom nevinnom materiáli 

sa ide schváliť, že. 

Ako nie, však to je materiál. Materiál predkladal 

zastu, teda magistrát predkladal. Ja len chcem zmenu. 

A a ja keď som tam zbadal výrazy, niekoľkokrát je to tam 

spomenuté, ako dividendová politika. V tomto prípade je 

dokonca nezákonná. 

Ja som len to chcel, aby to bolo v poriadku. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Naspäť reaguje pán poslanec Chren. 

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

Ďakujem. 

Ja len chcem uistiť pána kolegu Budaja ako 

predrečníka, na ktorého reagujem, že celá tá spolupráca 

vyplývala z jednej jedinej veci. Že som povedal, že chcem 

takéto niečo za sebou nechať na meste ako jednu z vecí, čo 

presadím ako poslanec za toto volebné obdobie. Presadil som 

tu uznesenie, ktoré sme všetci schválili, všetkým vám za to 

ďakujem. A potom som jednoducho chodil, domŕzal, otravoval 
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všetkých ľudí na meste a na magistráte, kým sme to spoločne 

nenapísali. 

To nie je o tom, že niekto má prístup alebo nemá. Veď 

vy máte dvoch členov dozornej rady. To je o tom, že niekto 

rozpráva a niekto pracuje. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ukončujem diskusiu k tomuto bodu a odovzdávam slovo 

návrhovej komisii. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

K tomuto materiálu sme dostali dva návrhy uznesenia. 

Prvý návrh dal pán Jenčík a to v bode štyri návrhu 

uznesenia, ehm, navrhuje vynechať vetu v treťom riadku, čo 

začína pravidelného dividendového príjmu do rozpočtu 

Hlavného mesta pri. Táto časť vety vypadne a ostatné aj 

začiatkom, že predstavenstvo obchodnej spoločnosti 

a pokračovanie, že bez chybnej, kvalitnej a tak ďalej 

k životnému prostrediu ostáva. 

O tom by sme mali hlasovať. 
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Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

Uznesenie bolo prijaté, tridsaťdva prítomných, 

dvadsaťosem sa vyslovilo za. Návrhová komisia. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Ďalší návrh prišiel na doplnenie do bodu osem tohto 

uznesenia. Dával to pán Černý a hovorí o tom, že žiada 

správnu radu spoločnosti pre rozvoj bývania v Bratislave, 

aby predložila na rokovanie mestského zastupiteľstva 

Hlavného mesta SR Bratislavy do 30. 6. 2017 analýzu 

odôvodnitelnosti existencia spoločnosti pre rozvoj bývania 

v Bratislave a prípadnej možnosti jej zrušenia, zlúčenia 

alebo presunu kompetencií na inú neziskovú spoločnosť. 

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

My sme volali pani. 

Len na dovysvetlenie, pani Hulalová povedala, že 

nejaký podobný materiál, analýza v tejto veci už 

z minulosti existuje. 
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Takže predložíme túto do zastupiteľstva. 

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Aha, pani riaditeľka, teda konateľka, toho času ešte 

stále informovala, že takú analýzu má k dispozícii, takže 

tú predložíme do zastupiteľstva v danom termíne. Dobre? 

Takže preto takto. (poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Prezentujte sa a hlasujte. 

Uznesenie bolo prijaté, tridsať prítomných, 

dvadsaťdeväť sa vyjadrilo za. A. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Teraz by sme mali hlasovať o ostatnej časti tohto 

uznesenia mestského zastupiteľstva. Po prerokovaní 

materiálu proste žiada primátora v bode jedna, dva, tri až 

osem s týmito zmenami. 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

Uznesenie bolo prijaté. 

Dvadsaťdeväť prítomných. 

Dvadsaťsedem sa vyjadrilo za. 
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BOD 27 HARMONOGRAM OPATRENÍ NA ODSTRÁNENIE 

DLHODOBO NERIEŠENÝCH PROBLÉMOV 

MESTSKÝCH PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ, 

VYPLÝVAJÚCICH Z PREDLOŽENÝCH 

KONCEPCIÍ 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Otváram ďalší bod rokovania dnešného mestského 

zastupiteľstva, bod číslo dvadsaťsedem. Je to Harmonogram 

opatrení na odstránenie dlhodobo neriešených problémov 

mestských príspevkových organizácií, vyplývajúcich z 

predložených koncepcií. 

Otváram diskusiu bez úvodného slova. 

Nikto. 

Pani Šimončičová. 

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

Ďakujem veľmi pekne. 

Konečne tu máme tento materiál, ktorý sme mali mať 

pôvodne už niekedy v septembri minulého roku, po vyše roku 

od schválenia uznesenia, že sa predloží harmonogram. 

Musím povedať, že na komisii kultúry a ochrany 

historických pamiatok, kde príspevkové organizácie 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 25 mája 2017 

 503

spadajúce do kompetencie tejto komisie, čiže naše kultúrne 

inštitúcie predložili najviac, podľa mňa, tých neriešených 

problémov, tak sme to prijali takéto uznesenie na komisii 

kultúry a odporúčam potom, aj predložím ako zmenu návrhu 

uznesenia.  

Mal to byť harmonogram opatrení na odstránenie 

dlhodobo neriešených problémov. Harmonogram znamená časový 

postup od kedy do kedy sa čo bude riešiť.  

Čiže, toto naša komisia nepovažuje za harmonogram. Ale 

prijala uznesenie, že  berie na vedomie zoznam dlhodobo 

neriešených problémov mestských príspevkových organizácií 

a žiada materiál doplniť o vypracovanie priorít riešenia 

dlhodobo neriešených problémov s časovým postupom, termínmi 

realizácie a finančným krytím. 

Čiže, v tomto zmysle predložím zmenu navrhovaného 

uznesenia, takže v bode Bé, v bode A berie na vedomie 

predložený zoznam,  

a v bode Bé žiada primátora materiál dopracovať tak, 

aby bol z toho harmonogram s časovým postupom, s termínmi 

realizácie a s finančným krytím.  

Alebo ešte, ak môžem hovoriť ďalej, je to materiál, 

ktorý naozaj, to som zabudla na začiatku povedať hneď 

kritizujem, je to materiál, ktorý, chvalabohu, že už máme 

konečne na svete, je to zoznam toho, čo sa tu naozaj dlhé 

roky neriešilo a hlavne sa to týka našich organizácií 

príspevkových z oblasti kultúry, ktoré väčšina sídli 

v národných kultúrnych pamiatkach.  
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Čiže, má to nielen ten obsah, že majú budovy 

v nevyhovujúcom stave, ale sú to dokonca ešte národné 

kultúrne pamiatky. Takže dupľom, tam by sa bolo treba o to, 

o to starať.  

Najdôležitejšia vec, samozrejme, depozitáre, tak tie 

sa už začali riešiť (gong) niektoré ďalšie problémy 

z tohoto sa takisto už začínajú dostávať do rozpočtu mesta. 

Ale prosím si, aj tie ďalšie, lebo sú to nielen naše 

kultúrne príspevkové organizácie, ale tie ďalšie, ktoré 

spadajú, povedzme pod, dajme, Mestské lesy a napríklad, 

taká mestská polícia, tá sa do toho zoznamu vôbec 

nedostala, hoci takisto predkladali, náčelník predkladal 

koncepciu mestskej polície, ale k nemu sa to nedostalo. 

Čiže, ja by som navrhla, ešte keby sa aj problémy mestskej 

polície do toho harmonogramu dostali, keďže sa bude 

dopracovávať aj o o tie časy a o finančné krytie, keby sa 

pripojila aj mestská polícia, tak to, to teda všetky 

príspevkových organizácie by to malo, malo byť.   

Takže, ďakujem pekne a prosím o podporu tohto 

zmeneného návrhu uznesenia.  

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Uzatváram diskusiu a odovzdávam slovo návrhovej 

komisii.  
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Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

(poznámka:  čaká sa na písomne predložený návrh 

uznesenia od pani poslankyne Šimončičovej) 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

No. Než pani Šimončičová dopíše, aby sme nestratili 

koncentráciu a pozornosť, navrhujem, že by sme zatiaľ 

otvorili bod číslo dvadsaťosem a prebehli diskusiu. Úvodné 

slovo a diskusiu a potom si dali dvojité hlasovanie k bodu 

dvadsaťsedem a dvadsaťosem následne. Dobre?  

Predpokladám, že je zhoda.  

(poznámka:  počuť zo sály „áno“) 

(poznámka:  prerušený bod číslo dvadsaťsedem) 
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BOD 28 NÁVRH NA MENOVANIE NOVÉHO ZÁSTUPCU 

ZA ZRIAĎOVATEĽA DO RADY ŠKOLY PRI 

ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLE FRANTIŠKA 

OSWALDA, DALIBOROVO NÁM. 2, 

BRATISLAVA 

Predsedajúci: Ing. Milan   Č e r n ý , 

I. námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Takže, poďme diskutovať a otváram bod dvadsaťosem.  

Tento bod takisto nechávame otvorený, je to Návrh na 

menovanie nového zástupcu na zriaden za zriaďovateľa do 

školy pri Základnej umeleckej školy Františka Oswalda, 

Daliborove námestie. 

Pán Žitný je predkladateľ.  

Bez úvodného slova. Myslím si, že materiál je 

pochopiteľný.  

Otváram diskusiu k tomu bodu. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Návrhová komisia.  

Končím diskusiu, nikto sa nehlási, prosím návrhovú 

komisiu. 
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Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Budeme hlasovať v bode dvadsaťosem. 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

v časti A odvoláva pani doktor Miladu Godáňovú z rady 

školy, v časti Bé deleguje ďalších členov tak, ako je to 

napísané. 

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. 

 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prechádzame do bodu.  
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Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Neprechádzame. Ešte máme hlasovať v bode dvadsaťsedem, 

čo už je napísané uznesenie. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Už je, už je napísané. už to je napísané. 

Pardon, ja som myslel, že ešte nie je.  

 

 

BOD 27 HARMONOGRAM OPATRENÍ NA ODSTRÁNENIE 

DLHODOBO NERIEŠENÝCH PROBLÉMOV 

MESTSKÝCH PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ, 

VYPLÝVAJÚCICH Z PREDLOŽENÝCH 

KONCEPCIÍ- HLASOVANIE 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Čiže vraciame sa do hlasovania o návrhu pani 

poslankyne Šimončičovej.  

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

V dvadsaťsedmičke pani Šimončičová dala.  
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(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

No tak tu je podčiarknutá zmena návrhu a doplnenie. 

Tak.  

V časti A berie na vedomie zoznam dlhodobo neriešených 

problémov v mestských príspevkových organizácií 

vyplývajúcich z neviem čoho.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Z predložených koncepcií.  

V časti Bé žiada primátora dopracovať materiál 

o časový postup riešenia, termínov realizácie a finančné 

krytie tak, aby bol materiál  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

(poznámka:  počuť slovo „harmonogramom“) 

harmonogramom. 

Toľko. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Hlasujeme o tomto návrhu.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Dvadsaťdeväť prítomných. 
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Dvadsaťštyri za. 

Čiže, uznesenie bolo prijaté. 

 

Ešte voľačo? Nie. 

Takže môžme ísť do bodu dvadsaťdeväť?  

(poznámka:  počuť zo sály „áno“) 

 

 

BOD 29 VYHODNOTENIE PLNENIA REALIZAČNÉHO 

PLÁNU KOMUNITNÉHO PLÁNU SOCIÁLNYCH 

SLUŽIEB HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY 

ZA ROK 2016 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Plá, plnenie Realizačného plánu komunitných za rok 

2016. 

Prosím, krátke úvodné slovo. Vlastne je to bez 

úvodného slova. 

Otváram k tomuto bodu diskusiu. 

Nikto sa nehlási. 
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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 po prerokovaní materiálu 

berie na vedomie vyhodnotenie plnenia realizačného plánu 

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 prítomných. 

Dvadsaťdeväť za. 

Uznesenie je prijaté. 
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BOD 30 NÁVRH REALIZAČNÉHO PLÁNU KOMUNITNÉHO 

PLÁNU SOCIÁLNYCH SLUŽIEB 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 tridsať, je to Návrh Realizačného 

plánu Komunitného plánu sociálnych služieb, ktorý sa opiera 

o to vyhodnotenie. 

Čiže, podobný materiál.  

Bez úvodného slova. 

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, mestské zastupiteľstvo 

schvaľuje realizačný plán 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.) 

Tridsaťjedna prítomných. 

Dvadsaťjedna za. 

Uznesenie je prijaté. 

 

 

BOD 31 NÁVRH NA ZRUŠENIE UZNESENIA Č. 

679/2016 MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY ZO DŇA 

16.11.2016 - ANALÝZA POPLATKU ZA 

ROZVOJ 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prechádzame so bodu tridsaťjedna a to je Návrh na 

zrušenie uznesenia mestského zastupiteľstva o, týkajúca sa 

poplatku za rozvoj.  

Je to formálne rozhodnutie, pretože tým, že sa to 

prenieslo na mestské časti,  musíme zrušiť to, čo sme si tu 

schválili. Čiže, to je iba formalita.  

Otváram k tomuto bodu diskusiu.  

Nikto sa nehlási. 

Končím diskusiu. 

Prosím návrhovú komisiu. 
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Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

zrušuje uznesenie mestského zastupiteľstva číslo 679 

z 2016, zo dňa 16. 11. 2016. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsaťdva prítomných. 

Dvadsaťdeväť za. 

Uznesenie je prijaté. 
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BOD 32 NÁVRH NA PREDAJ NOVOVYTVORENÉHO 

POZEMKU V BRATISLAVE, K. Ú. 

PETRŽALKA, PARC. Č. 2275/2, DO 

VÝLUČNÉHO VLASTNÍCTVA SPOLOČNOSTI 

JÁNOŠÍK HOLDING 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 tridsaťdva, návrh na predaj 

pozemku v Bratislave v Petržalke spoločnosti JÁNOŠÍK 

Holding. 

Prosím krátke úvodné slovo.  

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

Žiadateľ požiadal o odkúpenie predmetného pozemku. 

Predajom sa uporiadajú vlastnícke vzťahy medzi vlastníkom 

pozemku a vlastníkom stavby a príde k zosúladeniu údajov 

katastra so skutočným stavom.  

Prvá časť kúpnej ceny je stanovená vo výške 155 celá 

35 eur za meter štvorcový, čo pri výmere 418 metrov 

predstavuje sumu 64 936 celá tri eur. 

Druhá časť kúpnej ceny 14 212,00 eur tvorí náhradu za 

bezdôvodné užívanie pozemku spätne za obdobie dvoch rokov.  

Stanoviská starostu a dotknutých oddelení súhlasné, 

finančná komisia, materiál nezískal dostatočný počet 
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hlasov, výstup z mestskej rady, odporúča  prerokovať 

materiál.  

Návrh uznesenia, odporúča schváliť predaj za kúpnu 

cenu 79 148 celá 30 eur. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem. 

Otváram diskusiu. 

Nikto sa neký, 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 predaj a tak ďalej.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 
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Tridsaťdva prítomných. 

Dvadsaťštyri za. 

Uznesenie je prijaté. 

 

 

BOD 33 NÁVRH NA PREDAJ POZEMKOV 

V BRATISLAVE, K. Ú. DÚBRAVKA, DO 

VÝLUČNÉHO VLASTNÍCTVA SPOLOČNOSTI 

MACHO DEVELOPING, S. R. O., SO 

SÍDLOM V BRATISLAVE, AKO 

MAJETKOVOPRÁVNE USPORIADANIE 

POZEMKOV POD STAVBOU 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prechádzame do bodu tridsaťtri a to je Predaj pozemkov 

v Dúbravke do spoločnosti MACHO Mačo developing.  

Prosím o úvodné slovo.  

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

Žiadateľ vo svojej žiadosti uviedol, že pôvodným 

vlastníkom stavby bola spoločnosť Development jedna. Táto 

spoločnosť v roku 2006 požiadala o kúpu pozemkov pod 

stavbou a priľahlými pozemk, priľahlým pozemkom.  
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Pri realizácii daného predaja bolo zistené, že na časť 

týchto pozemkov bol zo strany fyzických osôb uplatnený 

reštitučný nárok. Nakoľko všetky reštitučné konania 

k dotknutému pozemku sú  k dnešnému dňu právoplatne 

ukončené, požiadala spoločnosť MACHO developing o opätovne 

o ich predaj.  

Prvá časť kúpnej ceny je stanovená vo výške 154 celá 

59 eur za meter štvorcových. Pri výmere 3 515 metrov 

štvorcových  prvá časť kúpnej ceny predstavuje  

sumu 543 383 celá 85 eur. 

Druhá časť kúpnej ceny tvorí náhradu za užívanie 

pozemkov vo výške dvojročného nájmu stanoveného na sumu 

113 530,00 eur.  

Stanovisko dotknutých oddelení súhlasné. Aj starostu 

je súhlasné.  

Finančná komisia   odporúča  schváliť predaj za kúpnu 

cenu celkom 878 750,00 eur plus náhrada za užívanie vo 

výške 113 530,00 eur, čo znamená 250,00 na meter štvorcový.  

Výstup z mestskej rady, odporúča  prerokovať materiál.  

Návrh uznesenia, odporúča  schváliť predaj za kúpnu 

cenu celkom 543 000 eur 330, 543 338,00 eur, plus náhrada 

za užívanie 113 530,00 eur, čo je 154 celá 50 eur na meter 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem. 

Otváram diskusiu. 

Pán poslanec Budaj.  

Ján   B u d a j ,  námestník primátora a poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

V zmysle rokovania finančnej komisie predkladám návrh, 

aby bola prvá časť kúpnej ceny stanovená na sumu 250,00 eur 

na meter štvorcový, to je pri tritisícpäťstopätnástich 

metrov štvorcových  suma 878 750,00 eur. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujeme. 

Pán poslanec Káčer.  

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

Ďakujem pekne za slovo. 

Ja by som priblížil poslancom, aký je toto stav, alebo 

čo to je za budovu. 
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ak to nevedia, je to v centre Dúbravky. Táto budova je 

desať rokov centrom bezdomovcov, odpadu, menia sa tam 

vlastníci, rôzne drogové problémy sú tam. My to 

potrebujeme, naozaj, ten nejakým spôsobom riešiť.  

Tento pozemok v zásade obyvatelia nemajú problém 

s výstavbou, s čímkoľvek proste, akékoľvek riešenie sa tam 

nájde, je to pozitívne.  

Takže žiadam o podporu tohto materiálu. Dúbravka 

potrebuje s tým pohnúť. Je to po Harmincovej, alebo 

s Harmincovou sa to bije ako najväčší problém obyvateľov 

v prieskumoch.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem. 

Končím diskusiu. 

Prosím návrhovú komisiu. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

K tomuto materiálu sme dostali jeden návrh na zmenu 

ceny predajnej, a to v prvej časti kúpnej ceny namiesto 

sumy 154 celých 59 na 250,00 eur a tým pádom predajná suma 

bude za tie štvorcové metre osemstosedemdesia, sedemst, 

878 750,00 eur.  
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To je návrh finančnej komisie od Jána Budaja.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

S tým, že ten, to užívanie je to isté, hej? To je 

(poznámka: nezrozumiteľné slovo). 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Užívanie ostáva teda tých 113 (poznámka: 

nezrozumiteľné slovo hovoria naraz predsedníčka návrhovej 

komisie aj predsedajúci) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre.  

Ďakujem pekne. 

Prosím, hlasujte o návrhu finančnej komisie.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsaťdva prítomných. 

osem za. 

Uznesenie nebolo prijaté. 

 

Návrhová komisia. 
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Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Budeme hlasovať o pôvodnom návrhu uznesenia, tak ako 

bolo napísané, 154 celých 59 za štvorcový meter a predajná 

cena ostane 113 530,00 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.) 

Tridsaťdva prítomných. 

Dvadsaťosem za. 

Uznesenie je prijaté. 

 

Bod tridsaťštyri sme si schválili ako štrnásť A. 
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BOD 35 NÁVRH NA ZRIADENIE VECNÉHO BREMENA 

NA POZEMKOCH V BRATISLAVE, K. Ú. 

PETRŽALKA PARC. Č. 1741/17 A PARC. 

Č. 1742/123, V PROSPECH TESCO STORES 

SR, A.S., SO SÍDLOM V BRATISLAVE 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Čiže postupujeme ďalej do bodu tridsaťpäť, vecné 

bremeno Bratislava Petržalka, TESCO STORES. 

Prosím úvodné slovo. 

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

Zriaditeľ vec, zriadenie vecného bremena práva, práva 

stavby, rozšírenie existujúceho hypermarketu TESCO 

v Petržalke o nákupnú galériu a vonkajšiu gastrojednotku, 

nové pripojenie parkoviska sever na Panónsku cestu za 

účelom zriadenia príjazdu a výjazdu z areálu hypermarketu 

TESCO na Panónskej ulici.  

Pre účely vybudovania nového vjazdu a výjazdu je 

nevyhnutné zriadiť k daným pozemkom právo stavby účelovej 

komunikácie, ktorá bude slúžiť ako vjazd a výjazd z areálu 

hypermarketu.  

Napojenie hypermarketu bolo príslušným stavebným 

úradom povolené, preto navrhujeme zriadiť vecné me bremeno 

„in rem“ v prospech súčasného a každodobého vlastníka 

pozemku parcely. 
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Odplata za zriadenie vecného bremena pre pozemky v 

celkovej výmere 106 metrov štvorcových predstavuje 

jednorazovú sumu 61,00 Eur.  

Stanovisko dotknutých oddelení a starostu je súhlasné. 

Finančná komisia   neodporúča schváliť a navrhuje opek 

opätovné rokovanie o zvýšení sumy za odplatu vecného 

bremena.  

Výstup z mestskej rady, odporúča  prerokovať materiál. 

Návrh uznesenia, odporúča schváliť  zriadenie vecného 

bremena.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem. 

Otváram diskusiu. 

Pán poslanec Dostál. 

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

Mali sme tu doobeda bod tiež, ktorý sa týkal zriadenia 

vecného bremena, ale myslím, že to bolo úplne odlišné, 

keďže tam išlo o zriadenie vecného bremena pre, pre OLO, 

pre polozapustené kontajnery, čiže pre nejakú službu, ktorú 

de fakto samospráva prostredníctvom svojho podniku 

poskytuje obyvateľom.  
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Tuto máme teraz žiadosť na zriade, o zriadenie vec 

vecného bremena, ktorý, ktoré je obchod, obchod, súkromný 

obchod, súkromná spoločnosť, má parkovisko a chce si 

vybudovať ďalší príjazd.  

Pýtali sme sa na to na komisii a dôvod, prečo to 

nepredávame a ideme zriaďovať vecné bremeno, čo je 

samozrejme, že výhodnejšie pre, pre TESCO a nevýhodnejšie 

pre mesto z hľadiska toho koľko za to  zaplatí, ten dôvod 

je, že oni o to tak požiadali.  

Tak neviem, či my máme postupovať na predávať, alebo 

zriaďovať vecné bremeno podľa toho, ako si kto, ako si kto 

požiada.  

Ja som sa aj pýtal, či je nejaký iný dôvod, ale žiadny 

iný dôvod prečo by to malo byť vecné bremeno a nemal by byť 

ten kus pozemku predaný, som na komisii nedostal.  

Takže, komisia nesúhlasila s tým zámerom, a teda bolo 

to je jednohlasne. 

V zápise je napísané, že komisia navrhuje opätovné 

rokovanie o zvýšení sumy za odplatu vecného bremena. Ja mám 

v zápise svojom uvedené, že komisia odporúčala predaj. Tak 

teraz neviem, že či som ja len nepochopil o čom sme, o čom 

sme hlasovali, alebo je tam, je tam chybný zápis, ale teda 

v každom prípade nerozumiem tomu dôvodu, prečo to máme 

riešiť vecným bremenom a keď to je návrh, tak takýto návrh 

nepodporím a dávam do pozornosti aj kolegom, že ak to 

nebude nejako vysvetlené, že v čom je vecné bremeno pre 
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mesto lepšie ako, ako  predaj toho pozemku, aby za to 

nehlasovali.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec, 

ten postup procesný je asi taký, že o tom môžete 

rozhodnúť iba vy.  

Čiže keď niekto požiada, tak my to dávame vám na 

rozhodnutie a keď rozhodnete, že nie, tak nie. Len iba 

takto sa to dá rozhodnúť.  

Pán, pani poslankyňa Pätoprstá. 

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

poslankyňa MsZ: 

Ja sa nebudem vyjadrovať k tomu postupu, keď 

samozrejme, žiadateľ požiadal o vecné bremeno, tak 

samozrejme, musíme rozhodovať o vecnom bremene. Ja chcem 

čisto povedať len to, že je to čiastočne aj zámer k tej 

dopravnej situácie. Kto poznáte výjazd z TESCA, mnohí na 

na, a teda ľudia, ktorí tam chodia, musia veľmi veľkou 

obklukou sa vracať potom späť do sídliska.  

Čiže, ľudia to budú určite využívať. Čiže, bude to aj 

v prospech verejnosti. To je čisto len z hľadiska dopravy, 

vám chcem povedať, že takáto situácia ľuďom uľahčí výjazd  

z toho areálu. 
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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 ,  námestník primátora a poslanec MsZ: 

Áno. Tak finančná komisia sa odporuč, pokúša odporučiť 

v tomto prípade, aby sa materiál ponúkol ako predaj.  

Tak ale zrejme treba o tom hlasovať, tak v poriadku. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán, pani poslankyňa Kimerlingová. 

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

Tuto je ten prípad, na ktorý som upozonila, keď sme 

rokovali o o polozapustených kontajneroch OLA a preto 

hovorím, že podľa môjho názoru, bude problém v tom 

znaleckom odhade, pretože tuná je jasne napísaný zámer 

žiadateľa.  

To nie je preto, aby verejnosti len uľahčil výjazd, 

alebo vjazd z parkoviska. Tu je napísané, rozšírenie 

existujúceho hypermarketu o nákupnú galériu a vonkajšiu 

gastrojednotku. 

Čiže, to je vyslovene komerčný zámer. A zlepší to 

situáciu najmä tomu TESCU. 
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Takže, ja dávam na zváženie, že či by nebolo dobré 

stiahnuť tento materiál a prepracovať ho, pretože komisia 

už odporučila, na zastupiteľstve je diskusia. Myslím si, že 

to by bolo celkom oprávnené, keby ste ho prepracovali na 

predaj.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Lenže oni o predaj nežiadajú. Že my to bude odpoveď na 

otázku, ktorú nikto nepoložil. 

Pán námestník Černý. 

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

mesta SR Bratislavy: 

Ja len na krátke vysvetlenie, tak jak ja to chápem, 

hoci je to záležitosť Petržalky.  

Jak tam on ide stavať nejakú príjazdovú cestu a my mu 

to predáme, vzápätí budeme naspäť odkupovať ten pozemok pod 

cestou? Hej.  

Však. Ja obvykle aspoň vychádzam z toho, že teda 

spravíme vecné bremeno on spraví cestu a keďže a vloží ju 

k nám asi do správy. Asi tak to vidím ja. Teda aspoň si 

myslím.  
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Myslím si, že takto uvažovali zrejme a preto viedli 

k tomu, že to je vec, vecné bremeno a riešia to takýmto 

spôsobom.  

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: 

No, ja neviem. Keď, keď iní investori stavajú, tak 

pokiaľ im to nepredáme a pokiaľ ide o budovanie nejakej 

komunikácie, ktorú máme potom prebrať späť, tak, tak sa jej 

to dá do nájmu a ne nezriaďuje sa vecné bremeno. A počíta 

sa s tým, že, že je, že je to, že je to naše a oni tam len 

vybudujú komunikáciu a potom nám ju odovzdajú a my ju 

budeme udržiavať.  

Tuto je to naozaj iba nejaký taký príjazd a a teda 

nerozumiem tomu v čom je pre mesto výhodnejšie vecné 

bremeno.  

Vrátim sa k pani poslankyni Pätoprstej.  

Myslím, že na komisii nikto nespochybňoval to, že ak 

si tam chce TESCO vybudovať ďalší príjazd, nech si ho tam 

vybuduje, my tomu brániť nebudeme, ide len o to, že iný 

investor, ktorý, ktorý by to od  nás kúpil, alebo teda 

prinajmenšom ak by to mala byť naša komunikácia, čo neviem 

čo je dôvod, aby to bola naša komunikácia, tak by si to 

prenajal a tuto sa žiada pomerne neštandardné riešenie 

vecného bremena, takže (gong) je neja  
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. 

Rozhodnite, prosím, hlasovaním. 

Návrhová komisia. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Keďže sme nedostali žiaden iný návrh, tak hlasujeme 

o pôvodnom návrhu uznesenia, mestské zastupiteľstvo po 

prerokovaní materiálu schvaľuje zriadenie vecného bremena 

a tak ďalej ako je to uvedené v písomne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsať prítomných. 

Šestnásť za. 

Uznesenie je prijaté. 

 

Priatelia, teraz máme ešte pár vecí bez úvodného 

slova, čo môžme rýchlo prejsť. 
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BOD 36 NÁVRH NA ZVERENIE POZEMKOV 

V BRATISLAVE, K. Ú. NOVÉ MESTO, 

PARC. Č. 15140/72 

A PARC. Č. 11279/57 V LOKALITE 

ZIMNÉHO ŠTADIÓNA O. NEPELU, DO 

SPRÁVY MESTSKEJ PRÍSPEVKOVEJ 

ORGANIZÁCIE SPRÁVA TELOVÝCHOVNÝCH 

A REKREAČNÝCH ZARIADENÍ HLAVNÉHO 

MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

BRATISLAVY 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Bod tridsaťšesť zverenie pozemkov v štadióne STARZu. 

Je to bez úvodného slova. 

Otváram diskusiu. 

Nikto sa nehlási. 

Končím diskusiu. 

Prosím návrhovú komisiu. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia, ako nám bolo písomne 

predložené, mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje zverenie pozemkov a tak ďalej aj s podmienkami.  
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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.) 

Tridsať prítomných. 

Dvadsaťšesť za. 

Uznesenie je prijaté. 

 

 

Bod tridsaťsedem sme si schválili.  
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BOD 38 NÁVRH NA NÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV 

VO VÝMERE 2 069,05 M², TERÁS VO 

VÝMERE 426,19 M² A BYTU VO VÝMERE 

71,62 M², V STAVBE SÚPIS. Č. 3114, 

POSTAVENEJ NA POZEMKU PARC. Č. 2092, 

A POZEMKOV PARC. Č. 2091 A  PARC. Č. 

2092 NA ZNIEVSKEJ 26 V BRATISLAVE, 

K. Ú. PETRŽALKA, FORMOU OBCHODNEJ 

VEREJNEJ SÚŤAŽE A SCHVÁLENIE 

PODMIENOK OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE 

FORMOU VYHLÁSENIA OBCHODNEJ VEREJNEJ 

SÚŤAŽE  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Bod tridsaťosem je návrh na verejnú obchodnú súťaž. 

Je to bez úvodného slova. 

Tiež súhlasné po stanoviská.  

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 podľa 

paragrafu 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 prítomných. 

Dvadsaťdeväť za. 

Uznesenie je prijaté. 
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BOD 39 NÁVRH NA NÁJOM NEBYTOVÉHO PRIESTORU 

VO VÝMERE 54,44 M² V STAVBE BEZ 

SÚPIS. Č. – PODCHOD NA HODŽOVOM 

NÁMESTÍ V BRATISLAVE POD POZEMKAMI 

PARC. Č. 21550/1, 21550/2 A 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:. 

Prechádzame do bodu tridsaťdeväť. 

To isté, verejná obchodná súťaž, súhlasné stanoviská. 

Bez úvodného slova. 

Otváram diskusiu. 

Pani poslankyňa Kimerlingová. 

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

Týka sa to aj predchádzajúceho bodu, aj tohto, vlastne 

je to v návrhu zmluvy je zrejmé, že nájomca sa nemusí 

prihlásiť na odber energií, ale platíme ich my ako mesto 

a on nám ich potom má preplácať. V prípade, že máme 

nedisciplinovaného nájomcu, my vlastne zaňho potom znášame 

náklady na energie.  
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Možnože by bolo lepšie, alebo stálo by za úvahu, keby 

sa na odber energií a teda iných služieb, povedzme OLO, 

prihlasoval ten nájomca sám.  

Ale to len teraz hovorím na to, aby sa úradníci 

pozreli na tú nájomnú zmluvu.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujeme pekne za upozornenie. 

Končím diskusiu. 

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.) 

Tridsaťjedna prítomných. 

Tridsať za. 
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Uznesenie je prijaté. 

 

 

BOD 40 NÁVRH NA PREVOD SPOLUVLASTNÍCKEHO 

PODIELU NA POZEMKU V OBYTNOM DOME 

NEDBALOVA 19, TOVÁRENSKÁ 1/A, 

BUDOVATEĽSKÁ 18, KOSTLIVÉHO 10, 

RAKETOVÁ 14, ZÁHRADNÍCKA 77, 79, 

BALTSKÁ 1, BALTSKÁ 3, BALTSKÁ 7, 

ESTÓNSKA 28, LADISLAVA DÉRERA 2, 

HLAVÁČIKOVA 24, HLAVÁČIKOVA 12, 

JANOTOVA 6, ĽUDA ZÚBKA 1, GALLAYOVA 

37, TRANOVSKÉHO 30, KPT. JÁNA 

RAŠU 3, MLYNAROVIČOVA 9, BLAGOEVOVA 

6, VÍGĽAŠSKÁ 7, VÍGĽAŠSKÁ 13, 

SMOLENICKÁ 8, VLASTNÍKOM BYTOV 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

A posledným materiálny bod štandardný bod štyridsať, 

spoluvlastnícke podiely vysporiadávanie pozemkov. 

Tam je to tiež bez úvodného slova. 

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, mestské zastupiteľstvo 

po prerokovaní materiálu schvaľuje prevod spoluvlastníckych 

podielov a tak ďalej.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsaťjedna prítomných. 

Tridsaťjedna za. 

Uznesenie je prijaté. 

 

Bod štyridsať jedna sme prerokovali.  
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BOD 42 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:. 

Otváram bod štyridsaťdva Informácia o vybavených 

interpeláciách. 

Otváram diskusiu. 

Pani poslankyňa Kimerlingová. 

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

Vážený pán primátor,  

ja som vám v minulosti dávala interpeláciu na ten 

stav, jednak stav budovy a potom aj vnútornú situáciu 

v budove Základná umelecká škola na Radlinského. 

V súvislosti s výstavbou sa ničí budova a tak ďalej. 

Chcela som vedieť, čo robia úradníci pre to a veľmi stručnú 

odpoveď ste mi poslali, kde nebolo o tom, ako sa starajú 

o budovu nič napísané.  

A potom som sa zaujímala, že či sa robia odborné 

skúšky, prehliadky, revízie a tak ďalej a miesto toho, aby 

ste mi napísali kedy, na ktoré zariadenie bola naposledy 

vykonaná revízia, tak ste mi napísali, ako často sa tie 

revízie robia.  
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No, to je všeobecná informácia, zákonná povinnosť, 

o ktorej ja viem, ale ja som potrebovala vedieť či sa tam 

robia tie revízie. A to som sa nedozvedela.  

Takže, alebo potom aj to, že vlastne investor 

vedľajší, má nejaké tri metre štvorcové v našom areáli, ste 

len skonštatovali a nepovedali ste, že čo s tým ďalej 

budeme robiť. 

Takže, taká je nedostatočná tá odpoveď. Lenže podobné 

otázky  v interpelácii včera dal kolega Gábor Grendel, tak 

dúfam, že jemu odpoviete obsažnejšie a že sa viacej dozvie 

a potom ja si to prečítam.  

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Len chcem podotknúť, že nastala dvadsiata hodina, kedy 

sme si povedali, že skončíme, tak sa chcem opýtať, lebo 

ešte je prihlásená pani poslankyňa a ešte sú interpelácie?  

Bude to rýchle?  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Tak pani poslankyňa Pätoprstá, nech sa páči. 
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Ing. arch., Mgr. art.  Elena   P ä t o p r s t á ,  

poslankyňa MsZ: 

Mňa zaujíma jedna vec. Ja som mala interpeláciu voči 

dlžníkovi Iuvenus, som spokojná s odpoveďou, ale žiaľ, 

vyvolalo to vo mne ďalšiu otázku, že či, ja viem, že máte 

strašne veľa na úrade, ale teraz zrejme sa prehŕbate 

rôznymi kostlivcami v skrini a zaujíma ma, že či existuje 

zoznam firiem a subjektov, od ktorých máme nevyho, 

nevymožiteľné pohľadávky a prípadne tabuľka štatutárnych 

zástupcov, aby sme, ne nevyšli zase do rizika, že 

prenajímame niekomu, kto nám už bol kedysi v nejakej 

dávnejšej dobe dlžný.  

Ale chcete, môžete mi to aj povedať, nemusíte, 

nemusíte to riešiť interpeláciu.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poviem vám. Takýto zoznam neviem či existuje, ale 

každý materiál keď predávame, alebo vstupujeme do nejakého 

právneho vzťahu s niekým, tak obsahuje informáciu, či ten 

človek, alebo tá firma mestu niečo nedlží. To je v každom 

materiáli. 

Končím bod štyridsaťdva Informácia o in 

o interpeláciách 

 

 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 25 mája 2017 

 542

BOD 43 INTEPELÁCIE 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

 a začíname a otváram bod štyridsaťtri Interpelácie. 

Nech sa páči, dámy a páni.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Nikto sa nehlási. 

Končím bod Interpelácie.  

Tým pádom sa skončil posledný bod dnešného 

zastupiteľstva a ja vám ďakujem pekne za  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

(poznámka:  počuť slovo „hlasovanie“) 

A aké hlasovanie?  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Á tam som zabudol?  Aha, pardon. 
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BOD 42 INFORMÁCIA O VYBAVENÝCH 

INTERPELÁCIÁCH POSLANCOV MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO    MESTA SR 

BRATISLAVY - HLASOVANIE 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Tak otváram, odvolávam co sem odvolal, slibuji co sem 

slíbil.  

Hlasujeme o bode štyridsaťdva.  

Prosím ešte návrhová komisia.  

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia, tak ako nám bolo 

predložené, mestské berie na vedomie Informáciu 

o vybavených interpeláciách poslancov. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Dvadsaťdeväť prítomných. 

Dvadsaťsedem za. 
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Uznesenie je prijaté. 

 

 

Čiže, to bolo posledné hlasovanie. skončený bod 

Interpelácie. 

Ďakujem vám veľmi pekne za aktívnu spoluprácu. 

Ďakujem návrhovej komisii za ťažkú prácu a dobrú, 

zamestnancom magistrátu, ktorí tu sedeli s nami a počúvali. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Bod Rôzny už bol skončený. Bod Rôzny už bol skončený.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Prajem vám pekný večer.  

 

(Ukončenie o 20,04 h) 

X X 
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