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K bodu:  

Otvorenie, vo ľba overovate ľov zápisnice, vo ľba návrhovej 

komisie.  

 (Otvorenie o 8.50 h.) 

 

 

PREDSEDAJÚCI: doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc.,  

              primátor hlavného mesta SR Bratislavy   

 Vážené dámy, vážení páni, pekne vás poprosím, aby ste 

zaujali svoje miesta v rokovacej sále.  

 

 Sme pripravení rokova ť, pretože vidím, že v sále je 

dostato čný po čet poslancov. Preto si vás dovolím požiada ť, 

aby ste sa usadili, aby sme mohli otvori ť rokovanie 

dnešného mestského zastupite ľstva.   

 

 

  Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dá my 

a páni   o t v á r a m  týmto rokovanie Mestského 

zastupite ľstva hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy, na ktorom vítam poslancov mestského 

zastupite ľstva, starostov mestských častí a ostatných 

prítomných. 

 

 Pod ľa prezen čnej listiny je prítomná nadpolovi čná 

väčšina všetkých poslancov preto konštatujem, že mests ké 

zastupite ľstvo je uznášaniaschopné. Konkrétne bolo 

zaprezentovaných 32 poslancov; mám pocit, že vás je  v sále 

už viac.    
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 O ospravedlnenie neú časti na celý de ň požiadala pani 

poslanky ňa a starostka Feren čáková, pani poslanky ňa 

Augustini č.  

 Neskôr príde pani poslanky ňa Reinerová, ktorá 

nestihla za čiatok rokovania kvôli iným povinnostiam.  

 A skôr z nášho rokovania odídu pán poslanec Čaplovi č 

a pán poslanec Pilinský. 

 Zo starostov mestských častí sa ospravedlnila pani 

starostka Kolková a pán starosta Jambor.  

 To ľko k ú časti.   

 

 

 Dovo ľte teraz prejs ť na overovate ľov . 

 Mám návrh na dvoch overovate ľov: 

- pani poslanky ňu Dyttertovú a  

- pána poslanca Panáka.  

 

 Chcem sa opýta ť, či máte nejaké iné návrhy na 

overovate ľov dnešnej zápisnice? 

 

 Ke ďže nevidím, poprosím, keby sme hlasovaním 

vyjadrili svoj názor na týchto dvoch navrhovaných 

poslancov: pani poslanky ňa Dyttertová a pán poslanec 

Panák.  

 Prosím, prezentujte sa a hlasujte.  

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťsedem prítomných poslancov. 

 Tridsa ťsedem hlasovalo za, nikto nebol proti, nikto 

sa nezdržal.  

 To máme zárove ň aj informáciu o ú časti.   
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 Teraz prosím návrhovú komisiu.  

 Mám tu iba tri mená do 5- člennej návrhovej komisie:  

- pani poslanky ňu Kimerlingovú,  

- pani poslanky ňu Jégh a  

- pani poslanky ňu Ondrišovú.  

 

 Chcem pekne poprosi ť o ďalšie návrhy z vašich radov. 

Kto môže pracova ť v návrhovej komisii; pán poslanec 

Muranský? Ako vy sa hlásite dobrovo ľne. Výborné, to sa mi 

páči. 

 Ešte by som z tejto strany poprosil. 

 Nech sa pá či, pani Krištofi čová. Výborne.  

 

 Sú, prosím, nejaké  iné návrhy? 

 Ak nie sú, upres ňujem komisiu na pani poslanky ňu 

Kimerlingovú, pani poslanky ňu Jégh, pani poslanky ňu 

Ondrišovú, pána poslanca Muránskeho a pani poslanky ňu 

Krištofi čovú. 

 

 Prosím, hlasujme.  

 Vyjadríme svoj názor na toto zloženie návrhovej 

komisie. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťosem prítomných poslancov. 

     Tridsa ťosem za, nikto proti, nikto sa nezdržal. 

 Konštatujem, že sme schválili zloženie návrhovej 

komisie  

 

 Pekne poprosím schválených poslancov, aby zaujali 

miesto, ktoré je ur čené pre návrhovú komisiu.  
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 Vás ostatných žiadam, aby ste svoje návrhy 

predkladali tak, ako sme to už doteraz robili, pria mo 

návrhovej komisii,  aby sme mohli o nich potom hlas ova ť.  

 

 

 Vážené panie poslankyne, páni poslanci, zoberte si , 

prosím,  p r o g r a m , ktorý ste dostali: 

 

Otvorenie 

Voľba overovate ľov zápisnice a návrhovej komisie 

 

 1. Informácia o plnení uznesení Mestského zastupit eľstva      

    hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 30. 4.  2011 a    

    niektorých jeho ďalších uznesení  

 2. Protest prokurátora proti uzneseniu Mestského z astupi- 

    te ľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 24/2011 zo d ňa 

    3. 3. 2011, v spojení s uznesením Mestského zas tupi- 

    te ľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 41/2011 zo d ňa  

    31. 3. 2011 

 3. Návrh priorít Bratislavy a programových cie ľov na roky  

    2011-2014 

 4. Návrh na vo ľbu námestníkov primátora hlavného mesta SR 

    Bratislavy  

    (Materiál bude doru čený v náhradnom termíne.) 

 5. Návrh na vo ľbu členov Mestskej rady hlavného mesta SR 

    Bratislavy 

    (Materiál bude doru čený v náhradnom termíne.) 

 6. Návrh na vo ľbu predsedu mandátovej komisie Mestského   

    zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

 7. Návrh na vo ľbu hlavnej architektky Bratislavy 
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    (Materiál bude doru čený v náhradnom termíne.) 

 8. Návrh na zmenu rozpo čtu hlavného mesta SR Bratislavy  

    za rok 2011 

 9. Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy zmeny  

    a doplnky 02 

10. Návrh na zapojenie do projektu EPO Urban 

11. Návrh VZN hlavného mesta SR Bratislavy o poskyt ovaní  

    starostlivosti a o úhrade za poskytovanú staros tli- 

    vos ť v krízovom stredisku 

12. Návrh dodatku č. 2 Pravidiel pre prípravu, schva ľva- 

    nie a vyhlasovanie všeobecne záväzných nariaden í  

    hlavného mesta SR Bratislavy 

13. Právna a ekonomická analýza variánt vývoja Park u kul- 

    túry a oddychu v Bratislave 

    (Materiál bude doru čený v náhradnom termíne.) 

14. Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mest- 

    ského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy 

15. Návrh koncepcie rozvoja informa čného systému hlavného 

    mesta SR Bratislavy 

16. Materiály, ktoré budú prerokované na riadnom va lnom  

    zhromaždení obchodnej spolo čnosti KSP, s.r.o., d ňa   

    30. mája 2011 

17. Materiály, ktoré budú prerokované na riadnom va lnom  

    zhromaždení obchodnej spolo čnosti Dopravný podnik Bra- 

    tislava, a.s., d ňa 28. júna 2011 

18. Materiály, ktoré budú prerokované na riadnom va lnom  

    zhromaždení obchodnej spolo čnosti Bratislavská vodá- 

    renská spolo čnos ť, a.s., d ňa 22. júna 2011 

19. Materiály, ktoré budú prerokované na riadnom va lnom  

    zhromaždení obchodnej spolo čnosti Odvoz a likvidácia  

    odpadu, a.s., v júni 2011 
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20. Materiály, ktoré budú prerokované na riadnom va lnom 

    zhromaždení obchodnej spolo čnosti Slovenská plavba a  

    prístavy, a.s., d ňa 16. júna 2011 

21. Návrh na realizáciu projektového zámeru "Trolej busová 

    tra ť Patrónka - Vojenská nemocnica" 

22. Návrh na menovanie zástupcov za hlavné mesto SR  Bra- 

    tislavu do rád škôl a školských zariadení v zri aďova- 

    te ľskej pôsobnosti hlavného mesta SR Bratislavy 

23. Návrh na bezodplatný prevod nehnute ľností do vlastníc- 

    tva mestských častí v zmysle ustanovenia § 31b zákona 

    SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej repub- 

    liky Bratislave v znení neskorších predpisov 

24. Návrh na predaj nehnute ľností v Bratislave, k. ú. Sta- 

    ré Mesto, pozemkov parc. č. 7969/1 a parc. č. 7969/2 a 

    stavby súp. č. 2786, Radlinského 53, formou obchodnej  

    verejnej sú ťaže a schválenie podmienok obchodnej ve-  

    rejnej sú ťaže 

25. Návrh na schválenie predaja nehnute ľností v Bratisla- 

    ve, k. ú. Nivy, pozemkov parc. č. 15473/9 a parc. č.  

    15473/8, Čalovská ulica, formou obchodnej verejnej sú- 

    ťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej sú ťaže 

26. Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Sta ré Mes- 

    to, parc. č. 3096/2 

27. Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. St aré 

    Mesto, parc. č. 2276/31, parc. č. 2405/3 a parc. č.  

    4956/3, spolo čnosti ZSE Distribúcia, a.s., so sídlom 

    v Bratislave 

28. Návrh na predaj pozemkov pod trafostanicami v B ratis- 

    lave, k. ú. Petržalka, spolo čnosti ZSE Distribúcia,  

    a.s., so sídlom v Bratislave 

29. Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Ra ča,  



 
 
 
                                   Zápisnica MsZ 26. mája 2011  

7 

    parc. č. 475/5 a parc. č. 475/34, spolo čnosti ZSE Di- 

    stribúcia, a.s., so sídlom v Bratislave. 

30. Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Sta ré Mes- 

    to, parc. č. 3250/32, spolo čnosti Falkensteiner Hotel  

    Bratislava Besitz, s.r.o., so sídlom v Bratisla ve 

31. Návrh na zriadenie vecného bremena - práva prec hodu a  

    prejazdu cez pozemky v Bratislave, k. ú. Vinohr ady,  

    parc. č. 5345/1, parc. č. 5345/2 a parc. č. 5345/8 

32. Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena s počíva- 

    júceho v práve strpie ť realizáciu stavebnej úpravy na 

    vyzna čenom úseku komunikácie I./2 nachádzajúcej sa na  

    pozemkoch parc. č. 3026/4, parc. č. 3026/5 a parc. č. 

    3026/6, v Bratislave, k. ú. Petržalka, spolo čnosti  

    Areas, s.r.o., so sídlom v Bratislava 

33. Návrh na schválenie dodatku k protokolu o zvere ní ma- 

    jetku hlavného mesta SR Bratislavy a s ním súvi siacich 

    práv a záväzkov do správy Petržalského domova s eniorov 

34. Návrh na predaj pozemkov pod garážami v Bratisl ave,  

    k. ú. Petržalka vlastníkom stavieb - garáží na Námestí 

    Hrani čiarov 

35. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zrete ľa 

    týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov v obj ekte na 

    Hviezdoslavovom nám. 17 v Bratislave, k. ú. Sta ré Mes- 

    to, pre spolo čnos ť BIOSCOP Bratislava, s.r.o., so síd- 

    lom v Bratislave 

36. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zrete ľa 

    týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú . Staré 

    Mesto, parc. č. 21506, parc. č. 21505/4 a parc. č.  

    1868/2 

37. Návrh na vydanie súhlasu vlastníka hlavného mes ta SR 

    Bratislavy s umiestnením kulís synagógy na poze mku v  



 
 
 
                                   Zápisnica MsZ 26. mája 2011  

8 

    Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 462, pre  

    Izraelskú obchodnú komoru na Slovensku 

38. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zrete ľa 

    týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú.  Petr- 

    žalka, parc. č. 5464/7 

39. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zrete ľa 

    týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú.  Petr- 

    žalka, parc. č. 3313 

40. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zrete ľa 

    týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú . Petr- 

    žalka, parc. č. 5067/1, parc. č. 5068/1, parc. č. 5078 

    /7, parc. č. 5947/26, parc. č. 5947/27 a parc. č. 5947 

    /28, pre MICROTECH, s.r.o., so sídlom v Bratisl ave 

41. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zrete ľa 

    týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov v Bra tisla- 

    ve, k. ú. Petržalka, Ko čánkova 1 pre Divadlo Aréna, so 

    sídlom v Bratislave 

42. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zrete ľa 

    týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú.  Dú- 

    bravka, parc. č. 2836, pod kontajnerovým stanoviš ťom 

43. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zrete ľa 

    týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú.  Nivy, 

    parc. č. 21818/1, Robertovi Salayovi v Bratislave 

44. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zrete ľa 

    týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú.  Nivy, 

    parc. č. 9411/16 spolo čnosti PBL DEVELOPMENT, s.r.o.,  

    so sídlom v Bratislave 

45. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zrete ľa 

    týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú.  Tr- 

    návka, parc. č. 22179/2 a k. ú. Ružinov, parc. č.  

    21949/1, spolo čnosti OMNIA 2000, a.s., so sídlom v  
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    Bratislave 

46. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zrete ľa 

    týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú . Vra- 

    ku ňa, parc. č. 1252/1, 1253/7 a 1251, ob čianskemu  

    združeniu Asociácia ochrancov zvierat na Sloven sku so 

    sídlom v Bratislave 

47. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zrete ľa 

    týkajúceho sa nájmu pozemku parc. č. 17562/1 v Bratis- 

    lave, k. ú. Ra ča 

48. Návrh na trvalé upustenie od vymáhania poh ľadávok v  

    celkovej sume 186 641,72 Eur s príslušenstvom, zmluv- 

    nou pokutou a trovami konania 

49. Návrh na trvalé upustenie od vymáhania poh ľadávky v  

    celkovej sume 3 925,97 Eur s príslušenstvom 

50. Návrh na odpustenie dlhu v sume  1 043,20 Eur 

51. Návrh na odpustenie dlhu v sume  1 240,95 Eur 

52. Návrh na odpustenie dlhu v sume  1 506,82 Eur 

53. Návrh na odpustenie dlhu v sume  2 264,85 Eur 

54. Návrh na odpustenie dlhu v sume    260.58 Eur 

55. Návrh na odpustenie dlhu v sume 21 467,03 Eur 

56. Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na po zemku 

    v obytnom dome Komárnická 12, Mileti čova 65, Ruman če- 

    ková 16, Andreja Mráza 8, Karadži čova 6, Záhradnícka  

    43, 45, Geologická  1D, 1E, 1F, Latorická 19, R ustave- 

    liho 3, 5, Závadská 18, Hany Meli čkovej 7, Jamníckeho  

    16, Bujnákova 9, Studenohorská 29, Vysokohorská  9,  

    Štefana Králika 16, Hálova 13, Lachova 10, Šust ekova  

    1, 3, Znievska 11, Znievska 5, Smolenická 8, To poľ- 

    čianska 20, 22, vlastníkom bytov a nebytových priest o- 

    rov 

57. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupite ľstva  
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    hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 880/ 

    2005 zo d ňa 24. 11. 2005, č. 1159/2010 zo d ňa 7. 10.  

    2010, č. 1210/2010 zo d ňa 4. 11. 2010, č. 17/2011 zo 

    d ňa 27. 1. 2011 

58. Informácia o vybavených interpeláciách poslanco v Mest- 

    ského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

59. Interpelácie 

60. Rôzne.   

         

 

 Do návrhu programu sú zaradené aj materiály pod bo dom 

10, 13, 15, 16, 17, 18, 19 a 20 a bod 32, pri ktorý ch 

chýbajú stanoviská mestskej rady a stanoviská komis ií 

mestského zastupite ľstva, pretože o materiáloch, ktoré sú 

ur čené na valné zhromaždenia podnikov nerokovali komis ie. 

Má sa k ním vyjadrova ť zastupite ľstvo, také bolo 

uznesenie.  

 

 Ale ke ďže procedúra je taká, že ak nie komisie, alebo 

ak sa nevyjadrila mestská rada, musíme osobitne. Čiže ja 

vás potom poprosím, môžme tie podniky potom zobra ť naraz, 

pretože chceme o nich rokova ť; zrejme chcete. Alebo 

poviete, že nechcete, aby sme to nerobili jednotliv o a 

nezdržiavali tú procedúru.  

 

 Takže o týchto podnikoch budeme hlasova ť samostatne, 

o ich zaradení do programu. 

 

 Chcel som ďalej upozorni ť, že pri bode 28 nám chýba 

stanovisko starostu mestskej časti. Čiže pred rokovaním o 

tomto bode bude nutné si vypo čuť stanovisko pána starostu. 



 
 
 
                                   Zápisnica MsZ 26. mája 2011  

11 

 

 To ľko k takým technickým poznámkam k programu. 

 

 

 A teraz, ak dovolíte, k tomu programu sa chcem 

vyjadri ť aj z h ľadiska prerokovania tých vážnych bodov, 

ktoré sú zaradené na za čiatku. Mám na mysli: Protest 

prokurátora, Priority Bratislavy a Programové ciele  na 

roky 2011 - 2014, Návrh na vo ľbu námestníkov, Návrh na 

voľbu členov mestskej rady. 

 

 Chcem vás informova ť, že sme absolvovali intenzívne 

rokovania s politickými stranami. A nechcem, aby to  

vyznelo, že už sme blízko, lebo to sme už možno hov orili 

pred mesiacom, ale teraz sme naozaj ve ľmi blízko dohody 

práve v týchto citlivých bodoch, ktoré súvisia; ja to 

nazvem s povolebným usporiadaním na meste. To zname ná so 

zastúpením poslancov na úrovni námestníkov, zastúpe nie 

poslancov v zložení mestskej rady, otázku riadenia 

podnikov mesta, ktoré by malo odráža ť diskusiu, ktorú sme 

mali na túto tému, ako to urobi ť. A malo by odráža ť, 

samozrejme, povolebnú situáciu. 

 

 Všetky tie veci máme, tak povediac dohodnuté, a 

potrebujeme to ešte doladi ť. Poviem to v takomto tóne. To 

znamená, sme ve ľmi, ve ľmi blízko dohody.  

 

 A chcem vás pekne požiada ť, keby ste si do svojich 

kalendárov pozna čili dátum mimoriadneho zasadnutia 

mestského zastupite ľstva, ktoré bude 2. júna. Je to budúci 

štvrtok. Je to po dohode s predsedami poslaneckých klubov.  
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 Tieto body, ktoré som teraz avizoval prerokujeme n a 

osobitnom mimoriadnom zasadnutí nášho mestského 

zastupite ľstva s tým, že predpokladám, že bude vtedy 

dosiahnutá taká dohoda, aby sme o nich všetkých moh li 

rozhodnú ť a posunú ť život v meste ďalej.       

 

 

 Mám potom osobitnú požiadavku, aby sme do tohto 

balíka zaradili aj bod č. 7 - Návrh na vo ľbu hlavnej 

architektky.  

 

 Priznám sa, že tam som ja mal iný názor, pretože 

považujem tú vo ľbu najmä za odbornú, ale vzh ľadom na 

žiados ť poslancov rešpektujem, že aj tento bod nebude 

predmetom nášho dnešného rokovania a prerokujeme ho  na 

mimoriadnom zastupite ľstve 2. júna.  

 (Otázka: O ktorej?) 

 O ktorej? Ráno normálne, tak ako sme zvyknutí 8.30 . 

Aby sme držali štandardný termín. Viem, že vám to m ožno 

spôsobí isté komplikácie, ale prosím o vaše pochope nie. 

 

 Čiže s ťahujem aj bod 7 okrem tých bodov, ktoré som 

avizoval: 2, 3, 4, 5; s ťahujem aj bod 7, pretože tu bola 

požiadavka poslancov. A uprednost ňujem radšej, aby sme to 

vyriešili po dohode, ako keby sme sa nejako procedu rálne v 

tejto veci do ťahovali.  

 

 

 Bod č. 9 je Územný plán hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy zmeny a doplnky č. 02.  
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 Iste viete, že sme mali 2 prezentácie pre poslanco v, 

ktoré boli ve ľmi užito čné, a kde sme si vysvet ľovali veci, 

ktoré sú sporné v tomto dokumente.  

 

 Opä ť som dostal požiadavku viacerých poslaneckých 

klubov, aby sa vytvoril ešte časový priestor na prípravu 

tohto dokumentu. Záväzne hovorím, že 30. 6. o tomto  bode 

budeme rokova ť, a už ho nebudeme preklada ť, pretože 

potrebujeme rozhodnú ť. Ten dokument je v takom stave, že 

už by sme mali vedie ť prija ť stanovisko. Ke ďže naša 

komisia také stanovisko zaujala, teraz bude musie ť 

rozhodnú ť mestské zastupite ľstvo.    

 Čiže bod 9 tiež nebude predmetom nášho rokovania. 

Bude predmetom rokovania 30. 6.  

 

 

 Podobne vás chcem poprosi ť o pochopenie s bodom č. 

13: Právna a ekonomická analýza variant vývoja Park u 

kultúry a oddychu v Bratislave.  

 

 Je spracovaná v pracovnej podobe. Je to ťažšie ako 

sme si mysleli ke ď som ja prijímal ten termín 12. mája. 

Ukázalo sa, že je to príliš skorý termín. My zahrni eme tú 

právu a ekonomickú analýzu ako samostatnú časť materiálu, 

ktorá bude predložená v riadnom termíne na prerokov anie v 

júni. A to je návrh na rozhodnutie o PKO. Sú časťou toho je 

samozrejme podklad, na základe čoho máme rozhodnú ť. 

Dostanete všetky podklady, aj právnu, aj ekonomickú  

analýzu. 

 Čiže 13-tku tiež nebudeme dnes rokova ť.  
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 A z mojej strany sú to, prosím, všetky zmeny 

programu, ktoré som chcel avizova ť.  

 

 Vidím dvoch prihlásených poslancov, ktorí sa hlási a 

do diskusie, a to je pán poslanec Šov čík ako prvý, a po 

ňom ďalší prihlásení poslanci.  

 Nech sa vám pá či.  

 

 

Mgr. Sven  Š o v č í k, poslanec MsZ: 

 Vážený pán primátor, vážené zastupite ľstvo, po bode 6 

navrhujem zaradi ť nový bod , ktorý bude ma ť názov: Vo ľba 

člena komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone  

verejných funkcií. Smr ťou zanikol mandát poslanca Dub čeka 

a tým pádom politická strana SMER - Sociálna demokr acia 

nemá svojho zástupcu v tejto komisii a musíme ho zv oli ť. 

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne, pán poslanec.  

 Čiže 6a) nazvime to takto, bude bod, ktorý sa týka 

doplnenia komisie pre ochranu verejného záujmu. 

Predpokladám, že pán predseda klubu SMERU navrhne n ávrh, 

aby to išlo v nejakom normálnom režime.  

 Poprosím pána poslanca Uhlera.  

 

 

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

 Ďakujem. Želám všetkým pekné dobré ráno.  
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 Navrhujem stiahnu ť bod č. 35 z toho dôvodu, že našiel 

som tam kabínku na predaj lístkov o výmere 93 m2. M yslím 

si, že je to faktická chyba; bude tam možno viac 

faktických chýb.  

 Požiadal by som teda o zreálnenie týchto výmer, o 

overenie a predloženie materiálu o mesiac. Ďakujem.     

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

           primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

 Myslím si, že ak sú tam také veci ako ste povedali , 

tak je to na mieste.  

 Takže s ťahujem aj bod č. 35 s tým, že sa vrátime s 

ním do komisie majetkovej, aby sa veci dorokovali, a bude 

predmetom nášho rokovania 30. 6. 

 Pani poslanky ňa Nagyová Džerengová.  

 

 

Ing. Petra Nagyová Džerengová, poslanky ňa MsZ:  

 Dobré ráno. Ďakujem za slovo. Ja žiadam doplni ť 

program rokovania o bod č. 2, zaradi ť za informáciu o 

plnení uznesení mestského zastupite ľstva. Ide o návrh na 

zmenu uznesenia č. 606  z roku 2008, týkajúceho sa 

poskytnutia jednorazovej dotácie na výstavbu lodeni ce v 

Karloveskej zátoke. Materiál som posielala e-mailom  

všetkým poslancom. Akonáhle to bude schválené, dost anú to 

aj v tla čenej podobe. Ďakujem pekne.  

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 
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 Je to možné. Nám ste ho neposlali, teda ja som to 

nevidel. Ale; 

 

 

Ing. Petra Nagyová Džerengová, poslanky ňa MsZ: 

 Ja som to poslala na organiza čné oddelenie, takže už. 

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Jasné. Dobre; takže kolegyne to ur čite majú.  

 

 Takže prosím, je tu návrh od pani poslankyne 

Džerengovej, aby sme zaradili bod č. 2 - Návrh na zmenu 

uznesenia č. 606.  

 Takže to je ďalší návrh do nášho programu. 

 Pani poslanky ňa Tvrdá.   

 

 

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

 Dobrý de ň. Ďakujem za slovo. Navrhujem po bode 6, ale 

v tomto prípade je to bod 3, lebo pani Džerengová d ala bod 

2. 

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Viete čo, zosta ňme pri tom pôvodnom číslovaní, aby 

sme sa v tých materiáloch vyznali. 

 



 
 
 
                                   Zápisnica MsZ 26. mája 2011  

17 

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

 Tak poprosím, bod 6a) alebo 6b). 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Tak 6b). 

 

 

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

 Lebo 6a) už mal pán poslanec Šov čík.  

 Návrh na zmenu uznesenia  hlavného mesta SR Bratislavy 

č. 4 z roku 2010 zo d ňa 21. 12. A je to zmena na funkcii 

predsedu komisie pre školstvo, vzdelávanie a šport pani 

Ing. Kimerlingová sa vzdala tejto funkcie a náš klu b 

navrhuje Ing. Len ča. Čiže tajným hlasovaním poprosím. 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pani poslanky ňa, ja by som technicky navrhoval, aby 

sme to vyriešili v bode 6, aby sme to hlasovanie ur obili 

naraz, aby sme nešli dvakrát k urnám a dvakrát robi li 

komisiu. Volíme predsedu mandátovej komisie, budeme  voli ť 

aj ten váš návrh. Myslím, že to môžme spoji ť a zaradi ť to 

do tohto bodu. Vy ste to avizovali už skôr, ja som sa 

ospravedl ňoval, že sme to nepripravili. A už to pripravené 

je, čiže vieme to zvládnu ť v bode 6. Vy tam ten návrh 

prednesiete, ešte raz formálne, ale ja akceptujem, že 

budeme rozhodova ť aj o tomto predsedovi komisie. Ďakujem 

pekne.  

 Ešte mám prihláseného pána riadite ľa Strom čeka. 

 Pán riadite ľ, nech sa ti pá či. 
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Ing. Viktor  S t r o m č e k, riadite ľ magistrátu: 

 Ďakujem ve ľmi pekne. Po rozhovoroch s klubom SDKÚ a 

KDH sťahujeme bod 40.  

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Bod č. 40 je návrh na schválenie prípadu hodného 

osobitného zrete ľa pre spolo čnos ť MICROTECH. Je to nájom     

pozemkov, je tam požiadavka ešte dorokova ť veci. Čiže 

sťahuje pán riadite ľ bod č. 40. 

 

 Ke ďže ďalšie návrhy do programu nevidím, po ďme 

rozhodova ť o tom, čo sme dostali ako návrhy.  

 

 Ja by som, tak povediac autoremedúrou akceptoval t o 

6a) a 6b) tie komisie, to musíme rozhodnú ť, je to na 

stole, čiže tam nemáme nejaký problém. 

 

 Je tu návrh pani poslankyne Džerengovej, aby sme 

zaradili nový bod 2. To je tá zmena uznesenia č. 606, 

ktorú ste teraz dostali na stôl.  

 

 Materiály do METRA, áno, to ešte by sme mali 

vyrieši ť. Pán riadite ľ si to spomenul teraz, ale ešte 

stále v čas.  

 

 Prosím, máme tuná pripravené, ale viem že ste ich 

nevideli, neviem či ste ich mali, kedy sa tie materiály 

dostali, pretože boli pripravené.  
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 To sú materiály týkajúce sa valného zhromaždenia 

spolo čnosti METRO. Ja by som ich zaradil niekde úplne na 

koniec, aby bol čas v priebehu zasadnutia, že by ste aspo ň 

pozreli čo tam je. Je to sú časť tých normálnych zasadnutí 

spolo čností, kde sa riešia výro čné správy, uzávierky a 

audítorské správy. Takú správu máme pripravenú aj z a 

METRO, žia ľ, ju dali neskoro, lebo si nevšimli že sa dáva 

aj do zastupite ľstva.  

 

 Čiže preto by som navrhoval, aby sme to riešili 

povedzme ako prvý bod v rôznom. Proste, ke ď tam nie čo bude 

že tam nájdete nejaké problémy, budete ich avizova ť tak 

ako sa to týka aj ostatných spolo čností. 

  

 Čiže toto by sme vyriešili tak, že vám to rozdáme a 

dáme vám priestor, aby ste sa k tomu vyjadrili v rá mci 

rôzneho, nech je tam snaha rieši ť to nejako inak. 

 

 

 Prosím, sme pri bode 2; zaradenie zmeny uznesenia č. 

606. Je to otázka finan čných prostriedkov pre budovanie 

lodenice v Karlovej Vsi. Takto nejako to rozumiem.  

 O čo presne tam ide pani poslanky ňa nevysvetlila, ale 

dávam hlasova ť. 

 Kto je za to, aby sme sa tým zaoberali teraz? 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Prítomných tridsa ťosem poslancov. 

 Tridsa ťosem za, nikto proti, nikto sa nezdržal.   

 Už aj som si otvoril uznesenia, a viem o čo ide, 

takže nie je s tým žiadny problém.  
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 Myslím, že je rozumné, že to prerokujeme a budeme to 

mať pripravené pre budúcnos ť.  

 Čiže tento bod sme zaradili do programu. 

 

 Pokia ľ dobre rozumiem, tak ďalšie návrhy na zaradenie 

do programu sme nemali.  

 

 Mali by sme teraz vyrieši ť tie samostatné hlasovania.  

 

 

 Bod č. 10 je návrh na zapojenie do projektu EPO 

Urban, ku ktorému nemáme stanovisko komisie. Čiže 

poprosím, keby ste sa hlasovaním.  

 (Poznámka.) 

 Ten sme zaradili autoremedúrou a budete o ňom 

hlasova ť pri schválení celého programu. Proste to je vec, 

ktorú musíme prerokova ť, tam nie je čo diskutova ť.  

 

 Čiže, prosím, ideme na bod č. 10. Je to návrh na 

zapojenie do projektu s tým, že sa vyjadríte, či budeme  

tom dnes rokova ť. Ak by ste povedali že nie, tak tým pádom 

ako keby ste sa vyjadrili aj k veci samej, že mesto  sa do 

tohto projektu nezapojí. 

 Čiže, nech sa pá či, bod 10, samostatné hlasovanie. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťdevä ť prítomných. 

 Tridsa ťosem za, nikto nebol proti, jeden pán poslanec 

sa zdržal.   

 

 Konštatujem, že sme schválili tento bod do program u.  
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 Teraz prosím spolo čné hlasovanie o bodoch: 16, 17, 

18, 19 a 20.  

 Sú to body, ktoré sa týkajú prerokovania materiálo v 

na valné zhromaždenia podnikov, v ktorých mesto má 

majetkovú ú časť.  

 Myslím si, že môžme hlasova ť spolo čne, ak nikto z vás 

nepožaduje nejaké osobitné hlasovanie.  

 

 Vyjadríte sa, prosím, či chcete rokova ť o týchto 

materiáloch, či ich zaradíme do programu. 

 Nech sa pá či; 16 až 20.    

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 

 Konštatujem, že z tridsa ťdevä ť prítomných poslancov 

hlasovalo tridsa ťdevä ť za, nikto proti, nikto sa nezdržal.  

 Tieto body sme zaradili. 

 

 

 Bod č. 32 je posledný, o ktorom treba samostatne 

rozhodnú ť. Ten bod bol zaradený na mestskú radu dodato čne 

bez prerokovania v komisii.  

 

 Čiže poprosím, keby ste sa vyjadrili k tomuto bodu 

hlasovaním - zaradenie bodu 32. 

 Nech sa pá či. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťosem prítomných poslancov. 

 Tridsa ťšes ť za, nikto proti, dvaja sa zdržali.  

 

 Konštatujem, že sme zaradili bod č. 32. 
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 A tým sme vlastne prešli všetky tie zmeny s tým, ž e 

materiál o spolo čnosti METRO bude vám rozdaný a 

prerokovaný v rôznom.  

 

 A teraz budem hlasova ť o programe ako celku.    

 Nech sa pá či, kto je za to, aby sme sa dnes riadili 

programom tak, ako sme upravili s tými zmenami a 

doplnkami, ktoré sme spolo čne odsúhlasili. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťdevä ť prítomných 

 Tridsa ťdevä ť za. 

 

 Konštatujem, že sme schválili program nášho dnešné ho 

rokovania a budeme sa ním riadi ť tak ako ste o ňom 

rozhodli.  

 

 Bod č. 1. 

 

 

BOD 1:  

Informácia o plnení uznesení Mestského zastupite ľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 30. 4. 201 1 a 

niektorých jeho ďalších uznesení.  

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Materiál predkladáme bez úvodného slova. 

 Otváram diskusiu.  

 Nech sa pá či, máte priestor na vyjadrenie.  
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 Pán poslanec Borgu ľa, po ňom pán poslanec Len č. 

 Nech sa pá či. 

 

 

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

 Vážený pán primátor, v tomto materiáli na strane 1 5 

číslo uznesenia 1090/2010 druhýkrát odkladáme; termí n 

riešenia problematiky Starej tržnice. Ja v mene 

Staromeš ťanov by som vás chcel poprosi ť, aby sme túto 

problematiku riešili čo najskôr, aby sme už neodkladali  

tento termín tretíkrát. 

 

 Zárove ň vás chcem poprosi ť, aby ste ma prizývali k 

stretnutiam, ktoré pojednávajú o tejto problematike . 

Intenzívne komunikujem s predošlým nosite ľom úlohy PhDr. 

Štefanom Hol číkom, a aj na jeho žiados ť vás teda prosím o 

to, aby som bol prizývaný k týmto stretnutiam. Ďakujem 

pekne.  

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán poslanec, viem si to predstavi ť s tým, že čakám, 

že prednesiete nejaké konkrétne návrhy, pretože vie te, že 

tam je otázka ako využi ť priestor, ktorý má mesto vo 

vlastníctve a o ktorom sa už viackrát v zastupite ľstve 

hlasovalo. Posledne záverom minulého volebného obdo bia, a 

to uznesenie nám tak nejako zostalo na stole, a my si s 

ním musíme poradi ť. To znamená nejako vyrieši ť rozhodnutie 

našich predchodcov, ktorí povedali, že tam má by ť klasická 

tržnica. A sú názory, aby tam nebola klasická tržni ca, ale 
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aby to skôr bol kultúrny priestor. Ale možno, že sa  

objavia ďalšie alternatívy, pretože aj o nich diskutujeme. 

 

 Čiže, ak vy máte záujem sa do toho zapoji ť, ja to 

akceptujem, ale čakám konkrétne návrhy. Aby to nebolo len 

formálne, ale skuto čne vecné.  

 Faktická poznámka pán poslanec Borgu ľa. 

 

 

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

 Pán primátor, samozrejme, presne v tomto zmysle čakám 

tie spolo čné stretnutia. Nechcem sa stretáva ť preto, aby 

sme sa stretávali. Ale, samozrejme, prídem s konkré tnymi 

návrhmi, a s konkrétnymi posolstvami od Staromeš ťanov. 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

 Slovo má pán poslanec Len č. 

 

 

Ing. Peter  L e n č, poslanec MsZ: 

 Ďakujem za slovo. Prajem pekný de ň všetkým.  

 Vážený pán primátor, oce ňujem ten zmierlivý tón, 

ktorým ste za čali rokovanie tohto zastupite ľstva. Dúfam, 

že nepochopíte zle, tento môj príspevok, ale s kole gami v 

poslaneckom klube sa nám žiadalo konštatova ť; v uznesení, 

nesplnenie tých 4 vecí, ktoré sa týkali obchodných 

spolo čností v tých bodoch, ktoré nenapadol prokurátor.  
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 Ten čas na plnenie tam je už dávno prekro čený. Čiže 

ja navrhujem do uznesenia do bodu B doplni ť prvú časť, v 

ktorej sa bude konštatova ť že uznesenie 24/2011 v tých 

častiach nebolo splnené; to pôvodné čo tam je, aby potom 

bolo ako dvojka. Ďakujem. 

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán poslanec, potom ale musíte nejako vyrieši ť bod C, 

kde my navrhujeme pred ĺži ť termín toho uznesenia. Čiže 

musíte poveda ť, že toto nie, že teda beriete to, že to  

nebolo splnené, a že to budeme rieši ť inak. Vyzerá to 

totižto tak, že sa už nebudeme riadi ť tým uznesením, že tá 

dohoda smeruje iným smerom.  

 

 Čiže môžme formálne konštatova ť, že to nebolo 

splnené, to rešpektujem a vôbec to neberiem negatív ne. Je 

to treba poveda ť nahlas, že to tak je. Ale my sme to 

riešili technicky tak, že sme vám navrhli pred ĺži ť to 

uznesenie.  

 

 Čiže musíte ešte poveda ť k tomu vášmu návrhu, že z 

bodu C chcete vylú či ť bod č. 24, a tak ďalej, kde 

navrhujeme tie termíny pred ĺži ť. Čiže musíte toto vy, 

prosím, ale poveda ť. Ja to nemôžem navrhnú ť za vás.  

 

 Chcem len, aby to bolo technicky v poriadku. Že ak  sa 

zastupite ľstvo stotožní s vašim návrhom, tak povie, nebolo 

splnené a nebude predlžova ť, lebo má iný zámer.        
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 Ak poviete, že len chce skonštatova ť a predlží, aj to 

riešenie beriem. Čiže je to na vás, prosím.  

 

 Nechám ešte priestor pre pána poslanca, ak sa chce  

vyjadri ť.  

 Pán poslanec Len č, faktická. 

 

 

Ing. Peter  L e n č, poslanec MsZ: 

 Navrhoval by som to rieši ť tak, že aj sa bude 

konštatova ť nesplnenie, aj sa predlží ten termín. 

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Dobre. Čiže ostane váš návrh tak, ako ste to navrhli. 

 Ke ďže sa nikto ďalší nehlási, poprosím návrhovú 

komisiu. Zaznel jeden dopl ňujúci návrh do uznesenia v 

časti B. Poprosím, keby ste ho uviedli. O ňom rozhodneme a 

potom o materiáli ako celku.    

 Pani poslanky ňa Ondrišová bola ur čená ako 

predsední čka návrhovej komisie.  

 Takže prosím, do bodu B budeme dop ĺňať návrh pána 

poslanca Len ča.  

 Nech sa pá či, pani poslanky ňa Ondrišová. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

JUDr. Júlia  O n d r i š o v á, poslanky ňa MsZ: 

 Ideme hlasova ť o návrhu uznesenia v časti A tak ako 

je písomne predložené.  
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 V bode B dop ĺňame bod 2 v znení: Do bodu B doplni ť, 

že uznesenia č. 24/2011 časť A bod 1 a bod 2.1, časť B bod 

1 a bod 2.1, časť C bod 1, bod 2a, bod 3, časť D bod 1 a 

bod 2.1 neboli splnené.  

 Pôvodný text sa ozna čí ako bod 2.  

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

                primátor hlavného mesta SR Bratisla vy 

 Toto je dopl ňujúci návrh. 

 Pani poslanky ňa, toto bude dopl ňujúci návrh. Pod ľa 

mňa o ňom treba rozhodnú ť samostatne a potom dávame 

uznesenie ako celok. 

 

 Čiže to je dopl ňujúci návrh pána poslanca Len ča, 

ktorý ste teraz po čuli. Nech sa pá či, vyjadríte sa 

hlasovaním. Bude to bod 2 v bode B, tak ako to navr hol pán 

poslanec.   

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťosem prítomných. 

 Tridsa ťjedna za, nikto proti, šiesti sa zdržali, 

jeden poslanec nehlasoval.  

 

 Konštatujem, že sme prijali dopl ňujúci návrh pána 

poslanca Len ča.  

 Pani predsední čka. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

JUDr. Júlia  O n d r i š o v á, poslanky ňa MsZ: 
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 Hlasujeme o návrhu uznesenia tak ako bol písomne 

predložený. V bode A berieme na vedomie a v bode C 

schva ľujeme; tak ako je to písomne predložené.   

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc.,  

           primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

 Samozrejme aj v B ten pôvodný text. 

 Takže celé uznesenie plus ten dopl ňujúci návrh, 

prosím, hlasujte. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťdevä ť prítomných poslancov. 

 Tridsa ťštyri za, nikto proti, piati sa hlasovania 

zdržali. 

 

 Konštatujem, že sme prijali uznesenie k bodu 1 a 

prerokovali sme informáciu o plnení uznesení. 

 

 Bod č. 2. 

 

 

 

BOD 2:  

Návrh na prerokovanie a schválenie zmeny uznesenia č. 

606/2008 o poskytnutí ú čelovej dotácie mestskej časti 

Bratislava - Karlova Ves na vybudovanie lodenice a 

súvisiacej infraštruktúry.  

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 
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 Materiál predkladá pani poslanky ňa Petra Nagyová 

Džerengová, ktorú poprosím o úvodné slovo.  

 Nech sa pá či. 

 

 

Ing. Petra Nagyová Džerengová, poslanky ňa MsZ:  

 Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán primátor, vážení 

kolegovia, predkladám vám návrh na zmenu uznesenia č. 

606/2008, ktoré sa týka poskytnutia jednorazovej do tácie 

na výstavbu Karloveskej lodenice. Toto uznesenie ne bolo 

dodnes zo strany mesta naplnené a dovo ľte, aby som ve ľmi 

krátko povedala jeho históriu.  

 

 Poslanci v minulom volebnom období v mestskej časti 

Karlovej Vsi schválili predaj pozemkov s tým zámero m, že 

celá časť z predaja pôjde na výstavbu tejto lodenice. Ešte 

predtým, ako došlo k samotnému predaju sa schválilo  toto 

uznesenie, aby bola istota, že mesto sa vzdá svojho  

podielu.  

 

 Čo sa týka tých pozemkov už v roku 1880 ich daroval 

gróf Lafranconi športovcom a odjakživa tam boli vod áci. 

Samotná lodenica bola vybudovaná v roku 1920, samoz rejme 

nie ako lodenica. Bola to do časná ubytov ňa pre robotníkov, 

a myslím že už aj ten rok výstavby hovorí čosi o tom. 

 

 Okrem iného sa nachádza aj v záplavovom území a 

nieko ľko krát bola postihnutá záplavami a je dos ť v zlom 

stave. Myslím si, že od roku 2008 sa čaká na tieto 

prostriedky, aby sa mohla zrekonštruova ť. Okrem iného v 

tej Karloveskej zátoke trénovali bratia Hochschorne rovci, 
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Janka Dukátová či rodina Kadnárovcov, otec a syn, 

účastníci Olympijských hier. Takže ide o jediné miest o, 

kde sa dá dosta ť s lo ďou až k vode. 

 

 A táto lodenica na rozdiel od iných nie je uzavret á 

len pre svojich členov, ale je otvorená aj pre verejnos ť. 

Čiže hocikto z vás sa tam môže prís ť pozrie ť a nau či ť 

pádlova ť. 

 

 Viem, že mesto je v tomto roku vo ve ľmi ťažkej 

finan čnej situácii, a po rozhovoroch aj s vami, pán 

primátor, žiadame tieto prostriedky da ť do budúcoro čného 

rozpo čtu.  

 

 Avšak samotné uznesenie je dôležité schváli ť už 

teraz, a to kvôli tomu, že projekt sa pripravuje do predu a 

je ve ľmi dôležité vedie ť, ko ľko prostriedkov bude k 

dispozícii.  

 

 Ja som vám materiál poslala všetkým v e-mailovej 

forme už pred týžd ňom, týžd ňom a pol, v tla čenej podobe to 

máte teraz. A je tam nieko ľko obrázkov. Je tam aj taký 

pekný obrázok, kde je lodenica trojposchodová, ale to by 

sa dalo postavi ť, keby sme mali k dispozícii prostriedky 

dvakrát viac ako budeme ma ť pokia ľ mesto pošle s ľúbenú 

dotáciu.  

 

 Ak pošle mesto s ľúbenú dotáciu, bude sa da ť postavi ť 

dvojpodlažná  lodenica, kde budú dole hangáre, hore  nejaká 

spolo čenská miestnos ť, sprchy, prezliekare ň a ostatná 

vybavenos ť. 
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 Ja myslím, že by bolo škoda zahodi ť tú stáro čnú 

vodácku tradíciu a mesto, ke ď má tú výhodu, že leží na tej 

vode a rieke. Doteraz ju dostato čne nezhodnotilo, tak vás 

prosím, aby ste podporili tento materiál a aby mest o malo 

lodenicu pre všetkých obyvate ľov, nielen pre vodákov. 

Ďakujem pekne.  

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem ve ľmi pekne. 

 Otváram diskusiu k bodu č. 2.  

 Ke ďže sa nikto do nej nehlási, len krátku poznámku.  

 

 My sme na mestskej rade mali predložený materiál, 

ktorý navrhoval zruši ť to uznesenie 606, pretože je to 

vlastne výnimo čné uznesenie. Ke ď sa predáva majetok, tak 

sa výnos z toho majetku vždy delí medzi mesto a mes tskú 

časť. V tomto prípade sa naši predchodcovia rozhodli, ž e z 

tej časti, ktorá pripadá na mesto, celú sumu zoberú a 

ur čia ju na podporu mestskej časti práve na ú čel výstavby 

lodenice. Fyzicky sa to ale nikdy nestalo, tie peni aze do 

mestskej časti Karlova Ves neprišli.  

 

 A mestská rada sa stotožnila s názorom že, ktorý 

predniesla aj pani starostka a ďalší poslanci, že neruši ť 

to uznesenie. Nemáme síce tento rok na neho peniaze , ale 

budeme tie zdroje h ľadať v budúcich rokoch. Bude to naša 

spolo čná úloha ako zabezpe či ť podobné investi čné projekty 

mesta, lebo je to vlastne projekt, ktorý bude slúži ť 
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mestu. O tom budeme spolu rozmýš ľať. A preto sme sa 

dohodli na mestskej rade že to nebudeme ruši ť.  

 

 Pani poslanky ňa teraz technicky upres ňuje percentá 45 

na 40, lebo medzi časom v tých výnosoch došlo k zmenám. A 

sami sme konštatovali my ako za mesto, že tie veci nám 

bránia, aby sme vedeli poveda ť aká to suma má vlastne by ť. 

Toto, ke ď sa prijme, bude jasné, že je to taká suma. Ak sa 

dostane do rozpo čtu a schváli, okamžite bude poukázaná 

mestskej časti, aby mohla kona ť v tej veci prípravy 

lodenice a jej výstavby.  

 

 To ľko som len považoval za potrebné informova ť 

poslancov o rokovaní mestskej rady. 

 Mám faktickú poznámku od pána poslanca Osuského a 

potom dve vystúpenia.  

 Nech sa pá či.  

 

 

MUDr. Peter  O s u s k ý, CSc., poslanec MsZ: 

 Ďakujem pekne, pán primátor. Myslím, že pani 

poslanky ňa podala aj pekný historický preh ľad v dôvodovej 

správe, ktorý treba oceni ť. Len ako športový historik, 

amatér, si dovolím ju upozorni ť na to, že prvý olympionik, 

ktorý vyšiel z karloveskej vody bol skuto čne dvojnásobný 

olympionik ale volal sa Ján Matocha; nie Matoch. Je  tam 

napísané Matoch.  

 

 Takže ku cti nášho dvojnásobného prvého olympionik a v 

Karlovej Vsi treba upresni ť jeho meno na "Matocha". 

Ďakujem.  



 
 
 
                                   Zápisnica MsZ 26. mája 2011  

33 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Myslím si, že toto je hodné faktickej poznámky, le bo 

tá presne má slúži ť na to, aby sa upresnili veci, ktoré 

prípadne presné neboli.  

 Pán poslanec, ve ľmi pekne vám ďakujem.  

 Na vašu faktickú, pretože to ste reagovali na pani  

predkladate ľku, chce reagova ť pani poslanky ňa Nagyová 

Džerengová. Nech sa pá či.  

 

 

Ing. Petra Nagyová Džerengová, poslanky ňa MsZ:  

 Áno. Ďakujem pekne za slovo. Ja si ve ľmi vážim, že 

ste si ten materiál pre čítali ako vidím; vám ďakujem za tú 

chybi čku, ktorá sa tam vloudila.  

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďalšia bude vystupova ť pani starostka Hanulíková. 

 Nech sa ti pá či. 

 

 

Ing. Iveta  H a n u l í k o v á, starostka Mestskej  časti 

Bratislava - Karlova Ves: 

 Vážený pán primátor, vážení poslanci, ja by som ta k 

ako na mestskej rade chcela tiež teda podpori ť tento 

projekt, lebo návrh uznesenia, ktorý bol zruši ť túto 

dotáciu pre mestskú časť, by bol ve ľmi zlý. Preto nebol to 

ako podiel, bolo to schválené ako dotácia pre loden icu, 
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ktorá má vlastne nie iba charakter mestskej časti ale 

charakter nadmestského významu. Čiže bude slúži ť pre celé 

mesto.  

 Takže poprosím vás o podporu tohto uznesenia.  

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem vám ve ľmi pekne.  

 Ešte v diskusii chce vystúpi ť pani poslanky ňa Nagyová 

Džerengová. 

 Nech sa vám pá či. 

 

 

Ing. Petra Nagyová Džerengová, poslanky ňa MsZ: 

 Ďakujem pekne. Ja som chcela iba upresni ť tie 

percentá. Pán primátor, ako ste spomínali, vlastne preto 

je to uznesenie zmenené, pretože časť toho už naša mestská 

časť obdržala.  

 Ale už ste hovorili o tom, že v čase ke ď sa 

schva ľovala dotácia platilo 55 % pre mestskú časť, 45 % 

pre mesto. A ke ď došlo k naplneniu kúpno-predajnej zmluvy 

vlastne už sa ten pomer zmeni ť na 60 a 40. Ďakujem pekne.  

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem. 

 Ke ďže sa už nikto iný nehlási, prosím, vyjadríme sa k 

materiálu pod bodom 2 hlasovaním. 

 Poprosím návrhovú komisiu 
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Predsední čka návrhovej komisie 

JUDr. Júlia  O n d r i š o v á, poslanky ňa MsZ:  

 Hlasujeme o návrhu uznesenia tak ako bolo písomne 

predložené pani predkladate ľkou. 

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

           primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

 Takže nech sa pá či, vyjadríte sa k návrhu uznesenia, 

ktorý uviedla predsední čka návrhovej komisie. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Štyridsa ť prítomných. 

 Tridsa ťdevä ť za, nikto proti, jeden poslanec sa 

zdržal hlasovania. 

 Konštatujem, že sme prijali uznesenie k bodu č. 2.  

 

 

BOD 2 - pôvodný : 

Protest prokurátora proti uzneseniu Mestského zastu pi-

te ľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 24/2011 zo d ňa 3. 

3. 2011, v spojení s uznesením Mestského zastupite ľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy č. 41/2011 zo d ňa 31. 3. 

2011. 

 (S t i a h n u t ý  z programu rokovania.) 

 

 

BOD 3: 

Návrh priorít Bratislavy a programových cie ľov na roky 

2011 - 2014. 

 (S t i a h n u t ý  z programu rokovania.) 
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BOD 4:  

Návrh na vo ľbu námestníkov primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy. 

 (S t i a h n u t ý  z programu rokovania. 

 

 

BOD 5:  

Návrh na vo ľbu členov Mestskej rady hlavného mesta SR 

Bratislavy. 

 (S t i a h n u t ý  z programu rokovania.) 

 

 

 A teraz sa presunieme do bodu 6, v ktorom chceme 

rieši ť vo ľbu dvoch predsedov komisií.  

 

 

BOD 6:  

Návrh na vo ľbu predsedu mandátovej komisie Mestského 

zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy  

 

 

Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupite ľstva hlavného 

mesta SR Bratislavy č. 4/2010 zo d ňa 21. 12. 2010.  

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 V jednom prípade preto, že pán poslanec Dub ček už nie 

je predsedom komisie. 
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 V druhom prípade preto, že došlo k tomu, že sa vzd ala 

predsední čka komisie svojej funkcie a je návrh na vo ľbu 

ďalších členov.  

  

 Ja mám, prosím, problém; pristúpime samozrejme k 

ustanoveniu volebnej komisie, ale chcel by som, aby  najprv 

zazneli návrhy.  

 Neviem, aký je návrh poslaneckého klubu SMER - 

Sociálna demokracia na vo ľbu predsedu mandátovej komisie, 

pretože som dostal dve mená a potrebujem, aby zazne lo 

jedno oficiálne meno za klub, ktoré navrhuje klub, keďže 

bola dohoda, že túto funkciu na ďalej bude nominova ť tento 

poslanecký klub.  

 Takže poprosím predsedu klubu, aby upresnil návrh,  

ktorý bude predložený poslancom. 

 Prosím, keby ste zapli pána poslanca Kali ňáka. 

 Nech sa pá či. 

 

 

JUDr. Robert  K a l i ň á k, poslanec MsZ: 

 Ďakujem pekne. Vážený pán primátor, vážené panie 

poslankyne, páni poslanci, v podstate nahradzujeme nášho 

kolegu, ktorý pred nedávnom, bohužia ľ, od nás odišiel, 

takže vlastne na všetky jeho predtým funkcie, ktoré  

zastával, navrhujeme pána poslanca Hanulíka. 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Čiže návrh je na pána poslanca Hanulíka a namiesto 

predsední čky školskej komisie návrh na predsedu komisie na 

pána poslanca Len ča. Čiže to je tá vecná časť.  
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 Teraz prosím, keby sme urobili tie technické veci,  

ktoré sú potrebné na vo ľbu, pretože pod ľa článku 9 ods. 1 

písm. c) rokovacieho poriadku je vo ľba predsedov komisií 

tajná. Dúfam, že našim kolegom vo ve ľkom parlamente 

ukážeme, že to sa dá zvládnu ť aj normálne, kultivovane, 

bez nejakých problémov. Vyžaduje si to zvolenie vol ebnej 

komisie. 

 

 Do volebnej komisie by som chcel navrhnú ť, aby každý 

poslanecký klub nominoval jedného zástupcu. To budú  

štyria. A nezaradení poslanci, resp. poslanci o kto rých 

mám informáciu, že tiež vytvorili poslanecký klub, by boli 

piatym členom komisie. 

 

 Čiže za poslanecký klub SDKÚ - DS a MOST-HÍD by bol 

jeden, pán poslanec Šov čík.  

 Prosím, keby ste si to poznamenali. 

 

 Poslanecký klub KDH, pani predsední čka, môžte 

nominova ť jedného vášho zástupcu. Pán poslanec Fiala. 

 

 Poslanecký klub SaS a OKS, nemáte tu pani 

predsední čku, ale pani poslanky ňa Dzivjaková. Ve ľmi pekne 

ďakujem. 

 

 Poslanecký klub SMER - Sociálna demokracia člen 

volebnej komisie? Pán poslanec Panák. 

 Za poslancov nezaradených alebo nezávislých pán 

poslanec Kríž.  

 Výborne. 
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 Čiže máme, prosím, komisiu.  

 Dám hlasova ť o tom, aby sme schválili, že táto 

volebná komisia bude dohliada ť na priebeh tajných volieb. 

 Prosím, keby ste sa vyjadrili k jej zloženiu 

hlasovaním.  

 Nech sa pá či. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťpäť prítomných.  

 Tridsa ťpäť za, nikto proti, nikto sa nezdržal.  

 

 Schválili sme zloženie volebnej komisie. 

 

 Ja poprosím schválených kolegov, keby sa dostavili  

tuná na pravo od re čníckeho pultu, zvolili si predsedu, 

ktorý bude informova ť poslancov o postupe tajnej vo ľby. 

 

 Ja sa chcem len opýta ť pani JUDr. Hajdúchovej, ako je 

to s odvolaním pani Kimerlingovej z funkcie predsed ní čky 

komisie.  

 (Poznámka: Aj o tom sa rokuje tajným hlasovaním.) 

 Aj o tom sa rokuje tajným hlasovaním? 

 

 Ja tiež nad tým rozmýš ľam, ale to sú také procedúry, 

že vzdá sa a ešte ju treba odvola ť. Je to dos ť absurdné. 

 

 Čiže, prosím, berte s pochopením, že to je nie čo, čo 

je silnejšie ako zdravý rozum. Volá sa to rokovací 

poriadok a ten hovorí, že aj sa vzdá, aj tak treba odvola ť 

formálne. Takže v tých vašich lístkoch dostanete aj  

hlasovanie o tom, že odvolávame pani Kimerlingovú z  
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dôvodu, že sa vzdala funkcie. Má to takúto nejakú l ogiku. 

Ja ju tam ve ľmi nevidím, ale musím rešpektova ť rokovací 

poriadok a zákon, ktorým je ten rokovací poriadok 

ustanovený.  

 

 Čiže, prosím, teraz necháme krátky priestor na porad u 

volebnej komisie.  

 Potom požiadam predsedu volebnej komisie alebo 

predsední čku, aby nás informovali o priebehu tajnej vo ľby.  

 (Krátka porada členov volebnej komisie.) 

 

 Poprosím teraz, keby sme si vypo čuli informáciu 

volebnej komisie o postupe vo ľby, aby ste správne vedeli 

upravi ť hlasovacie lístky. 

 

 Za predsedu komisie bol ur čený pán poslanec Šov čík, 

ktorému dávam slovo. 

 Nech sa pá či. 

 

 

Mgr. Sven  Š o v č í k, poslanec MsZ a predseda volebnej 

komisie:  

 Vážené poslankyne, vážení poslanci, najprv každý z  

vás dostane 3 hlasovacie lístky. Jeden hlasovací lí stok; 

každý hlasovací lístok má svoju samostatnú obálku. Jeden 

hlasovací lístok je na odvolanie, dva hlasovacie lí stky sú 

na vo ľbu predsedov.  

 

 Odvolanie poslanca z funkcie sa vykonáva na 

hlasovacom lístku, na ktorom sa uvedie priezvisko a  meno 

poslanca, navrhovaného na odvolanie.  
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 A pod týmto sú slová áno, nie.  

 

 V prípade, že súhlasíte s odvolaním pani poslankyn e, 

zakrúžkujete slovo "áno." 

 

 Toto hlasovanie je platné, ak sa ho zú častní 

nadpolovi čná vä čšina mestského zastupite ľstva. A o 

výsledku vás bude informova ť volebná komisia, ktorá o tom 

vyhotoví zápisnicu. 

 

 Potom máme dvakrát tajné hlasovanie o volení 

predsedov komisií.  

 Opätovne na hlasovacom lístku je uvedené priezvisk o, 

meno poslanca. V tomto prípade ak súhlasíte s jeho voľbou, 

zakrúžkujete poradové číslo pred menom poslanca. 

 

 Hlasovanie sa bude odohráva ť tuná vo ved ľajšej 

miestnosti, kde k tomu sú pripravené zásteny na vo ľbu.    

 Po mojej pravej ruke členovia volebnej komisie 

každému poslancovi odovzdajú 3 hlasovacie lístky s 

príslušnou obálkou, čiže môžme pristúpi ť k vo ľbe. 

Pristupujte k stolíku a prezentácii. 

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán predseda, ak dovolíte, ja vyzvem poslancov na 

voľbu preto, lebo sa najprv opýtam, či je všetko jasné z 

hľadiska postupu a procedúry.   

 Ak je to jasné, prosím, aby ste uskuto čnili akt 

tajnej vo ľby tým, že zájdete za tú zástenu, ozna číte 
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hlasovací lístok s vašim rozhodnutím a vhodíte ho d o urny. 

Myslím, že ten postup máme zvládnutý, takže ak nie sú 

otázky, spustíme hlasovanie. 

 

 

Mgr. Sven  Š o v č í k, poslanec MsZ a predseda volebnej 

komisie: 

 Ak bude hlasovací lístok ozna čený iným spôsobom, ako 

som tu povedal, bude považovaný za neplatný.  

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 Ak teda nie sú otázky, vyzývam vás na tajnú vo ľbu. 

 Prosím, keby ste sa po uskuto čnení vo ľby vrátili do 

rokovacej sály, budeme pokra čova ť. Necháme komisiu, aby 

spo čítala hlasy, nebudeme vyhlasova ť nejakú prestávku.  

 Mám názor, že by sme mali pokra čova ť riadne ďalšími 

bodmi programu.  

 Nech sa vám pá či.  

 (Akt volieb.)     

 

 Vážené poslankyne a poslanci, chcem sa opýta ť, či 

všetci uskuto čnili tajnú vo ľbu? Ešte piati?  

 Takže ešte po čkáme.  

 Pán predseda, môžem uzatvori ť možnos ť hlasovania? 

 

 

Mgr. Sven  Š o v č í k, poslanec MsZ a predseda volebnej 

komisie: 
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 Práve sa chcem opýta ť, či všetci ktorí chceli 

odvolili?  

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ja som nezaregistroval nikoho, kto by sa ešte chce l 

zúčastni ť tajných volieb. 

 Ešte pán poslanec Panák.  

 

 Čiže uzatváram možnos ť prihlási ť sa do tajnej vo ľby a 

zúčastni ť sa tajnej vo ľby.    

 Teraz bude návrhová komisia pracova ť a pripraví 

správu o výsledku volieb.  

 

 Ja vás pekne poprosím, keby ste sa usadili, aby sm e 

mohli pokra čova ť v našom rokovaní.  

 

 Prerušíme na chví ľu rokovanie o bode 6, pretože 

potrebujeme ma ť správu volebnej komisie. 

 A otvorím bod 6a), ktorý navrhol pán poslanec Šov čík 

a kde je potrebné doplni ť za pána poslanca Dub čeka 

zástupcu poslaneckého klubu SMER - Sociálna demokra cia do 

komisie pre ochranu verejného záujmu. To je tak nas tavené 

zo zákona, že tam má ma ť zastúpenie každá politická 

strana, ktorá je zastúpená v mestskom zastupite ľstve. Pán 

poslanec, môžte to dvoma vetami uvies ť a potom budem 

žiada ť, aby príslušný klub teda predniesol návrh, o ktoro m 

rozhodneme verejným hlasovaním. Lebo členov komisií sme 

volili verejne.  

 Nech sa pá či.  
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BOD 6a):  

Doplnenie komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone 

funkcií verejných funkcionárov . 

 

 

Mgr. Sven  Š o v č í k, poslanec MsZ: 

 Nako ľko 30. marca 2011 smr ťou zanikol poslanecký 

mandát poslanca mestského zastupite ľstva pána Dub čeka a 

aby sme dali zados ť Ústavnému zákonu č. 357/2004 Z.z. o 

ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejný ch 

funkcionárov, ak sú v mestskom zastupite ľstve zástupcovia 

politických strán a politických hnutí alebo nezávis lí 

poslanci, komisia je zložená z jedného zástupcu kaž dej 

politickej strany alebo politického hnutia a jednéh o 

zástupcu nezávislých poslancov.  

 V tejto chvíli poslanecký klub SMER - Sociálna 

demokracia nemá svojho zástupcu v komisii na ochran u 

verejného záujmu, preto poprosím o personálny návrh . 

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Poprosím predsedu klubu, pána poslanca Kali ňáka, keby 

predniesol návrh. Potom k tomu otvorím diskusiu. 

 Nech sa pá či, pán poslanec Kali ňák. 

 

JUDr. Robert  K a l i ň á k, poslanec MsZ:   

 Ďakujem pekne. Tak ako som povedal, pre všetky 

funkcie, ktoré zastával pán poslanec, navrhujem pán a 

poslanca Hanulíka. 
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Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Čiže je návrh na pána poslanca Hanulíka. 

 Otváram diskusiu k bodu č. 6a). 

 Ke ďže sa nikto do nej nehlási, poprosím návrhovú 

komisiu, aby sme mohli rozhodnú ť o tomto návrhu. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

JUDr. Júlia  O n d r i š o v á, poslanky ňa MsZ: 

 Návrhová komisia, hlasuje o návrhu uznesenia tak, ako 

ho predniesol pán poslanec Kali ňák. 

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

           primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

 Čiže mestské zastupite ľstvo schva ľuje. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

JUDr. Júlia  O n d r i š o v á, poslanky ňa MsZ: 

 Za člena komisie pre ochranu verejného záujmu pána 

poslanca Hanulíka.  

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

           primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

 Nech sa pá či, vyjadríte sa hlasovaním. 

 Prezentujte sa a hlasujte. 
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 (Poznámka: Členovia volebnej komisie nemajú možnos ť 

hlasova ť.) 

 Ja myslím, že ke ď im to bude upreté, to nebude 

tragédia. Ak by to bolo také že o jeden hlas, tak j a vás 

zavolám naspä ť. Ja viem, že je to tak, ale robím to 

zámerne, aby sme sa posunuli v čase, lebo toto nepovažujem 

za meritórnu vec.  

 (Prezentácia a hlasovanie.)  

 Konštatujem, že je 32 prítomných poslancov.  

 Z nich tridsa ťdva hlasovalo za, nikto proti, nikto sa 

nezdržal.  

 

 Schválili sme uznesenie k bodu 6a). 

 

 Vrátime sa k bodu 6 potom, ke ď nám príde volebná 

komisia oznámi ť výsledky volieb.  

 

 V našom programe pokra čujeme bodom č. 8. 

 Ešte?  

 Prepá čte, nech sa pá či, pani poslanky ňa Tvrdá chcela 

k bodu 6. 

 Prosím, zapnite pani poslanky ňu Tvrdú; prepá čte, 

sekundu, kým vám zapnú mikrofón. To hne ď bude, len to 

vyžaduje technický zásah.  

 Pani poslankyni Tvrdej, prosím, zapnite mikrofón. 

 Neviem, či treba nie čo stla či ť alebo netreba, 

kolegovia sa vám na to pozrú.  

 Prosím, zapnite mikrofón pre pani poslanky ňu Tvrdú. 

 Pani poslanky ňa, to nie je sabotáž ale technická 

chyba.  

 Nech sa pá či. 
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Ing. Jarmila  T v r d á, poslanky ňa MsZ: 

 Pán primátor, v písomnom materiáli, ktorý som 

odovzdala, návrh uznesenia sa skladá z 3 častí:  

po a) bolo odvolanie pani Kimerlingovej. 

po b) vo ľba tajná pána Len ča. 

po c) volí za členku komisie pre školstvo, vzdelávanie a 

      šport Ing. Vieru Kimerlingovú.  

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Prepá čte, že som toto opomenul.  

 Čiže ešte rozhodneme jedným verejným hlasovaním o 

tomto návrhu, aby sme mali uzavretý bod, ktorý sa t ýka 

zaradenia pani Kimerlingovej do komisie.  

 Čiže myslím, že môžme o tom c) teda tým, že mestské 

zastupite ľstvo volí pani Kimerlingovú za členku komisie.  

 Prosím, aby ste sa prezentovali a hlasovali o tomt o 

návrhu. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťtri prítomných. 

 Tridsa ťtri za, nikto proti, nikto sa nezdržal. 

 

 Aj tento návrh sme schválili.  

 

 

BOD 7:  

Návrh na vo ľbu hlavnej architektky Bratislavy. 

 (S t i a h n u t ý  z programu rokovania).  
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 A teraz sa už posunieme k bodu č. 8. 

  

  

BOD 8:  

Návrh na zmenu rozpo čtu hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy na rok 2011.  

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan F t á č n i k, CSc., 

           primátor hlavného mesta SR Bratislavy     

 Položíte si možno otázku, pre čo dva mesiace k 

schválenému rozpo čtu otvárame rozpo čet znovu. Snažili sme 

sa to uvies ť na za čiatku dôvodovej správy, kde sú uvedené 

niektoré skuto čnosti, ktoré nás nútili k tomu, aby sme 

otvorili rozpo čet. Nie preto, že by sme chceli robi ť 

nejaké zmätky. 

 

 Na prvom mieste je to problém, ktorý sa týka 

nedoplatku hlavného mesta Slovenskej republiky do f ondu 

opráv v Paláci Motešických. Viete, že tento problém  sa 

objavil za čiatkom januára ako téma, ktorá súvisela s tým, 

že bývalý primátor pán Andrej Ďurkovský 17. decembra 

minulého roku podpísal uznanie záväzku hlavného mes ta, že 

máme plati ť do tohto fondu pomerne vysoké sumy, čo sa nám 

zdalo, že nebolo úplne korektné. On to vysvet ľoval tak, že 

to bolo nutné urobi ť, lebo by hrozili mestu ešte vä čšie 

škody. Ale to teraz neriešime. 

 

 Záväzok je podpísaný. Ak by sme ho neplnili, hrozi la 

by nám exekúcia. A mohli by na ň siahnu ť tí, ktorým sme 

povinní zaplati ť na majetok, resp. na finan čné zdroje. 
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 Preto sme sa rozhodli vytvori ť takú konštrukciu, 

ktorá síce splní ten záväzok ale neohrozí naše peni aze, 

pretože sa súdime s tými majite ľmi, ktorí zvýšili 

neoprávnene ten poplatok o to, aby ten poplatok bol  

normálny, primeraný a nie takto extrémne vysoký. 

 

 Ke ďže tá suma je ve ľká, máme v tomto roku zaplati ť 

199 tisíc Eur, navrhli sme uklada ť to do takzvanej súdnej 

úschovy. To znamená, peniaze sú ako keby doru čené, ale 

nedostal ich ten komu sú ur čené, má ich súd. Pokia ľ ten 

súd, o výšku toho poplatku prehráme, všetky tie pen iaze 

odídu tomu majite ľovi. Pokia ľ ho vyhráme, tak sa nám 

peniaze vrátia a nebudeme sa musie ť zase o ne domáha ť 

nejakou exeku čnou alebo inou cestou.   

 

 Čiže myslím, že tú techniku vymysleli kolegovia z 

magistrátu ve ľmi dobré. Ale formálne my musíme do toho 

fondu uklada ť tie peniaze, teda tomu súdu tie peniaze 

pravidelne posiela ť, lebo ten záväzok je tu.  

 O tom je ten bod č. 1. 

 

 

 Bod č. 2 súvisí s domom starších ob čanov na Rezedovej 

ulici, kde mesto Bratislava roky a roky neinvestova lo 

peniaze.  

 A je tam pomerne zložitá situácia; ktorí ten dom 

poznáte tak viete, že treba do ňho da ť ur čité finan čné 

prostriedky.  

 My sme pôvodne po čítali, že to dáme priamo do 

rozpo čtu, to sa nestalo. 
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 Teraz navrhujeme presunú ť z kapitálových výdavkov. 

Čiže nie navyšova ť ale presunú ť z kapitálových výdavkov 60 

tisíc Eur na opravu vý ťahov, ako ur čité gesto že áno, 

mestské zastupite ľstvo a mesto ako také, chce pre ten dom 

nie čo urobi ť, lebo sú tam tlaky na odpredaj bytov. A my 

hovoríme, my chceme zachova ť charakter toho domu, ktorý 

slúži najmä pre starších ob čanov, aby ho mohli využíva ť v 

takom režime ako doteraz, aj ke ď to nie je dom osobitného 

ur čenia ako rozhodli príslušné orgány. 

 

 Ale chceme ten charakter zachova ť a chceme ukáza ť, že 

mienime pre ten dom nie čo urobi ť, lebo je to naše 

vlastníctvo a opravíme tie najnaliehavejšie veci kt oré tam 

ľudí trápia. A to sa týka vý ťahov.  

 

 

 Úhrada za lesopark Draždiak nám len vypadla z návr hu 

rozpo čtu. Čiže to je vec, ktorú zatia ľ nechcem bližšie 

komentova ť, pokia ľ nebudete chcie ť vedie ť viac. Ak áno, 

tak vám povieme. Myslím, že to všetko sme napísali do 

materiálu. 

 

 

 Čo sa týka krízového centra, to je projekt, ktorý sm e 

uzatvorili v máji tohto roku. A od 1. 7. by sme mal i 

prevádzkova ť nové sociálne zariadenie, ktoré sme 

zrekonštruovali v ďaka nórskym fondom. Je to v Petržalke na 

Budatínskej ulici. Budeme ma ť možnos ť postara ť sa o deti, 

o týrané ženy. Sú tam také bunkové zariadenia, kde môže 

prís ť aj matka s de ťmi.  
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 V prípade zložitej situácie sa vieme postara ť my vo 

vlastnej réžii, nielen v réžii súkromných zariadení  o 

ľudí, ktorí budú ma ť zložitú situáciu z h ľadiska 

starostlivosti o rodinu, alebo aj starostlivosti o 

sociálno-právnu kuratelu detí.  

 

 To je krízové centrum, na ktoré potrebujeme ale 

uvo ľni ť peniaze na to, aby sa to mohlo rozbehnú ť.  

 

 

 Ten posledný bod sa týka reštrukturalizácie dlhu G IBU 

na rekonštrukciu Zimného štadióna a vyvolaných inve stícií. 

Nechceli sme všetko dáva ť cez ten bankový systém, ktorý 

sme zvolili a schválili ste ho na minulom zastupite ľstve. 

To sú peniaze, ktoré potrebujeme uvo ľni ť z rozpo čtu.  

 

 To ľko, prosím, odôvodnenie k bodu č.8. 

 Otváram diskusiu o tomto bode programu. 

 Pán poslanec Uhler sa hlási. 

 Nech sa pá či, pán poslanec. 

 

 

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

 Ďakujem. Prosím vás, môže mi niekto vysvetli ť nesúlad 

medzi uznesením z mestskej rady, kde v bode 2 je uv edená 

výška 165 tisíc Eur a v návrhu nášho uznesenia je 5 50 

tisíc Eur. Čo sa tam stalo? 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

           primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
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 Nech sa pá či, pán riadite ľ tu mi ur čite pomôžeš ty, 

akým spôsobom došlo k zmene alebo možno pán Ing. Bu lík, 

pretože pod ľa mňa sa stalo to, že sme tam zakomponovali tú 

reštrukturalizáciu, ktorá sa týka GIBU. Tých 318 ti síc by 

bolo dobrým vysvetlením medzi tým čo ste videli.  

 

 Ale poprosím, bu ď pána riadite ľa Strom čeka, materiál 

pod bodom 8, je tam bod č. 2 o použití rezervného fondu. 

To znamená o krytí, alebo ak mi pomôže pán Ing. Bul ík, tak 

vás pekne prosím, keby ste prišli k mikrofónu. 

 Chcem, aby sme to poslancom zrozumite ľne vysvetlili. 

 Nech sa pá či, pán riadite ľ. 

 Čiže krytie z rezervného fondu. 

 Nech sa pá či. 

 

 

Ing. Juraj  B u l í k, vedúci finan čného oddelenia:  

 Vážený pán primátor, vážené mestské zastupite ľstvo, 

táto čiastka, dobre ju pán poslanec Uhler pripomína, 

pretože v podstate boli sme v tom, ke ď sme dostali za 

úlohu dopracova ť ešte do zmien rozpo čtu, do materiálu, 

ktorý už bol vyexpedovaný na rokovanie mestskej rad y, ešte 

aj túto časť za reštrukturalizáciu záväzkov dlhu vo či 

dodávate ľovi na rekonštrukciu Zimného štadióna.  

 Súvisí to iba s týmto a je to rozvedené v textovej  

časti.    

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 
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 Čiže prosím, na strane 4 máte ten bod 5 rozvedený, 

pretože tam sa píše o tom GIBE, ako sa to vlastne s talo. A 

tam sa uvádza, že kryjeme to rezervným fondom. Samo zrejme, 

v príslušných tabu ľkách sa to potom prejavuje.  

 Ale toto je vlastne to, o čo sa navýšil ten rezervný 

fond, ktorý pôvodne bol uvažovaný v nižšej čiastke.  

 

 Pretože my sme robili presun medzi prebytkom bežné ho 

hospodárenia, rezervným fondom a kapitálovými výdav kami. 

Aby sme to celé mali vybilancované, tak ako sme to mali 

vybilancované v rozpo čte, tak sme siahali do týchto troch 

koloniek. A možno sa to javí technicky komplikované , ale 

inak sa to urobi ť nedá. 

 Čiže to je vysvetlenie pre vás, pán poslanec.  

 Ďakujem ve ľmi pekne, pán vedúci, za pomoc. 

 

 Ak sa nikto nehlási, uzatváram možnos ť sa prihlási ť. 

 Poprosím návrhovú komisiu. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

JUDr. Júlia  O n d r i š o v á, poslanky ňa MsZ: 

 Hlasujeme o návrhu uznesenia tak, ako je písomne 

predložené predkladate ľom. 

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 

 Prosím, vyjadríte sa hlasovaním. 

 Prezentujte sa a hlasujte.    
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 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťštyri prítomných. 

 Tridsa ťštyri za, nikto nebol proti, nikto sa 

nezdržal. 

 

 Konštatujem, že sme schválili uznesenie k bodu č. 8, 

za čo ve ľmi pekne ďakujem. 

 

 

BOD 9: 

Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy zmeny a do plnky 

02. 

 (S t i a h n u t ý   z programu rokovania.) 

 

 Otváram rokovanie o bode č. 10  

  

 

BOD 10:  

Návrh na zapojenie do projektu EPO Urban.  

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc.,  

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Materiál, ktorý máte predložený, hovorí o projekte , 

ktorý sa týka Opera čného programu Stredná Európa priorita 

č. 4 Zvýšenie konkurencieschopnosti a atraktívnosti miest 

a regiónov s tým, že je to zamerané na intervenciu 4.2 

Riešenie územných vplyvov demografických a sociálny ch 

zmien na rozvoj mesta. Je tu navrhované zapojenie m esta do 

projektu, ktoré by od nás vyžadovalo na 3 roky 40 t isíc 

Eur s tým, že je to projekt, z ktorého získame najm ä 
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skúseností, akým spôsobom revitalizova ť priestory okolo 

bytových domov.  

 

 Akým spôsobom primä ť ob čanov a súkromné inštitúcie k 

tomu, aby sa zapojili do revitalizácie okolo bytový ch 

domov, pretože bytové domy si rekonštruujú a revita lizujú 

obyvatelia sami. Zoberú si úver, alebo požiadajú o 

príspevok zo štátneho fondu rozvoja bývania, zatepl ia si 

dom, a tým sa podstatne zmení kvalita toho priestor u. Ale 

to, čo je okolo domu zostáva, tak povediac na pleciach 

samosprávy.  

 

 Tento projekt je zameraný na to, aby sa vlastne 

riešili metódy a spôsoby ako súkromný sektor a obyv ate ľov 

zapoji ť do revitalizácie okolia bytových domov.  

 

 Stojí to ur čité peniaze. Je na vašom posúdení, či ten 

výsledok z nášho poh ľadu je primeraný tej sume, ktorú do 

toho mesto dá. Nechám to na vašom posúdení. Ak by s te 

chceli niektoré technické veci, pani Ing. Plencnero vá, 

ktorá spracovávala ten materiál vysvetlí efekty, kt oré 

očakávame z h ľadiska naplnenia tohto projektu. 

 Otváram teda diskusiu o bode č. 10. 

  

 Ke ďže sa do nej nikto nehlási, chcem vás informova ť, 

že sa chce prihlási ť do diskusie pán Marcel Slávik ako 

zástupca obyvate ľov.  

 A vás sa musím opýta ť, pod ľa rokovacieho poriadku, či 

mu môžem udeli ť slovo.  

 Takže, kto súhlasí, aby vystúpil pán Slávik, nech 

zdvihne ruku. Kto súhlasí. 
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 (Hlasovanie.) 

 Kto, prosím, nesúhlasí, aby som si to vedel porovn ať.  

 (Hlasovanie.) 

 Dobre.  

 Myslím, že to bola vä čšina.   

 Pán Slávik, máte 3 minúty. 

 Nech sa vám pá či, môžte vystúpi ť.  

 

 

OBČAN: Marcel  S l á v i k  

 Dobrý de ň. Ďakujem za slovo. Čiže vystupujem ako 

obyvate ľ Petržalky, ako zástupca vlastníkov na 

Rovniankovej 14 a taktiež ako člen vedenia združenia 

domových samospráv, ktoré práve v tejto oblasti, al ebo v 

podobných projektoch malo v Petržalke si myslím ve ľké 

výsledky. 

 

 V minulom volebnom období, ke ď bol pán Ftá čnik ešte 

starostom Petržalky, naše združenie sme iniciovali spolu s 

poslancami viaceré projekty, ktoré viedli k tomu, ž e sa 

začalo stara ť o verejné priestranstva. Boli to napríklad 

projekty predzáhradiek alebo taktiež projekty revit ali-

zácie kontajnerových stojísk.  

 

 Myslím si, že to malo teda ve ľmi zaujímavé výsledky a 

treba v tom pokra čova ť. A som ve ľmi rád, teda že vedenie 

mesta našlo ve ľmi podobný projekt aj na úrovni mesta. A 

chcel by som vás teda poprosi ť, teda aby ste ten projekt 

podporili.  

 A zárove ň ponúkam vám, páni poslanci, pán primátor, 

aj vedenie mesta pomoc svoju osobnú.  
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 A bol by som rád, teda keby pri tomto projekte bol i 

aj zú častnení teda správcovia, ob čianske združenia, ktoré 

vyvíjajú aktivitu v jednotlivých mestských častiach alebo 

na úrovni mesta. A aby sme naozaj spolo čnými silami 

dosiahli to, že naše mesto, mestské časti, naše domovy 

budú krajšie, lepšie a budú naozaj našimi domovmi. 

Ďakujem. 

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ve ľmi pekne ďakujem za vaše konštruktívne vystúpenie.  

 Ke ď bude schválené zapojenie do toho projektu budeme 

hľadať spôsob akým ho realizova ť. Čiže vytvoríme priestor 

aj na komunikáciu s ob čanmi. 

 Prosím, hlási sa ďalej pán poslanec Len č. 

 

 

Ing. Peter  L e n č, poslanec MsZ:  

 Ďakujem za slovo, pán primátor. Ja nemám ni č proti 

tomu ke ď to navrhujete, asi to pokladáte za ú čelné.  

 Ja som len v tom materiáli našiel ešte nejaké ďalšie 

tri pozície a neviem teda, či tých 40 tisíc Eur na 3 roky 

je výsledná hodnota, ktorú bude toto mesto stá ť tento 

projekt?  

 

 Je tam ešte projektový, finan čný a odborný manažér, 

keby ste mohli vysvetli ť, akým spôsobom toto bude 

zabezpe čené, že či budú prijatí nejakí noví ľudia na tieto 

pozície, alebo ako to bude riešené. Ďakujem.    
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Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem ve ľmi pekne.  

 Ur čite je to navrhnuté tak, že tá suma je kone čná. My 

rozhodne nechceme ís ť, resp. takto poviem:  

 Ja by som chcel, aby každé zapojenie mesta do 

projektu prešlo schva ľovaním zastupite ľstva. To nemôže by ť 

tak, lebo za mnou chodia, že rýchlo, rýchlo sa zapo jte. 

Poďme, mesto niekam. Vravím, ale ja nemôžem rozhodnú ť, o 

peniazoch vždy zastupite ľstvo. 

 

 Čiže ja vám vždy poviem o čom to je a ko ľko to trvá, 

aké efekty z toho mesto má, ko ľko nás to stojí. Ale tá 

suma je vždy kone čná. 

  

 Poprosím pani Ing. Plencnerovú, keby vysvetlila, či 

teda je tam nejaký zámer na prijatie zamestnanca, f inan čný 

manažér a podobné veci, pretože toto sú už technika lity, 

ktoré lepšie máte zvládnuté vy. A rozhodne so sumou  40 

tisíc nepo čítame, že by sa navyšovala. Nie je to možné. 

Proste uznesenie je jednozna čne naformulované.  

 Ke ď, tak prí ďte sem, pani vedúca.      

 

 

Ing. arch. Jela  P l e n c n e r o v á, zástupky ňa 

riadite ľa magistrátu, vedúca oddelenia koordinácie 

územných systémov:  

 Tých 40.400 je vlastne kone čná suma, pretože je to 

suma, ktorou sa kofinancuje z mesta tento projekt. A ten 

finan čný manažment by robili vlastne zamestnanci mesta 
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takisto ako projektového manažéra by robili vlastne  

zamestnanci z oddelenia koordinácie územných systém ov. A 

ten finan čný manažment by bol vlastne zabezpe čený  

referátom finan čného riadenia projektov. Čiže to je v 

rámci normálneho výkonu samosprávy. 

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Tak. Čiže žiadni noví ľudia, žiadne nové náklady. 

 Myslím, že sme vysvetlili, čo sme potrebovali. 

 Faktickou poznámkou chce reagova ť pán poslanec 

Osuský. 

 

 

MUDr. Peter  O s u s k ý, CSc., poslanec MsZ: 

 Len to, že na poslednom liste celého tohto projekt u 

je teda celkom pomerne zrejme napísané: The budget can be 

spent for External, travel, own staft costs. Teda i  v 

prípade, že by vznikli náklady na manšaft, ktorý na d tým 

bude pracova ť, tak je pomerne zrejme uvedené že je to z 

toho.  

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

           primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

 Ďakujem ve ľmi pekne.  

 Ak nie sú ďalšie otázky, uzatváram možnos ť sa 

prihlási ť. 

 Poprosím návrhovú komisiu, aby uviedla návrh na 

hlasovania. 
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Predsední čka návrhovej komisie 

JUDr. Júlia  O n d r i š o v á, poslanky ňa MsZ: 

 Hlasujeme o návrhu uznesenia tak, ako je písomne 

predložené. 

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťštyri prítomných. 

 Tridsa ťtri poslancov hlasovalo za, nikto nebol proti, 

jeden poslanec sa zdržal hlasovania. 

 

 Konštatujem, že sme schválili uznesenie a zapojeni e 

mesta do projektu EPO Urban. 

 

 Bod č. 11. 

 

 

BOD 11:  

Návrh VZN hlavného mesta SR Bratislavy o poskytovan í 

starostlivosti a o úhrade za poskytovanú starostliv osť v 

krízovom stredisku.  

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Súvisí to, prosím, s bodom č. 8, kde som vás 

informoval o tom, že sme dokon čili stredisko, ktoré bolo 
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financované z nórskych fondov. Chceme ho spusti ť do 

prevádzky od 1. 7. a potrebujeme ur či ť všeobecne záväzným 

nariadením spôsob, akým to stredisko bude fungova ť, a akým 

spôsobom budeme vlastne získava ť finan čné poplatky od 

klientov toho strediska za služby, ktoré sú im 

poskytované. Myslím, že to bolo prerokované v komis ii 

sociálnych vecí. Komisia dala svoje stanovisko. Mát e ho 

uvedené v materiáli:  

 Odporú ča všeobecne záväzné nariadenie schváli ť.      

 

 Nech sa pá či, otváram diskusiu k bodu č. 11. 

 Ke ďže sa nikto nehlási, uzatvorím diskusiu. 

 

 Len predtým vám poviem jednou vetou, že naše VZN, 

ktoré sme schválili o zvýšení poplatku za stravovan ie, 

vyvolalo pomerne búrlivú reakciu. Ja sa k tomu vyja drím 

potom v rôznom. Chcem vám da ť informáciu, aký navrhujem 

postup. Nechcem to spája ť s týmto bodom. Tento bod je 

nový, ešte takéto skúsenosti nemáme.  

 

 Čiže len aby ste mali avízo, že v rôznom vás chcem 

informova ť o stave riešenia problematiky poplatkov za 

stravu, ktorú sme rozhodli na minulom zastupite ľstve. 

 Čiže uzatváram možnos ť sa prihlási ť.  

 Ďakujem kolegyniam, ktoré boli pripravené vysvetli ť 

veci. 

 Pani predsední čka návrhovej komisie. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie  

JUDr. Júlia  O n d r i š o v á, poslanky ňa MsZ: 
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 Hlasujeme o návrhu uznesenia tak, ako je písomne 

predložené. 

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Avizujem, že na VZN treba tri pätiny poslancov.  

 Nech sa vám pá či, vyjadríte sa hlasovaním. 

 Prezentujte sa a hlasujte. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťštyri prítomných. 

 Tridsa ťštyri za, nikto proti, nikto sa nezdržal. 

 

 Konštatujem, že sme platne schválili všeobecne 

záväzné nariadenie o poskytovaní starostlivosti a o  úhrade 

za starostlivos ť v krízovom stredisku.   

 

 Bod č. 12. 

 

 

BOD 12:  

Návrh dodatku č. 2 Pravidiel pre prípravu, schva ľovanie a 

vyhlasovanie všeobecne záväzných nariadení hlavného  mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy.  

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y   

 Materiál uvedie pán riadite ľ magistrátu Ing. 

Strom ček.  

 Nech sa ti pá či. 
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Ing. Viktor  S t r o m č e k, riadite ľ magistrátu: 

 Ďakujem ve ľmi pekne, vážený pán primátor. Vážené 

panie poslankyne, vážení páni poslanci, jedná sa le n o 

úpravu Pravidiel pre prípravu, schva ľovanie a vyhlasovanie 

všeobecne záväzných nariadení hlavného mesta. Jedna k sme 

tam zaktualizovali po čet poslancov, urobili drobné textové 

úpravy. A jednou vetou, celá táto zmena má za násle dok to, 

že v prípade potreby niekedy ideme skráti ť schva ľovanie 

VZN tak, aby sme dobehli, resp. stihli niekedy term íny, 

ktoré by mohli by ť pre nás k ľúčové. 

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ja by som povedal, že motívom pre tento materiál b olo 

to, že nestíhame s VZN o poskytovaní poplatkov za n eštátne 

a cirkevné základné umelecké školy, materské školy a 

podobne. Proste harmonogram prípravy VZN nám na mes te 

trval dva mesiace, tak sme si povedali, to nie je m ožné, 

my chceme čím skôr tie veci vyrieši ť, ale Pravidlá nás 

zväzovali.  

 

 Čiže trochu si tu uvo ľňujeme ruky na takéto 

mimoriadne situácie, ke ď chceme sa aj my ponáh ľať, 

nechceme nikoho zneisti ť, tak je možné veci skráti ť. 

Samozrejme, to kone čné rozhodnutie vždy je na 

zastupite ľstve.  

 Čiže to len dodávam k tomu úvodnému slovu pána 

riadite ľa.  

 Otváram možnos ť vyjadri ť sa v diskusii. 
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 Pán poslanec Fiala. 

 

 

Stanislav  F i a l a, poslanec MsZ: 

 Ďakujem za slovo, pán primátor. Nevystúpim k tomuto 

bodu, vystúpim s mojou pripomienkou.  

 Bol som členom volebnej komisie a vyjadrujem 

nespokojnos ť s tým, že pokra čovalo rokovanie bez volebnej 

komisie. Dávam si záleža ť, aby som bol pri všetkých 

rokovaniach, pri všetkých hlasovaniach. Bol som vo 

volebnej komisii posledný krát. Ďakujem. Ak to takto má 

pokra čova ť, tak nie. Ďakujem. 

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ve ľmi sa vám ospravedl ňujem, pán poslanec. Bral som 

to tak, že sme pokra čovali preto, aby sme prerokovali ten 

rozsiahly program. Ak ste mali na to takýto názor, tak ja 

sa vám ospravedl ňujem, že sme mali urobi ť prestávku a 

počkať kým komisia skon čí.  

 

 Sme v bode 12.  

 Prosím, keby ste sa vyjadrili, pokia ľ niekto chce k 

tomuto materiálu. 

 

 Ke ďže sa nikto nehlási, poprosím návrhovú komisiu. 

 

 A potom dám slovo predsedovi volebnej komisie, aby  

sme sa vrátili do bodu 6. 

 Pani predsední čka. 
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Predsední čka návrhovej komisie 

JUDr. Júlia  O n d r i š o v á, poslanky ňa MsZ: 

 Hlasujeme o návrhu uznesenia tak, ako je písomne 

predložené.   

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Nech sa pá či, vyjadríte sa k bodu č. 12. 

 Prezentujte sa a hlasujte. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťosem prítomných. 

 Tridsa ťosem za, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal. 

 

 Konštatujem, že sme schválili platné uznesenie.  

 

 Dám priestor pre predsedu volebnej komisie. 

 Sme spä ť v bode č. 6, aby sme uzatvorili tajné 

hlasovanie.  

 

 Pán predseda, máte slovo.  

 

 

Mgr. Sven  Š o v č í k, poslanec MsZ a predseda volebnej 

komisie: 

 Vážený pán primátor, vážené kolegyne poslankyne, 

poslanci. dovo ľte, aby som vyhlásil výsledky tajného 

hlasovania. 

 Najprv za odvolanie pani Kimerlingovej z postu 

predsední čky komisie: 
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 Po čet prítomných poslancov           40 

 Po čet zú častnených na hlasovaní      40 

 Po čet platných hlasov                40 

 Po čet neplatných hlasov               0 

 Po čet hlasov za odvolanie            38 

 Po čet hlasov proti odvolaniu          2. 

 

 

 Dovo ľte, aby som vyhlásil výsledky tajného hlasovania 

za vo ľbu pána poslanca Petra Len ča za predsedu komisie pre 

školstvo, vzdelávanie a šport mestského zastupite ľstva: 

 Po čet prítomných poslancov           40 

 Po čet zú častnených na hlasovaní      40 

 Po čet platných hlasov                36  

 Po čet neplatných hlasov               4  

 Po čet hlasov za                      36. 

 

 

 Výsledky tajného hlasovania na vo ľbu Petra Hanulíka 

za predsedu mandátovej komisie mestského zastupite ľstva:  

 Po čet prítomných poslancov           40 

 Po čet zú častnených na hlasovaní      40 

 Po čet platných hlasov                37 

 Po čet neplatných hlasov               3 

 Po čet hlasov za                      37. 

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ve ľmi pekne ďakujem za prednesenú správu. 
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 A konštatujem, že mestské zastupite ľstvo odvolalo z 

funkcie predsední čky školskej komisie pani poslanky ňu 

Kimerlingovú.  

 Zvolilo do tejto funkcie pána poslanca Len ča. 

 A do funkcie predsedu mandátovej komisie zvolilo p ána 

poslanca Hanulíka.  

 To je vlastne výsledok rokovania. 

 

 Neviem, či treba o tom ešte hlasova ť; myslím nejakým 

potvrdzujúcim spôsobom. To nám povie predsední čka 

návrhovej komisie. 

 Ale ešte predtým sa faktickou poznámkou hlási pán 

poslanec Osuský.  

 

 

MUDr. Peter  O s u s k ý, CSc., poslanec MsZ: 

 Pán primátor, ďakujem. Je to možno skôr procedurálny 

návrh, ktorý by som za čal citátom jedného svojho známeho: 

"Aj milión korún sa skladá len z milióna jedno 

koruna čiek". A my sme teraz pomerne na verím boha zmrhali 

asi 120 obálok. Ani národná rada pri svojom hlasova ní 

nepoužíva ten luxus, že by na takúto procedúru použ ila 

obálku, dokonca 3 obálky.  

 Pri čom neexistuje reálny dôvod, ani z h ľadiska 

manipulácie a rozlíšenia, ke ďže všetky 3 obálky boli 

rovnaké, aby sa tieto obálky nasadili.  

 

 Samozrejme, že tým nezachránime rozpo čet, ale 

prihováral by som sa za to, aby sme sa znížili na ú rove ň 

národnej rady a volili bez obálok.  
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Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán poslanec, čaká nás to budúci týžde ň. Budeme voli ť 

námestníkov, členov mestskej rady, čiže ja akceptujem 

tento váš návrh alebo pripomienku, ja s tým nemám ž iadny 

problém. Ak nikto nebude namieta ť, bude to proste sú časť 

procedúry.  

 A verím, že tajnos ť hlasovania bude napriek tomu 

dodržaná, lebo o to ide. 

 Pán poslanec Kali ňák, faktická poznámka. 

 

 

JUDr. Robert  K a l i ň á k, poslanec MsZ: 

 Ďakujem pekne. Ja som len chcel súhlasi ť s pánom 

poslancom Osuským najmä v tej časti, kde sa tajná vo ľba 

preukázala, že je vyššia ako v národnej rade. Preto že 

naozaj kultúra aj volebná komisia ako k tomu pristú pila, 

tak som im chcel za to po ďakova ť: Ďakujem pekne. Vrátane 

pána poslanca Fialu, ktorý sa hneval. Aj mne to bol o také 

divné, ale nakoniec ni č zásadné sa neprerokovalo.  

 

 Ale v každom prípade chcem volebnej komisii po ďakova ť 

za to, že dobrú prácu odviedla. Ďakujem. 

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 Pán poslanec Kríž. 
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Mgr. Oliver  K r í ž, poslanec MsZ:  

 Ja by som sa za volebnú komisiu chcel prida ť k 

pripomienke pána poslanca Osuského. Taktiež sme mal i 

dišputu o tom, že naozaj ve ľa papiera sa minulo na jednu 

voľbu a preto sme sa snažili ve ľmi šetrne otvára ť tie 

obálky, ktoré neboli zalepené. Dali sme ich na jedn u kôpku 

a oni môžu by ť teraz použité na akúko ľvek ďalšiu vo ľbu.  

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem vám ve ľmi pekne za túto diskusiu. Prejaví sa 

pri príprave tajnej vo ľby budúci týžde ň, tak ako som to 

avizoval, pretože nás čakajú minimálne dvojo tajných 

volieb. A zoh ľadníme vaše pripomienky. 

 

 Ke ďže nie sú ďalšie vyjadrenia, poprosím teraz 

návrhovú komisiu, aby sme formálne ukon čili ten bod, 

pretože výsledky hlasovania boli prednesené.  

 Ak treba zobra ť na vedomie alebo nejakým spôsobom 

potvrdi ť to čo tu predniesla volebná komisia, poprosím 

návrhovú komisiu, aby nás v tomto zorientovala. Leb o pre 

mňa sú veci rozhodnuté, jasné, uzavreté, ale poprosím  pani 

poslanky ňu Ondrišovú. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie    

JUDr. Júlia  O n d r i š o v á, poslanky ňa MsZ: 

 Návrhová komisia navrhuje zobra ť na vedomie výsledky 

tajného hlasovania, tak ako boli uvedené a pre čítané.  
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Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Myslím, že to je korektné. Tým potvrdíme, že sa 

stotož ňujeme s tým, že tie vo ľby boli také aké mali by ť. 

 

 Čiže dávam hlasova ť, mestské zastupite ľstvo berie na 

vedomie výsledky volieb a bude uvedené, čo bolo rozhodnuté 

a ko ľkými hlasmi.  

 Tak, prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťdevä ť prítomných. 

 Tridsa ťdevä ť za, nikto nebol proti, nikto sa 

nezdržal. 

 

 Týmto sme ukon čili rokovanie o bode č. 6. 

 

 Zvolili sme príslušných funkcionárov alebo predsta -

vite ľov komisií a môžme otvori ť rokovanie o bode č. 14.  

 

 

BOD 13:  

Právna a ekonomická analýza variant vývoja Parku ku ltúry a 

oddychu v Bratislave. 

 (S t i a h n u t á  z programu rokovania.) 

 

 

BOD 14:  

Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mest ského 

kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy.  
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Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Poprosím pána kontrolóra, aby uviedol tento materi ál. 

 

 

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

 Ďakujem za slovo. Vážený pán primátor, vážené panie 

poslankyne, páni poslanci, dámy a páni, na rozdiel od 

ostatného zastupite ľstva tento materiál, ktorý je 

predkladaný, je ve ľmi nesporný, jednoduchý a radostný 

preto, lebo neboli zistené nielenže žiadne vážne 

pochybenia, ale teda temer žiadne pochybenia.  

 

 Treba poveda ť, že išlo v obidvoch prípadoch o 

následnú kontrolu, opakovanú, čiže už o plnenie opatrení, 

ktorých predtým bolo nieko ľko. A v jednom prípade 

konštatujeme teda úplnú spokojnos ť a v jednom prípade tam 

bolo nejaké drobné pochybenie súvisiace, žia ľ, s často sa 

opakujúcimi zmenami v oblasti personálnej.  

 

 To úvodné slovo som si však zobral nie z toho dôvo du, 

že by som teda chcel uvádza ť to čo je jednoduché a 

zrozumite ľné. Ale chcel by som nieko ľkými slovami poveda ť 

takú vec, ktorá sa nezvykne v kontrolných správach písa ť, 

a to je ke ď niekto nie čo dobré robí. 

 

 Na Základnej umeleckej škole na Exnárovej odvádzaj ú 

ako ve ľmi dobrú prácu; pani riadite ľka, ktorá teda tam v 

súčasnosti pôsobí. Aj po stránke ekonomickej teda dopa dla 

dobré, ale zú častnili sme sa aj nieko ľkých podujatí, ktoré 
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sa konali po čas toho času preto, lebo v priestoroch, ktoré 

sme mali na kontrolu vyhradené, to bol jediný pries tor, 

kde teda mohli sa zú čast ňova ť výuky a nácviku, a prípravy 

a prezentácie detí. Bola taká malá, nazvime to konc ertná 

sála s nahustenými 40 stoli čkami, kde nám dali dve lavice 

k dispozícii, a kde sme teda vykonávali kontrolu. O bčasne 

sme museli aj preruši ť, lebo zase sme nechceli zruši ť 

výuku.  

 

 Hovorím to preto, lebo tu ide práve o tú školu, kd e 

je problém s majetkom mesta, ktorý momentálne užíva  

materská škola patriaca teda mestskej časti Ružinov.  

 

 Chcem teda apelova ť na poslancov, aby sa v najbližšom 

čase venovali otázke, teda jednak potreby doriešenia  

vz ťahu k tejto materskej škole, ktorá tam teda funguje  

veľmi úspešne a ur čite teda k spokojnosti rodi čov týchto 

detí.  

 

 Ale na druhej strane, teda aby sa riešila aj 

existencia a priestorové podmienky pre 1050 našich žiakov 

základnej umeleckej školy dislokovaných zhruba na p iatich 

alebo šiestich priestoroch, ktoré teda sú rozmiestn ené po 

celej oblasti Ružinova, aj Podunajských Biskupíc. J e to 

milé, že sú blízko k domovom kde bývajú, ale na dru hej 

strane teda administratívne a organiza čne zvláda ť niektoré 

veci je teda už temer na hranici únosnosti.  

 

 K tomuto ešte treba poveda ť, že otázka doriešenia 

právneho vz ťahu medzi základnou umeleckou školou a 

materskou školou je úplne nevyhnutná. Preto v sú časnosti 
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vlastne neexistuje právny stav, neexistujú finan čné toky a 

základná umelecká škola používa do časne peniaze na 

platenie energií, ktoré nedostáva zaplatené.  

 

 Je to situácia ktorou je sa asi treba, aby sa 

zastupite ľstvo zaoberalo, lebo nejde o ni č iné, len aby sa 

teda schválila nejaká dohoda ako ďalej s materskou školou. 

A hlavne, aby sa legitimoval stav, ktorý v sú časnosti 

existuje. Už akým spôsobom, takým, ale treba ho 

legitimizova ť. 

 

 Jedno slovo ešte poviem aj k Petržalskému domu 

seniorov:  

 V bode 33 máte predložený materiál, ktorý hovorí t iež 

o jednom zistení, ktoré ale nevedela riadite ľka vyrieši ť, 

preto lebo ide o zverený majetok, kde došlo k jeho 

prehodnoteniu. Vy budete teraz vlastne schva ľova ť 

prehodnotenie majetku, ktorý už pôvodne zverený bol .  

 

 Túto otázku by som rád riešil v budúcnosti s 

finan čnou komisiou, lebo nie som hlboko presved čený o tom, 

že majetok ktorý je zverený a len preto, že dôjde k  jeho 

fyzickému rozdeleniu a tým pádom stúpne trebárs jeh o 

reálna cena alebo ide o použitie pozemku napríklad na 

výstavbu garáže, ktorý je hodnotnejší ako nejaký dv or. A 

len preto, že sme teda precenili to, čo už bolo raz 

zverené, a ešte v situácii že ani sme to ani neodzv erili 

len to znovu zveríme, proste je to trošku problemat ická 

záležitos ť, kde by bolo dobré, aby sme teda h ľadali spolu 

takú cestu, ktorú nevyhnutne zastupite ľstvo musí rieši ť. 
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Lebo zastupite ľstvo rozhoduje. Ale v podstate ide o ten 

istý majetok. 

 

 Poprosím vás teda v tom bode 33 schvá ľte to, aby teda 

sme teda mohli zada ť dos ť zákonu a aby ú čtovná evidencia 

Petržalského domu seniorov sedela s ú čtovnou evidenciou 

mesta. Pri čom v skuto čnosti ide stále o to isté, a ni č sa 

s tým majetkom neudialo, len niekto niekde nie čo napísal. 

Ďakujem. 

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem za uvedenie materiálu. 

 Otváram diskusiu, do ktorej sa ako prvý hlási pán 

poslanec a starosta Pekár. Nech sa pá či. 

 

 

Ing. Dušan  P e k á r, starosta Mestskej časti Bratislava-

Ružinov a poslanec MsZ: 

 Ďakujem za slovo, pán primátor. Nadviažem na ten 

začiatok, ktorý prezentoval pán kontrolór, týkajúci sa  

budovy umeleckej školy a materskej školy na Exnárov ej.  

 

 Na ostatnom rokovaní mestského zastupite ľstva som 

požiadal pána riadite ľa magistrátu, aby pripravil 

materiál, ktorý  bude vyhovujúci pre oba subjekty k toré sú 

tam. To znamená, pre materskú školu a základnú umel eckú 

školu.  

 Je pre Ružinov neprijate ľné, aby sme stratili 

priestory tejto materskej školy.  
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 S pánom primátorom sme to tam navštívili. Dohodli sme 

sa na riešení a vidím to východisko, ktoré sme si ú stne 

povedali, že by bolo prijate ľné aj pre hlavné mesto, aj 

pre Ružinov. Takže v tomto duchu môže by ť pripravený 

materiál prerokovaný a schválený na najbližšom roko vaní 

mestského zastupite ľstva. 

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ja by som povedal, že nielen môže ale musí, lebo 

správa kontrolóra upozor ňuje, že nemáme medzi sebou 

vyjasnené vz ťahy a nám neplatia za nájomné, resp. za 

energie, ktoré my ďalej plati ť musíme. Čiže v tomto je tá 

správa vážna. 

 

 A tvoje stanovisko, pán starosta, ja beriem ako 

podklad na to, že sa vieme dohodnú ť, predložíme ten 

materiál. My sme ho tu totižto už raz mali. Práve n a 

žiados ť pána starostu sme ho odložili, ale nedoriešili. 

Teraz je ten čas, je tu aj podnet kontrolóra, čiže 

predložíme vám materiál na júnové zastupite ľstvo.  

 Poprosím pána riadite ľa magistrátu, aby si toto 

pozna čil a ten materiál bol predložený. Pripravený bol, 

len ho treba doladi ť do tej podoby, o akej sme my, pán 

starosta, spolu hovorili.  

 

 Ke ďže sa nikto ďalej k bodu 14 nehlási, uzatváram 

možnosť sa prihlási ť. 

 Poprosím návrhovú komisiu. 
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Predsední čka návrhovej komisie 

JUDr. Júlia  O n d r i š o v á, poslanky ňa MsZ: 

 Hlasujeme o návrhu uznesenia tak, ako je písomne 

predložené. 

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Nech sa vám pá či, prezentujte sa a hlasujte. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťpäť prítomných. 

 Tridsa ťpäť za, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal. 

 

 Konštatujem, že sme schválili uznesenie k bodu č. 14. 

 

 Bod č.15. 

 

 

BOD 15:  

Návrh koncepcie rozvoja informa čného systému hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy.  

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Materiál uvedie riadite ľ magistrátu. 

 Nech sa pá či. 

 

Ing. Viktor  S t r o m č e k, riadite ľ magistrátu: 

 Ďakujem ve ľmi pekne, pán primátor.  
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 Jedná sa o návrh koncepcie, ktorá bola schválená v  

roku 2006. My pri príprave elektronizácie samospráv y sme 

dostali informáciu od riadiaceho orgánu, že musíme mať k 

tomuto materiálu platné uznesenie, že to bolo prero kované 

v mestskom zastupite ľstve.  

 

 Vzh ľadom k tomu, že v minulosti to tak nebolo a zákon 

to ani nikdy neur čoval, tak sme rýchlo pripravili 

doplnenie programu a zaradili sme tento bod. 

 

 Medzitým, samozrejme, lebo je to proces, ktorý sa 

vyvíja. Tí, ktorí sa zaujímate o tú elektronizáciu tak 

viete, že sme tam skuto čne v časovom strese. Teraz sme 

dostali spätnú informáciu; že nakoniec sa prijalo 

rozhodnutie, že nie je potrebné toto uznesenie. Nap riek 

tomu my už sme to nechceli s ťahova ť z rokovania, nechali 

sme to zaradené dnes v programe, aby sme zárove ň aj 

povedali nie čo o elektronizácii samosprávy. 

 

 Jak zasadá aj riadiaci výbor tak aj projektový tím , 

všetko vyzerá tak že zvládneme a bude podaná žiados ť ku 

koncu júna tohto roka. Prebehli a otvárame to ve ľmi na 

rovinu, názory v niektorých mestských častiach, ktoré 

hovorili že by si chceli sami realizova ť elektronizáciu 

tejto samosprávy, čo my považujeme za nemožné, vzh ľadom k 

tomu, že ťažko môže jednotlivý žiadate ľ žiada ť v každej 

mestskej časti tú istú vec. Môže ma ť iné tla čivo. Musel by 

rozmýš ľať, čo je kompetenciou mesta, čo je kompetenciou 

príslušnej mestskej časti. Preto my sa snažíme zahrnú ť 

všetky mestské časti. 
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 Od samého za čiatku máme projektový tím, kde sú 

zastúpené jednotlivé orgány zo samosprávy tak, ako si ich 

ur čili starostovia. A v rámci toho vieme vám už dnes 

poveda ť, že sú veci rozbehnuté tak, že dokonca aj mestské 

časti, ktoré mali problém či už že nemali koncepciu 

rozvoja, alebo im chýbalo PHSR, tak sa to podarí do tiahnu ť 

a 20. 6. skompletizova ť všetky materiály a ku koncu 

mesiaca aj poda ť túto žiados ť. 

 To ľko len prosím, v súvislosti už s týmto materiálom. 

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

 Ja chcem len doplni ť k tomu úvodnému slovu, že my 

teda dnes nerozhodujeme o koncepcii, lebo rozhodli o tom 

predchádzajúci poslanci v predošlom volebnom období . 

Koncepciu máte, máte možnos ť sa v nej orientova ť. 

 

 Ja chcem naozaj ve ľmi pekne poprosi ť o ten spolo čný 

postup, ktorý sme si schválili. Pretože avizoval pá n 

minister, že pokia ľ budú také snahy, že budeme sa snaži ť 

každý nie čo individuálne a teda vlastne ako keby meni ť 

pravidlá, tak on zruší výzvu a my nestihneme v tých to 4 

rokoch ukon či ť ten projekt tak, aby sme na konci 4-ro čného 

obdobia mohli obyvate ľom poskytnú ť elektronické služby. 

 

 Ja si myslím, že musíme všetko pre to urobi ť, aby sa 

to podarilo. Je to naša spolo čná úloha. A priestor pre 

mestské časti je taký, aký v žiadnom inom meste nemajú. V 
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Košiciach to zobral magistrát do ruky, rieši to sám  bez 

mestských častí, s nikým sa nebaví.  

 

 U nás máme mesto a 17 partnerov, ktorí sú spolu 

tvorcami toho projektu. Čiže tam je ve ľký priestor pre 

mestské časti aj z h ľadiska riešenia problémov ich 

informa čných systémov. 

 

 Ja chcem ve ľmi pekne poprosi ť o spolo čný postup. Tak 

ako ho avizoval pán riadite ľ, máme ten projektový tím, v 

ktorom majú všetci zastúpenie. Robme to spolu, pret ože 

hrozí nám to, že v opa čnom prípade vôbec nebudeme úspešní 

a tie peniaze ani nevy čerpáme, resp. nedokon číme to čo by 

sme mali ešte v tomto volebnom období.   

 

 Je to zložitý proces, ktorý má svoju logiku. A pro sím 

teda o spolo čný postup všetky mestské časti a aj tých 

zodpovedných, ktorí to riešia na úrovni mesta.  

 

 Otváram diskusiu, do ktorej sa hlási pán poslanec 

Uhler. 

 

 

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

 Ďakujem. K tomuto chcem poveda ť len to ľko, že 

problematika informa čných systémov má aj vecne príslušnú 

komisiu mestského zastupite ľstva. A mrzí ma, že to tam 

nebolo predložené, ale každopádne to podporujem. Ďakujem. 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 
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 Ďakujem pekne.  

 Pán poslanec, urobíme to, že vám dáme na najbližšo m 

sedení informáciu o stave pripravenosti projektu. J a si 

myslím, že by bolo korektné, aby sme vám tú informá ciu 

dali ešte pred podaním projektu, aby ste vedeli v a kom 

stave ten projekt podávame na ministerstvo.  

 Môžeš, samozrejme, nech sa pá či. 

 Pán riadite ľ chce zareagova ť na vašu poznámku a potom 

máme ešte dve prihlášky do diskusie.   

 

 

Ing. Viktor  S t r o m č e k, riadite ľ magistrátu:  

 My, samozrejme, platí tá dohoda, že čo ide do 

mestského zastupite ľstva, vždy má by ť prerokované v 

komisiách, aj sa to vždy snažím, dodrža ť toto. Ale aby ste 

pochopili, toto nie je materiál, ktorý my sme tvori li, ten 

už bol vytvorený dávno. My sme ho len predkladali a ko 

hotový do mestského zastupite ľstva, to je bod č. 1. 

 

 Bod č. 2; vo štvrtok sa posielali materiály a v 

utorok sme mali informáciu z príslušného orgánu, že  musí 

to by ť prerokované v mestskom zastupite ľstve. Čiže my sme 

ten čas nemali. A už ke ď sme zasa poslali tie materiály, 

lebo sme mali informáciu že to nie je treba, čiže aby ste 

len pochopili. My sme nechceli srandova ť, že tu budeme 

dáva ť materiál a s ťahova ť, tak sme to nechali už tu 

zaradené.  

 Prosím, len to ľko na vysvetlenie. 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 
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 Ďakujem. 

 Máme ešte dve prihlášky. Pani starostka Lacková. 

 

 

Bc. Ľudmila  L a c k o v á, starostka Mestskej časti 

Bratislava - Vraku ňa:  

 Ďakujem ve ľmi pekne. Vážený pán primátor, vážené 

kolegyne, kolegovia, na ostatnej rade mnou poverený  

zástupca deklaroval, že mestská časť Vraku ňa nejde do 

tohto, do tejto koncepcie. 

 

 Ja by som chcela poprosi ť, aby mestská časť Vraku ňa 

bola zahrnutá, pretože zdá sa, že v priebehu mesiac a 

budeme mať všetko v mestskej časti. Čiže už Plán 

hospodárskeho a sociálneho rozvoja, ale aj vlastný kryt 

ukon čený. Takže poprosím, aby sa po čítalo aj s mestskou 

časťou, aby sme ako mesto išli úplne ako celok. 

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ve ľmi pekne ďakujem. Mne sa tento prístup pá či.  

 

Bc. Ľudmila  L a c k o v á, starostka Mestskej časti 

Bratislava - Vraku ňa: 

 Ďakujem. 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne, pani starostka. 

 Slovo dávam pani poslankyni Reinerovej.  
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Ing. Anna  R e i n e r o v á, poslanky ňa MsZ: 

 Ďakujem za slovo. Ja chcem požiada ť všetkých 

poslancov, aby vyjadrili podporu tomuto návrhu. A s úhlasím 

so všetkým čo bolo povedané. Nako ľko časové horizonty 

vy čerpania týchto prostriedkov sú limitované, aby sme 

neprišli o túto možnos ť. A prinesie nám všetkým 

zefektívnenie činnosti práce magistrátu a u ľahčí život 

všetkým Bratislav čanom. Ďakujem pekne. 

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Presne o to ide, pani poslanky ňa. Ďakujem pekne.  

 Z poslancov sa už nikto nehlási. 

 

 Opä ť sa prihlásil pán Marcel Slávik, ktorý by sa 

chcel vyjadri ť k bodu č. 15. 

 Tak ako je procedúra, sa vás pýtam, kto súhlasí s 

vystúpením pána Slávika, nech zdvihne ruku. 

 (Hlasovanie.) 

 Priznám sa, že vás je málo. 

 Takže neviem; kto nesúhlasí, aby to bolo také zjav né? 

 

 No, vyriešime to elektronickým hlasovaním, nechcem  to 

hádať, že áno alebo nie.  

 Prosím, vyjadríte sa hlasovaním.  

 Spustíte, prosím, hlasovanie k tomu, či pán Slávik 

môže alebo nemôže vystúpi ť, pod ľa toho ako sa vyjadria 

poslanci.  

 Prosím, hlasujte. 
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 Áno, hlasujeme o tom, že kto súhlasí, tak súhlasí s 

tým, aby pán Slávik dostal slovo.  

 Taká je formulácia v rokovacom poriadku.  

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Takže predsa len to zariadenie to spo čítalo lepšie 

ako ja. 

 Tridsa ťtri prítomných.  

 Osemnás ť ja za, pä ť proti, desiati sa zdržali. 

 Čiže súhlas tu je vyslovený. 

 Pán Slávik, máte priestor na trojminútové vystúpen ie.  

 Nech sa pá či. 

 

 

OBČAN:  Marcel S l á v i k  

 Dobrý de ň. Ďakujem. Ja by som chcel na za čiatku 

poveda ť, že teraz nevystúpim ako obyvate ľ Bratislavy, ale 

ako človek ktorý je spoluautorom viacerých koncepcií, pr e 

viaceré slovenské a české mesta.  

 

 A chcel by som možno niektoré informácie doplni ť, a 

to v tom zmysle, že koncepcia rozvoja informa čných 

systémov je jeden z troch základných strategických 

dokumentov každej územnej samosprávy. 

 

 Tie tri základné strategické dokumenty je:  

- Územný plán. 

- Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja. 

- A taktiež Koncepcia rozvoja informa čných systémov.    

 Chcem poveda ť, že Koncepcia rozvoja informa čných 

systémov nasto ľuje stratégiu a vychádza z celkového toho 
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zámeru priorít. A taktiež zo štatútu. A treba ju sp racova ť 

takým spôsobom, aby zah ŕňala všetky tieto dokumenty, to 

znamená aj PHSR, aj Štatút mesta, a taktiež aj prog ramy 

hospodárskeho a sociálneho rozvoja jednotlivých mes tských 

časti.  

 

 Tu chcem poveda ť ale aj to, aby sa magistrát nevzdal 

nejakej tej integra čnej a riadiacej pozície, lebo je 

dôležité, aby tie služby boli integrované, jednotné , a aby 

boli teda naozaj efektívne.  

 

 Čiže chcem poveda ť aj to, že naozaj tento dokument je 

dôležitý. Ale možno by bolo dobré, aby sa tam vytvo ril aj 

taký priestor, aby bol možno trošku flexibilný, aby  sa 

možno reagovalo na niektoré tendencie v oblasti 

informa čných systémov. A taktiež aby sa mohli reflektova ť 

súčasné možno aj zákonné úpravy, ktoré prebehli.  

 

 To znamená, aby naozaj tento dokument nebol nejaký m 

spôsobom iba dogmaticky fixne daný, ale aby sa násl edne s 

ním pracovalo tak, aby naozaj bol na prospech všetk ých.  

 

 A chcem ešte poveda ť to, že som ja osobne pripravený 

v tomto pomôc ť. Viem sprostredkova ť skúseností z viacerých 

miest, ktoré to úspešne realizovali. A chcem teda p oprosi ť 

tiež poslancov, aby tento bod podporili. Ďakujem. 

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 
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 Ke ďže sa už nikto do diskusie nehlási, poprosím 

návrhovú komisiu.  

 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

JUDr. Júlia  O n d r i š o v á, poslanky ňa MsZ: 

 Hlasujeme o návrhu uznesenia tak, ako je písomne 

predložené. 

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťtri prítomných. 

 Tridsa ťtri za, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal. 

 

 Konštatujem, že sme prijali platné uznesenie k bod u 

č. 15. 

 

  

 A teraz vyhlasujem prestávku, ktorá potrvá presne do 

11. hodiny.  

 Prosím, o jedenástej budeme pokra čova ť.  

 O jedenástej presne.  

 Ja viem, že možno je to dlhá prestávka alebo krátk a, 

o jedenástej presne pokra čujeme.  

 

 (Prestávka od 10.43 h. do 11.00 h. Po nej:) 
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Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Vážené poslankyne, poslanci, pekne poprosím, aby s te 

sa vrátili spä ť do rokovacej sály a zaujali miesta, ktoré 

sú pre vás ur čené. 

 (gong) 

 Prosím, aby ste sa usadili na svojich miestach.   

 Opticky to vyzerá tak, že nás je tu viac ako 21, a le 

nie som si tým úplne istý. 

 A teraz, ke ď som sa pozeral na návrhovú komisiu, 

ktorá je ve ľmi zodpovedná tak konštatujem, že nám pomohla 

v tých po čtoch.  

 

 Takže otvoríme druhú časť nášho rokovania a budeme sa 

venova ť materiálom, ktoré budú prerokované na valných 

zhromaždeniach obchodných spolo čností, kde má naše mesto 

majetkovú ú časť.  

 

 Konštatujem váš živý záujem o diskusiu medzi sebou . 

 Takže oficiálne otváram rokovanie o bode č. 16. 

 Poprosím, keby ste sa venovali tomu, čo máme pred 

sebou. 

 

 

 

BOD 16:  

Materiály, ktoré budú prerokované na riadnom valnom  

zhromaždení obchodnej spolo čnosti KSP, s.r.o., d ňa 30. 

mája 2011.  

 



 
 
 
                                   Zápisnica MsZ 26. mája 2011  

87 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Materiály ste dostali najmä v elektronickej podobe , 

pretože sme sa snažili šetri ť papier, da ť k dispozícii 

všetko to čo máme my. Je toho pomerne dos ť. Máte tam 

uvedený program riadneho valného zhromaždenia s tým , že v 

zmysle uznesenia, ktoré prijalo mestské zastupite ľstvo je 

priestor pre vyjadrenie poslancov, aby sme tlmo čili 

vlastne jednotlivým orgánom, valnému zhromaždeniu. Tam, 

kde my sme 100 %-ným akcionárom tak je to vlastne m esto a 

v tom štatutárnom zmysle primátor. Tam, kde sme akc ionármi 

podielovými, vä čšinovými, či menšinovými, tam to budeme 

tlmo či ť prostredníctvom zástupcov mesta na príslušnom 

valnom zhromaždení. 

 

 Otváram diskusiu k bodu č. 16.  

 Nebudem špeciálne uvádza ť tie materiály, je to skôr 

priestor pre vás, aby ste vy povedali váš poh ľad na 

jednotlivé predložené dokumenty.  

 Bod č. 16 - otváram diskusiu. 

 Pán poslanec Len č sa do nej hlási. 

 

 

Ing. Peter  L e n č, poslanec MsZ: 

 Ďakujem za slovo, pán primátor. Jednu takú všeobecnú  

pripomienku mám k tým materiálom všetkým: 

 

 Zdá sa mi, že tá podrobnos ť, alebo neviem ako by som 

to nazval, kvalita spracovania tých materiálov je r ôzna od 

jednotlivej spolo čnosti k druhej. Tuto pri KSP sa mi to 
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zdá ako najpodrobnejšie. Čím ideme ďalej, tak tým sa mi to 

zdá menej podrobné. Neviem, čo je dôvodom toho, či 

podklady od tých spolo čností boli také, že sa to dalo iba 

do takejto formy spravi ť.  

 

 Možno potom je asi na magistráte, aby si vyžiadal tie 

materiály v takej podobe, aby sa to dalo náležite 

pripravi ť. To je jedna vec. 

 

 Druhá vec: Pán primátor, hovoríte že je to priesto r 

pre nás, to je O.K. Ale ja si myslím, že je to prie stor aj 

pre vás, pretože vy ako štatutár pôjdete na valné 

zhromaždenie, a resp. budete robi ť úkony ako jediný 

spolo čník. 

 

 Mňa by zaujímalo aj z vašej strany, čo mimo toho 

oficiálneho programu, ktorý je tam navrhnutý, budet e tam 

navrhova ť vy, aké zmeny tam budete robi ť. V niektorých 

spolo čnostiach to je možné, v niektorých to nie je možné.  

Viem, že v BVS sa to nedá tak ľahko, ale v OLO alebo v 

Dopravnom podniku, tam v podstate aj vy môžte zmeni ť 

program a doplni ť tam nejaké body. 

 Takže aj z vašej strany by ma zaujímalo, čo tam 

mienite robi ť? Ďakujem pekne. 

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Dobre. Teraz sme v bode č. 16, čiže diskutujeme o 

KSP.  

 Tam chcem avizova ť, že neplánujem robi ť ďalšie veci. 
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 K materiálom, tak ako ste ich dostali, konštatujem , 

že tak nám ich poskytli spolo čnosti. Tak sú pripravené na 

rokovanie orgánov. Vám to umož ňuje urobi ť si preh ľad o 

tom, ako tie spolo čnosti fungujú z h ľadiska informovania 

svojich dozorných orgánov a valného zhromaždenia o svoje 

činnosti.  

 

 Toto je stav materiálov, ktorý sme dostali. 

 My sme urobili vždy len krátku informáciu, taký 

sumár, ktorý moje kolegyne pripravili, pretože máme  tuná 

človeka, ktorý zodpovedá za správu podielov mesta v 

obchodných spolo čnostiach. Ten pripravil vlastne podklad, 

ktorý vám má urobi ť obraz. Ale tie samotné materiály, tie 

pripravili spolo čnosti, do tých sme my, samozrejme, 

nevstupovali. Na to nemáme nakoniec ani právo, to b udeme 

robi ť práve na tom valnom zhromaždení. 

 

 Čiže vo vz ťahu ku KSP, ktoré vykázalo mierny zisk za 

minulý rok konštatujem, že tá spolo čnos ť síce nie je vo 

veľkom rozsahu ale plní isté ciele, na ktoré bola 

zriadená. A bude zrejme na našom posúdení z dlhodob ejšieho 

hľadiska, ako postupova ť vo vz ťahu k tejto spolo čnosti. Či 

potrebujeme služby na ktoré bola zriadená, rieši ť týmto 

spôsobom, alebo budeme uvažova ť nejako inak. Zatia ľ na to 

nemám odpove ď. 

 

 Chcem, aby boli prerokované veci, ktoré vyžaduje 

Obchodný zákonník, a o tom je vä čšina tých materiálov. A 

ja vám vždy pri každej spolo čnosti poviem, čo ďalšie 

plánujem že by sa tam malo udia ť. 
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 Tuná, samozrejme, následne na rozhodnutie zastu-

pite ľstva, ktoré predpokladám že v tých malých podnikoch  

bude urobené v júni, dôjde tiež k zmenám v orgánoch  

spolo čnosti. Ale to predpokladám že považujete za 

normálne. Ale stane sa to až na ďalšom valnom zhromaždení. 

Nie na tomto, ktoré je teraz naplánované. To je ven ované 

čisto ekonomickým veciam tak, ako ich predpokladá Ob chodný 

zákonník.  

 To ľko z mojej strany. 

 

 Pán riadite ľ, ty si chcel k tým podkladom; už sme to 

vlastne spolo čne zodpovedali. 

 Ke ďže sa nikto k bodu 16 nehlási, dávam priestor pre 

návrhovú komisiu. 

 Pani predsední čka, nech sa pá či. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

JUDr. Júlia  O n d r i š o v á, poslanky ňa MsZ: 

 Hlasujeme o návrhu uznesenia tak, ako je uvedené 

písomne v materiáli. 

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

           primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

 Nech sa pá či, prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťdva prítomných poslancov. 

 Tridsa ťjeden za, nikto proti, jeden poslanec sa 

zdržal hlasovania.  
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 Konštatujem, že sme prijali platné uznesenie. 

 

 Otváram rokovanie o bode č. 17. 

 

 

BOD 17:  

Materiály, ktoré budú prerokované na riadnom valnom  

zhromaždení obchodnej spolo čnosti Dopravný podnik mesta 

Bratislava, akciová spolo čnos ť, d ňa 28. júna 2011.  

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

           primátor hlavného mesta SR Bratislavy  

 Prejdem v tom úvodnom slove k tomu čo ste, pán 

poslanec, požadovali, aby som to nemusel robi ť v diskusii. 

 Tu musím konštatova ť, a myslím že ste to všetci 

zaregistrovali, že spolo čnos ť vykázala za rok 2010 stratu 

vo výške 6,8 milióna Eur. Toto považujem za vážny s ignál 

preto, aby sme sa zaoberali fungovaním Dopravného p odniku. 

Nie preto, že by ten podnik spôsobil stratu svojim 

nezodpovedným konaním, nemám toto vôbec na mysli. A le v 

tom, že skôr tu funguje taký systémovo nesystémový 

prístup, pretože výkony Dopravného podniku sa objed návajú 

politicky.  

 

 A teraz to, prosím, neberte prioratívne, ale je to  

skôr naše želanie čo by sme chceli, aby Dopravný podnik v 

danom roku poskytol mestu a jeho obyvate ľom. A mesto nikdy 

nebolo schopné toto všetko pokry ť finan čnými prostriedkami 

v takom rozsahu, aby v podniku nevznikala strata. 
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 Mám dlhodobý preh ľad, ktorý poskytnem dopravnej 

komisii, pretože chcem diskutova ť s poslancami dopravnej 

komisie opätovne o návrhu na zvýšenie cestovného. 

Považujem ten návrh stále za aktuálny, ktorý dlhodo bo 

pomôže rieši ť problémy Dopravného podniku. Nie tak, že 

chceme problémy podniku prenáša ť na úkor ob čanov; to v 

žiadnom prípade nie.     

 

 Komisia vyžadovala, a myslím si že ve ľmi správne, a 

ja som mal rovnaký postoj, aby podnik pristúpil ku 

šetriacim opatreniam. To sa stalo. Aj sa teda uskut očňujú 

opatrenia. Ale uskuto čňujú sa aj opatrenia v krátení 

liniek, pretože aj to bolo opatrenie alebo odporú čanie 

komisie dopravy ktorú máme. A ten výsledok sa už 

nestretáva s pochopením ob čanov, lebo dnes budete po čuť 

nieko ľko s ťažností od starostov, že, ale nám zobrali, a, a 

neviem.  

 

 A ešte budeme musie ť zobra ť viac, ak by sme sa chceli 

zmesti ť len do formuly, že musíme ma ť vyrovnané 

hospodárenie. A my chceme ma ť vyrovnané hospodárenie.  

 

 Ja ten systém, že my si ne jednej strane objednáme  čo 

všetko chceme a podniku dáme podstatne menej pe ňazí, 

nepovažujem za udržate ľný. Dlhodobo ten podnik tla čí pred 

sebou stratu z minulých období; ešte stratu z minul ých 

období. Oproti tejto strate, ktorá je tuná.  

 

 A my to budeme musie ť nejako usporiada ť a poveda ť: 

Nemáme na to, aby sme jazdili 46 miliónov vozokilom etrov, 
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budeme jazdi ť menej, čo je ale zlá vizitka pre nás. 

Pretože potom nám ľudia budú používa ť osobné autá a celý 

ten koloto č sa bude krúti ť tak, že nám to bude stále 

ťažšie a ťažšie vplýva ť na dopravnú situáciu v meste.   

 Čiže toto je vážny problém, ktorý treba rieši ť.  

 

 Chcem teda avizova ť aj na valnom zhromaždení, že budú 

nutné šetriace opatrenia, ale bude nutné diskutova ť aj o 

tom návrhu na zvýšenie cestovného. Predpokladám, že  to bu ď 

urobíme na júnovej komisii ktorú máme, a kde prerok ujeme 

nejaký postup, ktorý spolo čnosti ur čité finan čné 

prostriedky v roku 2011 prinesie.  

 

 Ten tlak z mojej strany ako akcionára na valnom 

zhromaždení bude práve na to šetrenie. To je nie čo, čo 

chcem, aby sme ukázali cestujúcim, alebo obyvate ľom mesta 

ako prvé, a potom hovorili o zvyšovaní cestovného, rušení 

liniek, a podobne. Ak sa tomu nebude da ť vyhnú ť, budeme 

musie ť pristúpi ť aj k tomu.  

 

 Samozrejme, predpokladám, že doplníme na základe 

budúco týžd ňového zastupite ľstva do tohto valného 

zhromaždenia aj personálne zmeny. Ale o nich rozhod nete 

vy, tak ako to predpokladá zákon o hlavnom meste. Čiže to 

asi nie je prekvapujúce, len bude to zaradené na to to 

valné zhromaždenie.  

 

 Čiže od 1. júla by mal ma ť Dopravný podnik vlastne 

nové vedenie, aj dozorné orgány.  

 To ľko úvodné slovo.  

 Otváram diskusiu. 
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 Mám prihlásených dvoch poslancov; pán poslanec 

Borgu ľa a pán poslanec Hanulík. 

 Nech sa pá či. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Pán primátor, svojim úvodným 

vystúpením ste mi trošku zobrali vietor z plachiet,  lebo 

viaceré tie veci, ktoré vy ste pomenovali, som chce l 

pomenovať aj ja.  

 

 Ja som si dôkladne preštudoval materiály, ktoré st e 

nám predložili, alebo ktoré nám predložil podnik. N ie 

všetko sa z nich dalo vy číta ť, ale fakt je ten, že 

Dopravný podnik je v nie dobrej situácii. V nedobre j 

situácii, pod ľa mňa, z dvoch dôvodov. Vy ste pomenovali 

len jeden. 

 

 Okrem toho, čo ste teda hovorili, že jazdí príliš 

veľa, jazdí nesystematicky, ja by som k tomu ešte možn o 

doplnil to ľko, že po čas minulého vedenia tohto mesta sa tá 

nesystematickos ť dala až na druhú, kde sa tie výkony 

objednávali úplne hala bala. Nakoniec ani tie kilom etre, 

ktoré boli objednané, neboli zaplatené, a preto aj toto sa 

podpísalo výrazne na strate toho podniku.  

 

 Ja dúfam, že nové vedenie mesta k tomuto štartuje 

systematicky a nie že dúfam, ja to viem, že nové ve denie 

mesta už takto nesystematicky k tomu nebude pristup ova ť a 

takéto problémy Dopravného podniku nebude vytvára ť. 
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 Na druhej strane chcem ale poveda ť, že myslím si, že 

veľa sa dá urobi ť aj vo vnútri podniku, kde sú obrovské, 

možné obrovské úspory vnútorné. Ja len jednu vec uv ediem 

ako príklad, kde Dopravný podnik pri obstarávaní na fty sa 

mu darí získa ť z ľavu 2 eurocenty na liter nafty oproti 

trhovej cene, ktorá je bežne teda, bežným spotrebit eľom k 

dispozícii. Napríklad Prešovský Dopravný podnik, kt orý 

jazdí nepomerne menej kilometrov tak túto úsporu do siahol 

až vo výške 8 eurocentov. Toto je len jeden príklad  za 

mnohé alebo za mnoho veci, kde sa v Dopravnom podni ku dá 

ušetri ť.  

 Z môjho poh ľadu teda je tam jednak správanie sa mesta 

voči Dopravnému podniku a jednak vnútorné rezervy 

Dopravného podniku. 

 

 Ja dúfam, že nové vedenie mesta, nová dozorná rada  

Dopravného podniku budú ašpirova ť na to, aby urobili v 

Dopravnom podniku poriadok, aby urobili vo vz ťahoch s 

Dopravným podnikom poriadok, a aby celý tento systé m za čal 

fungova ť ove ľa lepšie ako funguje doteraz. Ďakujem vám 

veľmi pekne. 

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 Slovo má pán poslanec Hanulík. 

 

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

 Ďakujem.  



 
 
 
                                   Zápisnica MsZ 26. mája 2011  

96 

 Vážení kolegovia, vážený pán primátor, tu sa 

rozprávame o novom vedení. Proste je pre m ňa podstatné, 

aby to nové vedenie pre m ňa predstavovalo nejakú 

koncepciu. Tá koncepcia naozaj niekedy mi v tomto 

Dopravnom podniku chýbala. I ke ď aj ve ľakrát, aj my sme 

ako mestská časť tla čili pred vo ľbami viac autobusov, viac 

tam kde máme voli čov. Ale prosím, nie vždy sa to ukázalo 

ako efektívne. 

 

 Teraz sa rozpráva o tom, že by malo by ť drahšie. 

Vždy, ke ď sa spomína, že zdražieme nie čo, tak vždy 

spomenieme pritom aj to, že samozrejme že visí tá k valita. 

U mňa momentálne ten môj poh ľad je, že naozaj musíme v 

prípade nejakého navýšenia, aby tie autobusy boli 

konformnejšie a rýchlejšie. Alebo MHD celá. Nemôže predsa 

autobus stá ť niekde v zápche s ostatnými autami.  

 

 Naozaj s minimálnymi nákladmi, si myslím, že komis ia 

dopravy alebo komisia ur čená na to, by mala uvažova ť o 

tom, aby povedzme elektri čka, ako kdeko ľvek inde na svete, 

mala absolútnu prednos ť ke ď príde do križovatky.  

 

 Aby autobusy mali povedzme z tej našej Dúbravky 

samostatný pás v dvoch pásoch. Ten pás povedzme nec h 

využívajú sanitky, policajti, ale proste ten autobu s, nech 

sa ja s tým autobusom dostanem do mesta rýchlejšie a 

konformnejšie ako autom.  

 A tým pádom budem využíva ť autobus, tým pádom bude 

viac predplatite ľov elektri čeniek, tým viac bude 

kupujúcich lístkov, a tým lepšie budú podmienky pre  

Dopravný podnik. Ďakujem. 
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Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

           primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

 Ďakujem pekne.  

 Slovo má pán poslanec Uhler, predseda dopravnej 

komisie. 

 

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

 Ďakujem. Nadviažem na to, čo povedal pán Hanulík.  

 Preferencia elektri čkovej dopravy sa rieši, aj v 

Dopravnom podniku aj v dopravnej komisii. Samostatn é pruhy 

sa riešia, samozrejme, tiež. Takže na tomto sa prac uje. 

 

 Ja som tu nepo čul ešte jednu vec, teda niektoré veci 

správne pomenoval pán primátor, aj pán Borgu ľa. Ale 

dopravná komisia požiadala pána primátora o zabezpe čenie 

plánu dopravnej obslúžnosti, čo je dôležité formou 

verejnej sú ťaže. Aby to naozaj bolo nielen transparentné 

ale aby tento plán dopravnej obslúžnosti, nerobil a ni 

Dopravný podnik, ani mesto samotné, ale niekto tret í čo sa 

vie na to pozrie ť z nadh ľadu.  

 

 A ak by sme takýto plán mali urobený tre ťou 

nezávislou osobou, tak možno by sme naozaj vedeli j azdi ť 

efektívne a ušetri ť ve ľké množstvo kilometrov. Ďakujem. 

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

           primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

 Len ste, pán poslanec, zabudli, ako komisia poveda ť, 

že odkia ľ to máme zaplati ť.  
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 Ako ja som celkom naklonený tomu čo hovoríte, lebo 

možno len tak prekonáme tú navyknutú metódu vlastne  v 

ur čovaní výkonov a liniek, a všetko. Čiže, ke ď poviete že 

chcete, aby sme to robili externe, musíte na to ur či ť 

nejaké peniaze a alokova ť ich v rozpo čte.  

 

 Ke ď toto vyriešime spolu, a pevne verím že áno, ke ď 

máte o to záujem, takže ja sa tomu vôbec nebránim. Čiže 

len aby sme si rozumeli, že môžme chcie ť také veci, ale my 

ich nemáme vôbec nikde plánované. Čiže nemôžme ich vykona ť 

bez pe ňazí. 

 Faktické poznámky dve k tomu chce pán poslanec Uhl er 

a pán poslanec Len č.         

 

 

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

 Pod ľa môjho názoru, a nielen môjho, myslím si, že 

názoru celej dopravnej komisie, tieto prostriedky a k 

vy členíme, sa nám ve ľmi rýchlo vrátia. A možno už v 

priebehu jedného až dvoch rokov. Je to nie čo podobné, ako 

keď niekde zateplíte budovu a vráti sa vám to na kúren í. 

Toto je ve ľmi podobné, čo od tohto o čakávame.   

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ja súhlasím, len bez toho aby ste vy členili nemôžte 

mať zateplenú budovu.  

 Čiže prosím, aby ste nad tým rozmýš ľali a môžeme to 

spolu dorieši ť pre zasadnutie 30. 6.  
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 Nech sa pá či, pán poslanec Len č, faktická. 

 

Ing. Peter  L e n č, poslanec MsZ: 

 Ďakujem za slovo, pán primátor. V tejto súvislosti m a 

napadá, že ešte za pána námestníka Koladu bol sprac ovaný 

taký nejaký materiál. Potom v minulom volebnom obdo bí sa 

to proste úplne iná č prelinkovalo, ako to bolo; to kedysi 

spracovávala myslím Žilinská univerzita. Možno by s ta čilo 

iba opráši ť, aktualizova ť ten už vykonaný, možno by to aj 

menej pe ňazí stálo ako dáva ť robi ť nový. Niekde by to malo 

v šuplíkoch na magistráte by ť. 

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Však ono sa pod ľa toho jazdí. Ve ď to prelinkovanie, 

keď si pamätáte, v roku 2005 bolo prelinkované tým, že  v 

Petržalke boli najvä čšie s ťažnosti preto, že sa po čítalo 

že už ako keby tam bola tá elektri čka, alebo ko ľaje, alebo 

nie čo. A povedali, však to je už na to pripravené. Máme  

2011 ešte stále tam teda tie ko ľaje nemáme a ešte nám to 

chví ľu potrvá. 

 

 Čiže my budeme musie ť možno inak nastavi ť veci, a aj 

perspektívne potom zoh ľadni ť to, že sa nám nie čo hádam v 

tej Petržalke podarí urobi ť, a aj inde. Ja tej požiadavke 

dopravnej komisie rozumiem. Ur čite vyjdeme z toho čo tu už  

máme, ale mali by sme zváži ť, povedzme sú ťaž o to, že kto 

nám je to schopný urobi ť. Či univerzita alebo povedzme 

nejaký iný subjekt, ktorý by v tomto pomohol.  
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 Poslanci veria, že ak to bude nezávislý poh ľad, tak 

to bude vlastne iný prístup k tomu, nie za ťažený tým čo my 

denne žijeme, a vieme len tak akoby pozmeni ť už čiasto čne 

tú mapu ktorá je.  

 

 Ja sa inak priznám, že ja by som bol rád, aby sme o 

doprave, nie v kontexte valného zhromaždenia ale do pravnej 

obslúžnosti diskutovali tu. Pod ľa mňa to patrí poslancom. 

Ale potom aby sme nerobili to, že niekto zavolá že;  ale 

mali by ste linku - a neviem. Také nebude, prosím. To 

hovorím smrte ľne vážne. V tom musí by ť nejaký poriadok a 

my sa na ňom musíme dohodnú ť.  

 

 Ja nie že by som vám chcel bráni ť, aby ste 

presadzovali záujmy svojich voli čov, práve naopak.  

 Chcem vám na to vytvori ť priestor, ale potom do toho 

nemôžme vstupova ť v priebehu roku nejakými tlakmi a 

povedzme takýmito vecami, lebo to nie je racionálne . My 

môžme navýši ť výkony niekde, ale musíme poveda ť peniaze. 

Ak ich nemáme, tak potom to musí ís ť na pôdu 

zastupite ľstva. Čiže aj v tomto by som chcel racionálnejší 

prístup.     

 

 A to sa týka aj m ňa samotného, ani ja sa nechcem 

dosta ť do situácie, kedy budem tla či ť povedzme linku do 

divadla Aréna, pretože tam bola zrušená. A vieme, ž e to je 

vážna kultúrna ustanovize ň pre mesto, ale musíme poveda ť, 

že odkia ľ na to zoberieme. To dávam len ako príklad. 

Takých liniek je tu strašne ve ľa. 

 Pán poslanec Fiala, nech sa pá či, faktická.    
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Stanislav  F i a l a, poslanec MsZ: 

 Áno, ďakujem. Práve tá Aréna. Pre m ňa bolo 

prekvapením, ke ď som sa do čítal, že predstavitelia tohto 

divadla vybavili linku k Aréne po dohovore s vami. Som 

rád, že to tak nebude plati ť. Ďakujem. 

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Zámerne som ten príklad povedal. Lebo prís ľub na to, 

že to bude Dopravný podnik rieši ť, sme dali. Ale naozaj 

ten mechanizmus si tu treba dohodnú ť. A nemal by by ť 

ovplyvnený takýmito, že niekto to, a niekto to. Spo lu 

musíme rozhodnú ť. 

 Pán starosta Šramko sa chce vyjadri ť k tejto 

problematike. 

 

 

Ing. Peter  Š r a m k o, starosta Mestskej časti 

Bratislava - Lama č: 

 Ďakujem pekne. Momentálne ako starosta, ale chcem 

hovori ť skôr ako člen dozornej rady a predseda, ktorý 

stále čaká na svoje odvolanie. 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Už je to blízko. 

 

Ing. Peter  Š r a m k o, starosta Mestskej časti 

Bratislava - Lama č: 



 
 
 
                                   Zápisnica MsZ 26. mája 2011  

102  

 

 Verím tomu.  

 Je toho strašne ve ľa, čo starosta musí zabezpe čova ť a 

rád teda odovzdám svoje vedomosti. 

 Ale chcel by som poveda ť o tej koncep čnosti, ktorú 

samozrejme tu kolegovia poslanci, o ktorej hovoria.  Áno, 

je to potrebné zabezpe či ť. Lebo môžem poveda ť z vlastnej 

skúsenosti.  

 

 Predstavenstvo prijalo také uznesenie, ktoré dozor ná 

rada zo svojej pozície vedela, že je nevýhodné pre 

Dopravný podnik, tak pozastavila uznesenia. Na to s a 

jednoducho našiel papier, keby nám dokázali, že na toto 

právo nemáme.  

 Čiže pokia ľ sa kompetencie dozorných rád nezmenia, 

tak predstavenstvá budú robi ť tie záujmy, ktoré majú a 

dozorné rady budú poukazova ť na to ako sa to nemá, ale asi 

sa ni č neudeje.  

 

 Zvolal som mimoriadnu valnú hromadu v Dopravnom 

podniku preto, lebo sa kúpila polovica autobusov a 

jednoducho vedel som, že Dopravný podnik nemá na ná kup 

ďalších autobusov. Čakal som, že sa prijme uznesenie, že 

sa vyhodnotí ekonomi čnos ť nákupu nových autobusov vo či 

starým. Výsledok bol, že na mimoriadnej valnej hrom ade sa 

schválil ešte vä čší po čet nákup autobusov. No, snaha 

dozornej rady vyšla navnivo č. 

 

 A musím poveda ť, ako osobne som cítil, že asi bola 

veľká chyba, že som požiadal o zvolanie mimoriadnej va lnej 

hromady, lebo by sa toto asi nebolo takto udialo. 



 
 
 
                                   Zápisnica MsZ 26. mája 2011  

103  

 

 Jednoducho, ozaj pokia ľ nebudú kompetencie dozorných 

rád ove ľa vyššie aspo ň na úrovni, kde je to v BVS, 

jednoducho takto nebudú môc ť kontrolova ť poslanci 

ekonomi čnos ť, funk čnos ť a výhodnos ť rôznych krokov, ktoré 

budú robi ť predstavenstvá. Takže v tomto vás prosím, aby 

ste na toto pamätali; ak budete voli ť zodpovedných ľudí, 

dajte im aj možnos ť kona ť. 

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.   

 Na to chcem zareagova ť tak, že vy ste minulý týžde ň, 

vážené poslankyne a poslanci, minulý týžde ň - minulý 

mesiac odmietli rokovanie o zmene stanov spolo čnosti OLO, 

ktorá pre m ňa bola takou modelovou ukážkou, ako by som 

chcel upravi ť stanovy vlastne vo všetkých rozhodujúcich 

mestských spolo čnostiach, kde je posilnená funkcia 

dozornej rady. Presne v tom duchu, ako teraz hovori l pán 

starosta Šramko, ktorý s tým má praktické skúsenost i ako 

poslanec z minulého volebného obdobia. 

 

 Samozrejme, že sa k tomu vrátime. Ja to teraz 

netla čím, čakám na nové orgány, tie sa k tým stanovám, 

samozrejme, majú vyjadri ť. Rešpektujem ten postup, čiže 

neprekáža mi to. 

 

 Len chcem avizova ť, že zareagovali sme tak trochu už 

v predstihu na to, že treba vyšpecifikova ť presnejšie 

kompetenciu dozornej rady, predstavenstva a generál neho 
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riadite ľa, aby tam nevznikali konflikty a mali sme 

dostatok nástrojov na to, aby boli zabezpe čované 

efektívne, alebo bolo zabezpe čované efektívne fungovanie 

podniku, ale aj kontrolná funkcia, ktorú budú plni ť v tom 

ďalšom období najmä poslanci.  

 

 Čiže rozumiem tej pripomienke pána starostu a 

pripravíme na to veci, ktoré opä ť prídu najprv sem, potom 

budú na valných zhromaždeniach spolo čností prerokované. 

Čiže spolu sa k ním vyjadríme a dúfam, že nájdeme zh odu aj 

v tejto oblasti. 

 Pán poslanec Borgu ľa ešte raz sa hlási do diskusie.  

 

 

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

 Ja by som ešte jednu krátku poznámku. Viackrát tu 

padlo slovo koncep čnos ť, a ja mám strach, že toto je 

výraz, ktorý predošlé vedenie mesta vôbec nepoznalo . 

Uvediem už len na jednom príklade. A cestovné je dl hé roky 

to isté, napriek tomu že bola prijatá Mestská karta , ktorá 

umožňuje Bratislav čanom využíva ť 10 %-nú z ľavu, napriek 

tomu nikde toto nebolo zoh ľadnené. Aj toto má vplyv na to, 

že Dopravný podnik je v takej strate ako je. Ďakujem. 

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc.,  

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 Ke ďže sa už nikto nehlási a v podstate v priebehu 

diskusie sme reagovali na vaše vyjadrenia, nepovažu jem za 

nutné reagova ť ešte raz na záver.  
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 Poprosím reagova ť návrhovú komisiu. 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

JUDr. Júlia  O n d r i š o v á, poslanky ňa MsZ: 

 Hlasujeme o návrhu uznesenia tak, ako je písomne 

predložený. 

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Nech sa pá či, prosím, vyjadríte sa hlasovaním. 

 Prezentujte sa a hlasujte. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťšes ť prítomných. 

 Tridsa ťšes ť za, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal. 

 

 Konštatujem, že sme prijali platné uznesenie k bod u 

č. 17. 

 

 Otváram rokovanie o bode č. 18. 

 

 

BOD 18:  

Materiály, ktoré budú prerokované na riadnom valnom  

zhromaždení obchodnej spolo čnosti Bratislavská vodárenská 

spolo čnos ť, a.s., d ňa 22. júna 2011.  

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  
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 Tuná ten obraz je úplne iný. Táto spolo čnosť je 

naozaj zrelá na to, aby sa tam uskuto čnili zásadné zmeny, 

pretože na naše požiadanie, že bolo prijaté uznesen ie, v 

ktorom požadujú poslanci aby dostali materiály, som  dostal 

vyjadrenie od pána generálneho riadite ľa, že to najprv 

musí prerokova ť predstavenstvo, potom dozorná rada. Že 

predtým, než tieto dva orgány zaujmú k tomu stanovi sko, mi 

materiály nepošle. Konštatujem, že do dnešného d ňa ich 

neposlal.      

 

 Čiže ani pred týžd ňom, ke ď sme posielali materiály, 

sme ich nemali. Ale overoval som to ešte teraz, ani  

doteraz ich nemáme. A to je už na pováženie, pretož e 22. 

je za menej ako 30 dní, a 30 dní pred riadnym zhrom aždením 

valným musia by ť materiály zverejnené. 

 

 Takže už tomu ani nerozumiem, priznám sa. A neviem  

vám poveda ť ni č viac než je napísané v tom materiáli. Pre 

mňa to znamená naozaj zásadnú zmenu.  

 

 A odpoviem zase na otázku pána poslanca Len ča: 

 Okrem toho že verím, že na základe výsledkov nášho  

budúco týžd ňového zasadnutia do tohto programu valného 

zhromaždenia doplníme personálne zmeny. To predpokl adá a 

umožňuje Obchodný zákonník ktorý hovorí, že 10 dní pred 

konaním valného zhromaždenia je možné doplni ť program.  

 

 Chcem využi ť túto možnos ť a doplni ť program. Doplni ť 

ho o personálne zmeny a doplni ť ho o zmenu stanov 

spolo čnosti, jednoduchú, krátku, ktorá zosúladí spôsob 
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voľby orgánov s tým postupom, ktorý je obvyklý v OLO a  v 

Dopravnom podniku. To znamená valné zhromaždenie vo lí 

dozornú radu, valné zhromaždenie volí predstavenstv o. 

Zatia ľ túto zmenu chcem navrhnú ť, resp. presadi ť pri zmene 

stanov spolo čnosti. Všetky ostatné zmeny o posil ňovaní 

dozorných rád a tie kompeten čné veci, ktoré som avizoval, 

budeme robi ť po širšej diskusii v zastupite ľstve. 

 

 Čiže avizujem dopredu túto zmenu, ktorú som vám 

myslím aj minulý mesiac predložil. Tiež ste sa k ne j 

nevyjadrili, ale myslím, že je zrozumite ľná.  

 To ľko z mojej strany ako uvedenie k materiálu pod 

bodom č. 18.  

 

 Otváram diskusiu, do ktorej sa hlási pán poslanec 

Lenč.  

 

 

Ing. Peter  L e n č, poslanec MsZ: 

 Ďakujem za slovo, pán primátor. Najprv sa vyjadrím k  

tým materiálom, k tomu nepredloženiu tých materiálo v. 

Podľa mojich vedomostí je problém v tom že, istý 

procedurálny problém, nie to že by predstavenstvo a lebo 

vedenie spolo čnosti nechcelo predloži ť tie materiály. Ale 

jednoducho zatia ľ nemá ešte čo predloži ť, aj ke ď ako 

hovoríte, tie termíny sú tam naozaj nakrátko.  

 

 Problém je v tom, že dozorná rada navrhla do 

investi čného plánu doplni ť nejaké veci a tým pádom sa to 

nejakým spôsobom oddialilo. Viem, že ešte audit nie  je 

celkom dokon čený, ktorý k tomu treba. 
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 Čo sa týka tej druhej veci, ktorú ste hovorili že 

plánujete, ja vás upozor ňujem, že netreba pozera ť iba 

Obchodný zákonník ale aj stanovy príslušných spolo čností. 

A v tejto spolo čnosti je to v stanovách tak, že ak sa chce 

nie čo doplni ť do programu alebo nie čo tam zmeni ť, tak je 

na to potrebná, myslím že súhlas 100 % prítomných n a 

valnom zhromaždení. Čiže iba za takejto podmienky sa tam 

dá nie čo doplni ť, alebo vybra ť odtia ľ. 

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Ďakujem za upozornenie. Budem sa o ň usilova ť, aby ten 

súhlas bol, aby ostatní akcionári podporili tento n ávrh. 

Ja som s nimi v kontakte, s tými menšinovými akcion ármi, 

pretože chcem pozna ť ich názory na fungovanie spolo čnosti.  

  

 Čiže ďakujem za to upozornenie. Je to pre m ňa 

dôležité, lebo na zmenu orgánov bude dôležité vlast ne aj 

ich sú činnos ť. To ste mi povedali, a ja budem kona ť tým 

smerom, aby sme ju získali, tú sú činnos ť.  

 

 K bodu 18 nikto ďalej sa nehlási. 

 To uznesenie je teda iné ako v tých ostatných 

spolo čnostiach. Konštatujeme, že neboli predložené 

materiály. Myslím si, že je to taká výzva, alebo sk ôr 

vý čitka vo či tej spolo čnosti, pretože ja nerozumiem tomu 

ako je to možné, ke ď si sama spolo čnos ť zvolá na 22. 

riadne valné zhromaždenie, a potom nemá na čas materiály. 

Ale to budeme rieši ť na tom valnom zhromaždení. 
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 Poprosím, uzatváram diskusiu. Poprosím návrhovú 

komisiu. 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

JUDr. Júlia  O n d r i š o v á, poslanky ňa MsZ: 

 Budeme hlasova ť o návrhu uznesenia tak, ako je 

písomne predložený.   

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Poprosím, keby ste sa vyjadrili hlasovaním. 

 Čiže prezentujte sa a hlasujte. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťsedem prítomných 

 Tridsa ťdva za, nikto nebol proti, piati sa hlasovania 

zdržali. 

 

 Konštatujem, že sme prijali platné uznesenie k bod u 

č. 18. 

 

 Otváram rokovanie o bode č. 19. 

 

 

 

BOD 19:  

Materiály, ktoré budú prerokované na riadnom valnom  

zhromaždení obchodnej spolo čnosti Odvoz a likvidácia 

odpadu, a.s., v júni 2011.  
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Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Opä ť kladiem v tomto prerokovaní najvä čší dôraz na 

ekonomické výsledky spolo čnosti. To znamená na uzávierku a 

výsledok hospodárenia. Tým je strata vo výške 45.00 0 Eur, 

aj nejaké ďalšie Eur k tomu. To nepovažujem za celkom 

dobrú správu.  

 

 Tiež je to pre m ňa signálom toho, že by mala v 

spolo čnosti prebehnú ť diskusia o tom, akým spôsobom 

zabezpe čova ť vyrovnané hospodárenie. Vy viete, že OLO je 

nastavené takým spôsobom, alebo resp. aj zo zákona,  že 

vlastne jeho hlavným príjmom alebo rozhodujúcim prí jmom sú 

poplatky, ktoré platia obyvatelia. A nie je to spol očnos ť, 

ktorá má produkova ť zisk alebo že je orientovaná na zisk, 

pretože sa potom má upravova ť poplatok. Pokia ľ by tam bol 

veľký prebytok, tak ten poplatok je nastavený príliš 

vysoko. A malo by to by ť riešené tak, že vlastne sa ten 

poplatok pre obyvate ľov zníži.  

 

 Čiže nie je to typická obchodná spolo čnos ť, ktorej 

cie ľom je dosahova ť zisk. A ten zisk odvádza ť materskej 

spolo čnosti. Napriek tomu konštatujem, že teda ten 

výsledok hospodárenia je tesne, alebo tesným výsled kom je 

strata spolo čnosti vo výške 45.748 Eur.  

 

 Ak by som mal odpoveda ť na otázky, že aké ďalšie 

zmeny; budú to len personálne zmeny tak ako som avi zoval 

na našom budúco týžd ňovom zastupite ľstve. Všetky ďalšie 

otázky, ako úprava stanov a podobne, budeme robi ť následne 
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vrátane príslušných investi čných plánov spolo čnosti, 

rozvoj, a podobne.  

 

 Viem, že takéto materiály sa v spolo čnosti OLO 

pripravujú. Teda investi čný zámer, finan čný plán a všetko 

to čo riadne fungujúca spolo čnos ť má ma ť, ale teda nie je 

to predmetom tohto rokovania valného zhromaždenia. Budem 

požadova ť, aby také dokumenty boli predložené.  

 To ľko z mojej strany na úvod k bodu 19.  

 

 Otváram diskusiu. Nech sa pá či. 

 Ke ďže sa do diskusie nikto nehlási, uzatváram možnos ť 

sa prihlási ť.  

 Poprosím návrhovú komisiu. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie: 

JUDr. Júlia  O n d r i š o v á, poslanky ňa MsZ:  

 Budeme hlasova ť o návrhu uznesenia tak, ako je 

písomne predložený. 

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 Prosím, vyjadrite sa hlasovaním. 

 Prezentujte sa a hlasujte. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťsedem prítomných. 

 Tridsa ťšes ť za, nikto nebol proti,  jeden sa zdržal 

hlasovania. 
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 Prijali sme platné uznesenie.  

 Máme posledný materiál z tohto okruhu materiálov. 

 

 

 

BOD 20:  

Materiály, ktoré budú prerokované na riadnom valnom  

zhromaždení obchodnej spolo čnosti Slovenská plavba a 

prístavy, a.s., d ňa 16. júna 2011.  

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Tam sme v pozícii menšinového akcionára, čiže nie sme 

tí, ktorí v spolo čnosti rozhodujú. Máme možnos ť 

prostredníctvom nášho zástupcu sa vyjadri ť k výsledkom, 

ktoré spolo čnos ť dosiahla s tým, že vytvorila zisk vo 

výške 1,8 milióna Eur, ktorý sa bude rozde ľova ť na základe 

návrhu predstavenstva. 

 

 Môžme vyjadri ť svoj názor tým, že poviete, ak máte 

iný názor k tomu návrhu, ktorý je tam predložený. A ko som 

povedal, nie je to spolo čnos ť, ktorú riadi mesto priamo. 

Má tam svoj podiel a je v pozícii akcionára, ktorý nemôže 

rozhodova ť o zásadných otázkach. 

 To ľko k bodu č. 20. 

 

 Otváram diskusiu. 

 Konštatujem, že sa do tejto diskusie nikto nehlási . 

 Poprosím návrhovú komisiu. 
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Predsední čka návrhovej komisie 

JUDr. Júlia  O n d r i š o v á, poslanky ňa MsZ: 

 Budeme hlasova ť o návrhu uznesenia tak, ako je 

písomne predložený. 

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Prosím, keby ste sa vyjadrili hlasovaním. 

 Čiže prezentujte sa a hlasujte. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťsedem prítomných. 

 Tridsa ťsedem za, nikto nebol proti, nikto sa 

nezdržal.  

 Konštatujem, že sme prijali platné uznesenie k bod u 

č. 20. 

 

 Bod č. 21. 

 

 

 

BOD 21:  

Návrh na realizáciu projektového zámeru "Trolejbuso vá tra ť 

Patrónka - Vojenská nemocnica".  

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ten materiál je predložený v takej podobe, v akej si 

myslím že by materiály tohto typu by mali by ť predložené.  
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 Je v ňom jasne pomenované, čo získame tým, že sa 

budeme uchádza ť o finan čné prostriedky z Opera čného 

programu Bratislavský kraj. S tým, že tento zámer k torý 

predkladáme je v súlade s platným Územným plánom aj  s 

Plánom hospodárskeho a sociálneho rozvoja. Sú tam 

vy číslené finan čné prostriedky, ktoré chceme alokova ť z 

rozpo čtu mesta na realizáciu tohto projektu, ktorého 

celková výška je 2 milióny Eur; samozrejme, s tými 

detailmi to nebudem opakova ť.  

 

 Podstatné je to, že sa zmení dopravná situácia v 

lokalite Vojenskej nemocnice, pretože bude možné ta m 

zabezpe či ť lepšie dopravné spojenie ako teraz vrátane 

ľavého odbo čenia na Kramáre. To je asi najpodstatnejší  

prínos tohto projektu. 

 

 Navrhujem vám, aby sme sa ako mesto uchádzali o ti eto 

finan čné prostriedky. A po ich získaní pristúpime k 

príprave a k realizácii projektu.  

 To ľko bod č. 21. 

 

 Otváram diskusiu. Nech sa pá či. 

 Pán poslanec Uhler.   

 

 

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

 Ďakujem. Chcel by som sa prihovori ť za tento 

materiál, pretože táto tra ť bude slúži ť najmä obyvate ľom z 

Lamača, Záhorskej Bystrice a Dúbravky, ktorí chodia k 

lekárovi na Kramáre. A ako všetci vieme, tak ľudia 
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nechodia vä čšinou do nemocnice zdraví a ušetrí im to čas 

na prestup aj tú chôdzu, takže požiadam o podporu t ohto 

materiálu, ktorý prešiel aj dopravnou komisiou.  

 

 A na od ľahčenie, dávam do pozornosti prezen čnú 

listinu na predposlednej strane, a podpis pána Stro mčeka.  

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Ešte raz. Ahá, priložená prezen čná listina. 

 

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

 Priložená prezen čná listina na predposlednej strane. 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Dopravnej komisie? 

 

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

 Áno. 

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Však ale to je " čarming", to je šarmantné, ja to 

beriem, pekné, nie? Dobre.  

 Prosím, do diskusie sa ďalej prihlásili dvaja 

poslanci: pán poslanec Šov čík, potom pani poslanky ňa 

Reinerová. 

 Nech sa vám pá či. 
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Mgr. Sven  Š o v č í k, poslanec MsZ:  

 Vážený pán primátor, toto je ve ľmi dôležitý 

investi čný zámer, ale chcem upozorni ť na jednu vec z 

pohľadu mestskej časti Bratislava - Staré Mesto. Tí, 

ktorých bude treba vyrieši ť spolu s touto investi čnou 

stavbou, tí ktorí chcú odbo či ť z Brnenskej ulice do ľava do 

Mlynskej doliny tak môžu urobi ť tak jedine, že odbo čia do 

ulice Pri Suchom mlyne a pri tej ďalšej križovatke odbo čia 

doľava. 

 

 Už v tejto chvíli je to neriešite ľný problém tam 

odboči ť. Proste tam jednoducho musí prís ť semafor. Bez 

toho to iná č nemôže fungova ť ďalej táto križovatka. Tam sa 

jednoducho po čas d ňa nedá odbo či ť do ľava. Pokia ľ nejde ten 

človek, že agresívne nevojde do križovatky, mimo toh o že 

tá križovatka je nepreh ľadná, vy nevidíte zdola, že či 

náhodou nejde nejaké auto. Takže každý tam ide jedn oducho 

naslepo.  

 

 A bez toho, ke ď tam ešte pribudne tra ť trolejbusová a 

ďalšie trolejbusy, ktoré pôjdu z Patróny hore na Kra máre, 

tak tým pádom to už vôbec nebude riešite ľná situácia.  

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem za tú pripomienku. 

 Poprosím kolegy ňu, ktorá je prítomná, aby si to 

pozna čila, napriek tomu že je zodpovedná najmä za finan čnú 

časť projektu. Zodpovedný vlastne za tento projekt je p án 
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hlavný dopravný inžinier. Je chorý, ospravedl ňujem jeho 

neúčasť pri tomto bode, ale má chrípku.  

 Čiže poprosím, aby ste to pozna čili. 

 

 Toto je dôležitá pripomienka k tomu vecnému riešen iu. 

Lebo rozumiem tomu tak, že ste za. Ale upozor ňujete na 

ďalšie dopady toho navrhovaného riešenia, ktoré je v  

projekte. 

 Poprosím pani poslanky ňu Reinerovú. 

 

 

Ing. Anna  R e i n e r o v á, poslanky ňa MsZ: 

 Ďakujem za slovo. Vyjadrujem plnú podporu tomuto 

projektu a chcem svojim kolegom, poslancom da ť do 

pozornosti tú skuto čnos ť, že predložený projekt má 

množstvo nesporných výhod, ale jednu podstatnú, a t á je 

finan čná, že 95 % finan čných nákladov bude pokrytých z 

iných zdrojov ako z rozpo čtu mesta. To jest z európskych 

prostriedkov a štátneho rozpo čtu, a mesto sa podie ľa len 5 

%.  

 Takže toto je podstatný bod, ktorý môže ovplyvni ť 

realizáciu tohto projektu úspešnú. Ďakujem. 

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 Faktickou poznámkou na vás chce reagova ť pani 

poslanky ňa Černá. 
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RNDr. Marta  Č e r n á, poslanky ňa MsZ: 

 Ani nie takto ale čo sa ja viem, tam tá odbo čka s tým 

semaforom, pod ľa môjho názoru, narobí riadnu paseku. 

Pretože to je kúsok za tými, ktoré riešia hlavný ťah a 

teraz za tých 50 metrov bude ďalší semafor. Nechcem vidie ť 

čo tam bude. Ja tam odbo čujem dos ť často, a nie je to zas 

taký problém. 

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pani poslanky ňa, berme to tak, že je to upozornenie 

na konkrétnu dopravnú situáciu. Musia ju posúdi ť 

odborníci. My to tu netvorme. Ja by som to zobral a ko 

podnet. Pán poslanec na to upozornil, ale či to naozaj 

skon čí semaforom alebo nejakým iným riešením, nech to 

posúdia dopraváci.  

 

 Čiže ďakujem vám za tú poznámku, že dá sa to rieši ť 

aj inak. Ja to neberiem tak, že ke ď povie niekto tu, že 

semafor, tak zajtra tam bude semafor.  

 Treba posúdi ť konkrétnu požiadavku alebo podnet, 

ktorý sme dostali. 

 

 

RNDr. Marta  Č e r n á, poslanky ňa MsZ: 

 Pán primátor, ale tam je ešte jeden problém. Nevie m 

akí sú vaši dopraváci, ale ob čas sú také riešenia v tejto 

oblasti, že človeku zastane mozog.  
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Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Potom ich treba kritizova ť.  

 Presne od toho tu sedíme, pretože my tu zastupujem e 

občanov. Tí používajú tie riešenia našich dopravákov. Ale 

ja by som tu nebol ten, ktorý by si myslel, že my t o tu 

vymyslíme. Ur čite to nerobme. 

 Pán poslanec Za ťovi č. 

 

 

RNDr. Martin  Z a ť o v i č, poslanec MsZ: 

 Ja sa len chcem opýta ť. V návrhu uznesenia, v bode 3, 

sú neoprávnené výdavky vo výške 300 tisíc Eur takme r, čo 

to znamená, chcem sa opýta ť? Ni č viac.  

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pani Záles ňáková, tam mi budete pomôc ť vy ako 

finan čný manažér projektu. Takže prosím, keby ste sa 

vyjadrili.  

 

 

Mgr. Jana  Z á l e s ň á k o v á, referát finan čného 

riadenia a realizácie projektov:  

 Dobrý de ň. Takže neoprávnené finan čné prostriedky 

boli použité už z časti. Výška približne 40 tisíc Eur na 

projektovú dokumentáciu a ďalej ešte budú použité na 

projektovú dokumentáciu skuto čného vyhotovenia, ktorá bude 

až po ukon čení realizácie projektu, a geodetické 
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prieskumy, geodetické zamerania, spätná identifikác ia 

parciel. To sú neoprávnené výdavky.  

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. Ak vám to sta čí, pán poslanec, tak 

to ľko. Môžme to na budúce presnejšie rozvies ť v tých 

materiáloch.   

 Ešte pán poslanec Šov čík. 

 

 

Mgr. Sven  Š o v č í k, poslanec MsZ: 

 No, toto sa často stáva pri schva ľovaní financií z 

verejných rozpo čtov, že samozrejme z poh ľadu projektu a 

financovate ľa, teda Bruselu sú to neoprávnené výdavky. 

Ale, samozrejme, znie to hlúpo, ke ď poslanci schva ľujú 

nejaké neoprávnené výdavky ako. Preto napríklad my keď to 

robíme na Starom Meste také uznesenia, tak tam neja ko 

dopíšeme, že jednoducho to nie sú neoprávnené výdav ky z 

pohľadu verejného rozpo čtu, ale neoprávnené výdavky z 

pohľadu projektu.  

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Prosím, asi nám nerobí problém, aby sme to tam 

doplnili aj teraz.  

 Z uvedenej sumy tvoria oprávnené výdavky milión 

šes ťsto a neoprávnené výdavky vo vz ťahu k projektu to ľko a 

to ľko.  
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 Myslím, že to by bolo korektné, aby tomu rozumel 

každý, že to nie sú veci, kde my nie čo robíme nekalé. 

Určite nie. 

 

 Pani predsední čka návrhovej komisie, prosím, keby ste 

to tam dali ako keby autoremedúrou sme si tam dopln ili 

slová, neoprávnené výdavky vo vz ťahu k projektu vo výške, 

at ď. 292. Ak to spresní zrozumite ľnos ť toho uznesenia, 

ur čite to urobme.  

 Ke ďže nie sú ďalšie prihlášky do diskusie, poprosím 

návrhovú komisiu.  

 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

JUDr. Júlia  O n d r i š o v á, poslanky ňa MsZ: 

 Takže hlasujeme o návrhu uznesenia tak, ako je 

písomne predložené s tým, že predkladate ľ si osvojil tento 

návrh; neoprávnené výdavky vo vz ťahu k projektu v bode 3. 

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

 Takže dávam hlasova ť. 

 Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťšes ť prítomných. 

 Tridsa ťpäť za, nikto nebol proti, jeden poslanec sa 

zdržal hlasovania. 
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 Konštatujem, že sme prijali platné uznesenie k bod u 

č. 21. 

 

 Bod č. 22. 

 

BOD 22:  

Návrh na menovanie zástupcov za hlavné mesto SR Bra tislavu 

do rád škôl a školských zariadení v zria ďovate ľskej 

pôsobnosti hlavného mesta SR Bratislavy.  

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Materiál pripravila a predkladá pani predsední čka 

školskej komisie, teda do dnešného d ňa; berte to, prosím, 

s pochopením, že je to dielo, ktoré urobila komisia . Dávam 

vám slovo, pani poslanky ňa, aby ste ho uviedli. 

 Nech sa pá či. 

 

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

 Vážený pán primátor, kolegyne, kolegovia, ako viet e 

hlavné mesto je zria ďovate ľom 12 základných umeleckých 

škôl a 5 centier vo ľného času. A ke ďže skon čilo jedno 

volebné obdobia, tak niektorým bývalým poslancom sk ončil 

poslanecký mandát, a preto ke ďže sú tam z titulu svojho 

mandátu nominovaní do rád škôl, tak musíme ich nahr adi ť. 

Čiže jedným uznesením odvola ť, alebo jedným bodom 

uznesenia odvola ť a nových poslancov nominova ť.  
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 Potom tam boli aj niektorí zamestnanci magistrátu,  

ktorí takisto už prestali by ť zamestnancami magistrátu, a 

preto ich odvolávame a nahrádzame ďalšími členmi. 

 

 Čiže návrh máte predložený jednotlivo, menovite. Ale  

keďže po čas rokovania zastupite ľstva ešte niektorí 

poslanci prejavili záujem a prerokovali sme ten ich  

záujem, a teda dochádza k zmenám, minimálnym ale pr edsa 

len ich potrebujem pomenova ť.  

 

 A to tak, aby sme pani poslanky ňu Farkašovskú 

nominovali do rady školy pri Základnej umeleckej šk ole 

Daliborovo námestie ako poslanky ňu. A bude namiesto Mgr. 

Anny Sonnekovej, ktorá bola za mestskú časť Bratislava - 

Petržalka. Z mestskej časti neprišli žiadne návrhy. Pán 

starosta Bajan sa rozhodol, že nebude nikoho nomino vať. 

 

 Takže v časti A uznesenia pribudne nový bod, a to 

bude bod 16, kde odvoláme pani Mgr. Anna Sonnekovú z rady 

školy Základná umelecká škola Daliborovo námestie. 

 

 Potom do bodu B delegujeme ako bod 16 poslanky ňu 

Ľudmilu Farkašovskú do rady školy Základná umelecká škola 

Daliborovo námestie. 

 

 A ešte príde, na základe dohody k zámene, a to v b ode 

B.3 namiesto pani Jarmily Tvrdej príde poslanec Ing . 

Slavomír Drozd.  

 

 A v bode 4 namiesto Ing. Milana Šindlera príde Ing . 

Jarmila Tvrdá. 
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 Takže nastávajú tam tieto v podstate 4 zmeny:  

- v bode A jedna zmena,  

- v bode B budú zmeny v bode 3, 4  

- a pribudne bod 16. 

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem ve ľmi pekne za uvedenie materiálu. 

 Otváram diskusiu k tomuto bodu programu.  

 Pán poslanec Nesrovnal sa hlási; nech sa pá či. 

 

 

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

 Ďakujem ve ľmi pekne. Pani inžinierka, my máme ešte 2 

nominácie, tiež trošku na poslednú chví ľu, tak to takto 

uvediem. A týkajú sa vlastne školy na Panenskej uli ci a 

Exnárovej ulici. To sú v časti C, kde sa ponechávajú dve 

osoby, my ich navrhujeme nahradi ť. To znamená, že pani 

Doktorovovú by nahradil pán Šov čík a pani Kyselicovú by 

nahradila pani Ižová. To znamená, bude treba to spr avi ť 

tak, že ich v tej časti A pridáme k odvolaniu a v časti B 

pridáme k menovaniu; ja to tu mám pripravené ako pí somný 

návrh. 

 

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

 Dobre. Prosila by som písomne predloži ť návrh 

návrhovej komisii, aby sme o tom mohli rokova ť a hlasova ť 

vlastne.   
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Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

 Čiže máme predložený dopl ňujúci alebo pozme ňujúci 

návrh, lebo mení návrh uznesenia. 

 Sú nejaké ďalšie prihlášky do diskusie?  

 Ak nie sú, dám priestor pre návrhovú komisiu; nech  sa 

páči. 

 Môžme, pani predsední čka? (Áno.) 

 Nech sa vám pá či. 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

JUDr. Júlia  O n d r i š o v á, poslanky ňa MsZ: 

 Ideme hlasova ť o zmene, ktorú predložil pán poslanec 

Nesrovnal a to, že bod C sa celý vypúš ťa. A tieto dve mená 

z bodu C 1, 2 sa dávajú do bodu A odvoláva.  

 A do bodu B sa pridávajú bod 17, 18, a to pán 

poslanec Sven Šov čík na Penenskú ulicu a bod 18 pani 

Eulalia Ižová na Exnárovu 6.    

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Nech sa pá či, budeme hlasova ť o tomto pozme ňujúcom 

návrhu. Vyjadríte sa hlasovaním. 

 Prezentujte sa a hlasujte.  

 Nech sa pá či. 

 

 Je to pozme ňujúci návrh, nie je to o celku, je to o 

návrhu pána poslanca Nesrovnala, ktorý navrhuje vyp usti ť  
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C, odvola ť tie dve zástupkyne mená a zvoli ť iných, alebo 

iné zástupkyne, iných zástupcov, aby som bol rodovo  

neutrálny. 

 

 Pani zástupkyne boli odvolané a zástupca a zástupk yňa 

sú potom zástupcovia. Tam nemám inú možnos ť ako vyjadri ť 

rodovú rovnos ť.   

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťdva prítomných. 

 Dvadsa ťtri za, nikto nebol proti, ôsmi sa zdržali 

hlasovania, jeden nehlasoval. 

 Čiže sme prijali návrh pána poslanca Nesrovnala.  

 Pani predsední čka. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

JUDr. Júlia  O n d r i š o v á, poslanky ňa MsZ: 

 Takže ideme hlasova ť o návrhu uznesenia ako o celom s 

touto zmenou. 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

           primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

 A ďalšími 4 zmenami, ktoré uviedla pani predklada-

te ľka v úvodnom slove. 

 

Predsední čka návrhovej komisie: 

JUDr. Júlia  O n d r i š o v á, poslanky ňa MsZ: 

 Áno, ale v rámci autoremedúry. 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

           primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
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 Tak, tak, tak. Prosím, vyjadríte sa hlasovaním. 

 Prezentujte sa a hlasujte. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťpäť prítomných. 

 Tridsa ťpäť za, nikto proti, nikto sa nezdržal. 

 

 Konštatujem, že sme prijali platné uznesenie k bod u 

č. 22. 

 

 Prejdeme na bod č. 23. 

 

 

BOD 23:  

Návrh na bezodplatný prevod nehnute ľností do vlastníctva 

mestských častí v zmysle ustanovenia § 31b zákona SNR č. 

377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky  

Bratislave v znení neskorších predpisov.  

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

           primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

 Materiál uvedie riadite ľ magistrátu, pán Ing. 

Strom ček. Nech sa ti pá či. 

 

 

Ing. Viktor  S t r o m č e k, riadite ľ magistrátu:  

 Ďakujem ve ľmi pekne. 7. 10. 2010 mestské 

zastupite ľstvo prijalo uznesenie, ktorým delimitovalo, 

alebo navrhlo delimitova ť budovy, v ktorých sa nachádzali 

škôlky a jasle, aj vrátane pozemkov pod nimi na prí slušné 

mestské časti. V niektorých častiach alebo vä čšina majetku 
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už je vysporiadaná. Predpokladáme ďalší jeden z toho 

sumáru tohto majetku, ktorý bude presúvaný, priorit ne 

teraz tuná je hlavne Staré Mesto.  

 

 Materiál ako taký, ktorý je predložený, dávame tam  

len jednu zmenu. A tam sa jedná o Základnú školu 

Lazaretská a Cukrová. To je pod ľa informácie zo Starého 

Mesta, oni sú už vlastne vyradené zo siete. Tým pád om sa 

na nich nevz ťahuje toto uznesenie a zákon. 

 Iná č materiál ako taký celok je predložený.  

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. Čiže prosím, keby ste sa pozreli na to 

uznesenie na strane, teda je to návrh uznesenia na prvej 

strane dolu je uvedená Základná škola Lazaretská, p od ňou 

Základná škola Cukrová.  

 

 Vzh ľadom na to, že v týchto dvoch školách už 

nefungujú školy, tak presúva ť tie objekty do vlastníctva 

mestskej časti by bolo proti zmyslu toho, čo je napísané v 

zákone, ktorý hovorí o tom, že mesto môže presunú ť, ale na 

plnenie samosprávnych funkcií. Samosprávnou funkcio u je aj 

poskytovanie vzdelávacích služieb.  

 

 Čiže, my ke ď sme pripravovali ten materiál, tak sme 

vychádzali z informácie, že tam tie zariadenia sú. Ale 

zariadenia už nie sú, čiže o týchto budovách budeme 

rozhodova ť v právomoci mestského zastupite ľstva. Ke ďže tam 

nie sú školy, budeme sa snaži ť ich inak využi ť.  



 
 
 
                                   Zápisnica MsZ 26. mája 2011  

129  

 

 Takže autoremedúrou pán riadite ľ upravuje tieto dva 

body, ktoré budú z toho návrhu uznesenia vypustené.   

 

 Otváram diskusiu.  

 Hlási sa pán poslanec Kríž; nech sa pá či. 

 

 

Mgr. Oliver  K r í ž, poslanec MsZ:  

 Vážený pán primátor, chcel by som ve ľmi krátko 

zareagova ť. Ve ľmi oce ňujem tieto materiály, ktoré z času 

na čas prídu na zastupite ľstvo. Ja som v týchto intenciách 

vystúpil aj vtedy, ke ď bola nanovo prijatá novela zákona o 

hlavnom meste. Je myslím ve ľmi pozitívnym krokom, že je 

tam tá možnos ť takýmto spôsobom delimitova ť majetok, ktorý 

je zatia ľ len zverený mestským častiam na to, aby oni 

mohli plni ť ur čitú samosprávnu funkciu. 

 

 Ja sa domnievam osobne, že do tejto kategórie spad á 

viacero objektov, či už takéhoto charakteru ako sú školy 

alebo mnohé ďalšie. Čiže ja pevne verím, že ten zoznam 

takýchto objektov sa v budúcnosti rozrastie a príde  k 

tomu, že viaceré zverené nehnute ľností sa dostanú do 

vlastníctva jednotlivých mestských častí, čo nakoniec, v 

kone čnom dôsledku bude prospešnejšie myslím aj pre hlavn é 

mesto, aj pre chod samosprávy v tých jednotlivých 

mestských častiach. Ďakujem. 

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 
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 Pán poslanec, len faktickou poznámkou zareagujem. 

 Nechcem komentova ť vaše vystúpenie, ale zareagova ť 

tak, že v minulom volebnom období bolo dohodnuté, ž e 

školy, kultúrne zariadenia a úrady. A nad tento roz sah 

keby sme mali ís ť, tak to vyžaduje istú diskusiu. Ja 

nebudem predklada ť ni č iné, než tieto 3 okruhy.  

 

 A toto je dokon čenie toho, že v Starom Meste sa to 

neurobilo v minulom volebnom období. Z technických alebo 

iných dôvodov; to nie je teraz podstatné. Čiže my 

dokon čujeme to, čo bolo dohodnuté v minulom volebnom 

období. 

 

 Keby sme mali ís ť ďalej, vyžadovalo by si to vä čšiu 

diskusiu medzi mestom a mestskými časťami, pre čo, čo tým 

dosiahneme, čomu tým prospejeme. Čiže chcel som len 

nazna či ť, že vidím istú hranicu teraz, ale tá môže by ť 

prekonaná tým, že sa tu dohodneme, že to bude rieše né 

nejako inak.  

 Faktickú poznámku pre pána poslanca Kríža a potom 

ďalší dvaja prihlásení. 

 

 

Mgr. Oliver K r í ž, poslanec MsZ:   

 Presne. V podstate to čo ste povedali som chcel 

nazna či ť aj ja. Je to zatia ľ limitované tým, na ktorom sme 

sa dohodli. To znamená kultúrne, školy a miestne úr ady. 

Ale svojim vystúpením viac-menej som chcel nazna či ť to, že 

rád by som v budúcnosti tú diskusiu otvoril. A ak b ude 

politická vô ľa, napriek spektrom politickým a jednotlivými 
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mestskými časťami, ve ľmi rád by som ten zoznam časom 

navyšoval. Ale to je samozrejme vec budúcnosti.  

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 Slovo má pán poslanec Šov čík. 

 

 

Mgr. Sven  Š o v č í k, poslanec MsZ: 

 Vážený pán primátor, my sme v mestskej časti 

Bratislava - Staré Mesto okrem týchto budov škôl a 

materských škôlok žiadali aj budovu Staromestskej k nižnice 

so sídlom na Blumentálskej 10/A. Pani starostka ma 

informovala z mestskej rady, že pokia ľ by ste to stihli 

pripravi ť do tohto mestského zastupite ľstva, že by to 

mohlo by ť sú časťou toho materiálu.  

 Čiže predpokladám, že asi sa tak nestalo, tým že to 

tu nie je.  

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Nestalo. Ale nemáme v tom spor, lebo je to ten typ , o 

ktorom sme hovorili, že bol dohodnutý. Čiže to zrejme 

pôjde na ďalšie zastupite ľstvo.  

 Musíme ma ť proste identifikáciu, podklady, aby sme to 

nerobili horúcou ihlou. Ja viem o tom, o tej požiad avke 

pani starostky, ale my to doriešime. Dáme to na pap ier, 

predložíme. Lebo chceme dotiahnu ť to, čo bolo dohodnuté v 
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minulom volebnom období rovnako vo či všetkým mestským 

častiam.  

 Ešte chcete zareagova ť? 

 Čiže faktickú poznámku, prosím, pre pána poslanca 

Šovčíka. Máte faktickú, pán poslanec. 

 

 

Mgr. Sven  Š o v č í k, poslanec MsZ: 

 Ja by som to ešte len chcel dokon či ť, čo sa týka tej 

Základnej školy na Lazaretskej a Cukrovej, pretože to je  

jedna budova. Prebieha tam súdny spor, o ktorom sme  vás aj 

písomne informovali, pretože sme tam ú častní ako mesto tak 

aj mestská časť. 

 

 Ale dostala sa k nám informácia, že Základná škola  na 

Jesenského bola vydaná v reštitúcii. Čiže otázka základnej 

školy na Cukrovej a Lazaretskej je opätovne otvoren á, 

pretože budeme zjavne musie ť rieši ť Základnú školu na 

Jesenského, kde prevádzkuje zárove ň mesto základnú 

umeleckú školu. Čiže tento problém máme spolo čný. 

 

 Čiže ja by som to celkom nezatváral túto opciu na 

presun týchto budov do mestskej časti, pretože budeme 

musie ť asi celkom isto rieši ť minimálne jednu základnú 

školu a jednu základnú umeleckú školu na území mest skej 

časti Bratislava - Staré Mesto.  

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

              primátor hlavného mesta SR Bratislavy  

 Pán poslanec, budeme rieši ť, ke ď to príde.  
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 Teraz by som dal to odtia ľ dal von, lebo tam škola 

nie je a bolo by to proti zmyslu toho § 31b, ale si tuácia, 

ktorú ste popísali, to môže úplne zmeni ť. 

 Faktickou poznámkou chce reagova ť pán poslanec 

Osuský. 

 

 

MUDr. Peter  O s u s k ý, CSc., poslanec MsZ: 

 Ďakujem pekne. Ja len v tej iste veci, pán primátor,  

chcem poveda ť, že tá reštitúcia alebo ten návrat tej školy 

na Jesenského, zárove ň nie je sprevádzaný ťarchou na 10 

rokov udrža ť, at ď. To znamená, budeme stá ť reálne pred 

týmto problémom aj pri snahe dohodnú ť sa s novým 

vlastníkom. Pre nás to bolo vôbec ve ľmi prekvapivé, 

pretože nevediac o celom procese a nemajúc nijaké s právy, 

sme do tej školy investovali nezanedbate ľné peniaze, ktoré 

teraz raz by sa nám aj inde hodili, no, ale takto t o je.  

Takže preto prosím, aby sa nepovažovala Lazaretská za 

kauza finita ale aby bola teda; 

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ten problém by sme mali za čať rieši ť od Jesenského. 

Tam si myslím, že musíme zváži ť, čo tam vieme urobi ť, či 

dohodu s vlastníkom alebo nejaký nájom, alebo nejak é také 

riešenie. Ja mám signály, že je pripravený o tom ro kova ť, 

ten vlastník. Čiže musíme sa do toho pusti ť; mestská časť, 

mesto. A samozrejme, to môžme prepoji ť aj s Lazaretskou, 

pokia ľ by sme nenašli riešenie na Jesenského.  
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 (Poznámka.) 

 Budeme o tom diskutova ť.  

 Prosím, ďalší dvaja sú prihlásení: 

 Pani poslanky ňa Kimerlingová a pán poslanec Muránsky. 

 

 

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

 Vážený pán primátor, kolegyne, kolegovia, ja nechc em  

priamo k tomuto reagova ť, ale k takým podobným prípadom sa 

potrebujem zveri ť, pretože Petržal čania už dlhodobo 

poukazujú na to, že existujú v Petržalke areály pod obné 

areálom materských škôl, alebo škôl, kde sú štátne 

inštitúcie umiestnené vo svojich budovách, ale areá l 

vlastní mesto. Povedzme je to, tuším že to bola cud zinecká 

polícia na Chrobákovej. Takisto tam bola kedysi okr esná 

vojenská správa na Starohradskej alebo Tematínskej;  je to 

skratka tam na rohu. 

 

 Tie areály sú zanedbané a Petržal čania si vedia 

predstavi ť, že by sa tam zrekonštruovalo ihrisko. Je to 

uzatvorený areál, čiže tam by dobre mohli fungova ť nejaké 

aktivity prospešné.  

 

 A teraz je už otázka, že či by to organizovala 

mestská časť alebo hlavné mesto, jednoducho cítime 

potrebu, že o tie areály sa treba stara ť a využi ť v 

prospech obyvate ľov, detí, at ď.  

 

 Čiže na toto upozor ňujem, že budeme sa musie ť aj 

týmto zaobera ť, pretože je to podobný prípad, ako tie 

areály škôl. Ďakujem.   
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Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem ve ľmi pekne.  

 A poprosím pána poslanca Muránskeho. 

 

 

Michal  M u r á n s k y, poslanec MsZ: 

 Ja by som sa chcel len spýta ť, že aké to má praktické 

dopady tým, že sa vlastne tento majetok presunie na  

mestskú časť, že či z toho vyplývajú nejaké finan čné 

záväzky alebo naopak? To je moja otázka; ak by mi n a to 

vedel niekto odpoveda ť. 

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán poslanec, reagujeme týmto, alebo reagovali sme  v 

minulom volebnom období, a my to teraz len dokon čujeme na 

to, že Najvyšší kontrolný úrad vy čítal mestským častiam, 

že investujú do mestského majetku, ktorý nie je ich . 

Nemalé prostriedky. To čo povedal pán poslanec Osuský, 

robili viaceré mestské časti, investovali do škôl, ktoré 

formálne boli vo vlastníctve mesta.  

 

 Čiže tu sa ni č iné nestane, len tá samospráva z 

jednej úrovne posúva ten objekt na inú úrove ň. Ja som to 

vždy bral aj trošku ako motiváciu, že keby sa urobi la 

nejaká racionalizácia v po čte škôl, tak ten objekt zostane 

pre potreby mestskej časti, ktorá v ňom môže nejakým 

spôsobom zhodnoti ť z h ľadiska prenájmu, predaja a podobne.  
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 Doteraz  vždy ten objekt, v ktorom už nebola škola , 

zobralo mesto. A tak mestské časti si povedali, na čo to 

budeme robi ť? Však ako nebol tlak. 

 

 Tak to máte taký ekonomický záujem, okrem iného. A  

najmä sú to tie investície a starostlivos ť o to, že to sú 

naše školy, naše budovy. No, tak sa o ne staráme, a  potom 

ste ale zodpovední so všetkým čo treba. Taká bola dohoda v 

minulom období. Je to istý decentraliza čný prvok v živote 

toho mesta. Lebo sú mestá, kde všetok majetok je 

sústredený na úrovni magistrátu a ni č sa nepúš ťa dole. Tu 

sme si povedali, že aj právomoci, ale aj majetok, a by to 

vyjadrovalo to, že to mesto funguje inak. 

 

 Čiže len vám trošku vysvet ľujem diskusiu z minulého 

volebného obdobia.   

 Pán poslanec Kubovi č. 

 

 

Mgr. Vladimír  K u b o v i č, poslanec MsZ: 

 Ďakujem pekne, pán primátor za slovo. Ja len v 

podstate nadviažem na to, čo teda sa prenieslo z toho 

minulého volebného obdobia a poviem, že pochopite ľne pre 

mestské časti je to už vlastne vec, ktorú dávno vykonávali 

v praxi. To znamená, že v drvivej vä čšine základné školy a 

takisto samozrejme miestne úrady, spolo čenské domy 

financovali či už údržbu alebo aj nové investi čné zámery. 

Napríklad nadstavby financovali už len mestské časti, to 

znamená, že mesto vlastne bolo odbremenené od tohto . Dalo 

sa to na poriadok. 
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 A ja chcem vyjadri ť, pán primátor, tebe aj vedeniu 

skratka v ďaku fakt, lebo sa dodržuje slovo ktoré bolo 

dané, čo ob čas nebolo zvykom v predchádzajúcich volebných 

obdobiach. Takže ja pevne verím, že samozrejme nast anú 

ešte tie etapy, o ktorých tu sme hovorili, že dokon čia sa 

školy a prídu na rad ešte miestne úrady a spolo čenské 

domy.  

 

 Takže hovorím, ešte raz v ďaka, že to takto aj promtne 

ide, lebo v postate máme pár mesiacov v novom voleb nom 

období. A tento materiál je dostato čne vážny na to, aby 

sme o ňom diskutovali, alebo aby sme o ňom hlasovali. A je 

tu pripravený na naše rokovanie. Takže ďakujem pekne. 

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

 Myslím, že to po ďakovanie patrí kolegom z magistrátu, 

ktorí pripravili a vidíte, že ten materiál nie je 

jednoduchý z toho formálneho h ľadiska. Ale je dobré že je 

na stole a že o ňom môžme rozhodova ť.  

 

 Ke ďže sa nikto nehlási, myslím, že materiál si 

nevyžaduje závere čné slovo.   

 Poprosím návrhovú komisiu. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

JUDr. Júlia  O n d r i š o v á, poslanky ňa MsZ: 



 
 
 
                                   Zápisnica MsZ 26. mája 2011  

138  

 

 Ideme hlasova ť o návrhu uznesenia tak, ako je písomne 

predložený, a to s jednou zmenou, ktorú navrhol 

predkladate ľ, takže si ju osvojil.  

 A je to vypustenie ZŠ Lazaretská 3 a vypustenie ZŠ  

Cukrová 1 z tohto materiálu.  

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Áno. Prosím, s touto zmenou hlasujeme o návrhu 

uznesenia. 

 Prezentujte sa a hlasujte. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťpäť prítomných. 

 Tridsa ťpäť za, nikto proti, nikto sa nezdržal. 

 

 Konštatujem, že sme schválili platné uznesenie. 

 

 Otváram rokovanie o bode č. 24, ktorým za číname sériu 

majetkových bodov. 

 

 

 

BOD 24:  

Návrh na predaj nehnute ľností v Bratislave, k. ú. Staré 

Mesto, pozemkov parc. č. 7969/1 a parc. č. 7969/2 a stavby 

súp. č. 2786, Radlinského 53, formou obchodnej verejnej 

súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej sú ťaže.  
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Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán riadite ľ. 

 

 

Ing. Viktor  S t r o m č e k, riadite ľ magistrátu: 

 Ďakujem pekne. Čo sa týka Radlinského; ak dovolíte 

ešte krátky úvod k predaju majetku ako takého.  

 

 Myslím, že takmer všetci poslanci ste cez svoje 

poslanecké kluby dostali zoznam majetku, na ktorom sme sa 

dohodli na finan čnej komisii že spracujeme nejakú základnú 

štruktúru, čo asi v ktorých obvodoch sa nachádza. My 

pracujeme postupne na tomto materiáli, resp. ho 

dopracovávame, aby sme na júnovom zastupite ľstve mohli 

hovori ť o pomerne dobrom preh ľadnom materiáli, čo vlastne 

ešte mesto má v jednotlivých obvodoch, či už sa to týka 

pozemkov alebo budov. 

 

 V rámci tohto materiálu, ktorý je tu predložený, a j 

ostatných majetkových, bolo to prerokované vo finan čnej 

komisii so súhlasným stanoviskom. Takisto aj mestsk ou 

radou, tam je súhlasné stanovisko pani starostky.  

 

 Ako ostatné sú ťaže i táto bude realizovaná podobne 

ako sme sa dohodli pri ostatných nehnute ľnostiach. To 

znamená, elektronická sú ťaž na záver, kde sa na základe 

najvyššej ceny ur čí ví ťaz.  

 A následne po zrealizovaní sú ťaže bude predložený 

koncový návrh opätovne do mestského zastupite ľstva. To ľko 

prosím. 
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Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

 Otváram diskusiu k bodu 24.  

 Nikto sa do nej nehlási. 

 Poprosím návrhovú komisiu. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

JUDr. Júlia  O n d r i š o v á, poslanky ňa MsZ: 

 Budeme hlasova ť o návrhu uznesenia tak, ako je 

písomne predložené. 

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťštyri prítomných poslancov. 

 Tridsa ťštyri za, nikto proti, nikto sa nezdržal.  

 

 Konštatujem, že sme prijali platné uznesenie. 

 

 Podobný charakter má materiál pod bodom č. 25. 

 

 

 

BOD 25:  

Návrh na schválenie predaja nehnute ľnosti v Bratislave, k. 

ú. Nivy, pozemkov parc. č. 15473/9 a parc. č. 15473/8, 
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Čalovská ulica, formou obchodnej verejnej sú ťaže a 

schválenie podmienok obchodnej verejnej sú ťaže.  

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Poprosím pána riadite ľa o uvedenie materiálu. 

 

 

Ing. Viktor  S t r o m č e k, riadite ľ magistrátu:  

 Ďakujem ve ľmi pekne. Tam len krátky úvod. Bola to 

zrušená sú ťaž na predaj pozemku. Ak si pamätáte, bola tu 

vtedy ví ťazka tej verejnej sú ťaže, ktorej nebol schválený 

finálny predaj. Čiže jedná sa o tento pozemok.  

 A len jeden formálny doplnok k samotnému materiálu : 

 V čera nám prišlo faxom aj kladné stanovisko pána 

starostu Pekára na predaj tejto nehnute ľnosti, resp. tohto 

pozemku. To len ako na doplnenie, lebo ke ď sme skladali 

tento materiál, vtedy sme ho ešte nemali. 

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 Otváram diskusiu. 

 Do diskusie sa nikto neprihlásil.        

 Poprosím návrhovú komisiu. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

JUDr. Júlia  O n d r i š o v á, poslanky ňa MsZ: 
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 Budeme hlasova ť o návrhu uznesenia tak, ako je 

písomne predložené predkladate ľom. 

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťštyri prítomných 

 Tridsa ťštyri za, nikto proti, nikto sa nezdržal. 

 

 Konštatujem, že sme prijali platné uznesenie. 

 

 Bod č. 26. 

 

 

 

BOD 26:  

Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Staré M esto, 

parc. č. 3096/2.  

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Pán riadite ľ. 

 

Ing. Viktor  S t r o m č e k, riadite ľ magistrátu:  

 Ďakujem ve ľmi pekne. Jedná sa o vysporiadanie pozemku 

pod garážou. Materiál bol prerokovaný vo finan čnej 

komisii, kde bol schválený. Takisto v mestskej rade  s 

odporú čaním schváli ť. A je tam aj kladné stanovisko pani 

starostky.  
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Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Otváram diskusiu k bodu č. 26. 

 Nikto sa do nej nehlási, poprosím; ba, hlási, 

prepá čte. Pán poslanec Len č. 

 

 

Ing. Peter  L e n č, poslanec MsZ: 

 Ďakujem za slovo, pán primátor. V tom materiáli sa 

rozpráva o doplatku, myslím že dvojro čnom, pretože majite ľ 

tej garáže už užíval ten pozemok bez nejakého právn eho 

titulu. Je to spomenuté, ale iba v dôvodovej správe . Ja by 

som bol celkom rád, aby sa to dalo do uznesenia s t ým, že 

pokia ľ tento doplatok nebude doplatený, tak toto uzneseni e 

stratí platnos ť.  

 

 Aby sme potom, ke ď to bude predané nenahá ňali ho 

proste neviem po súdoch alebo kade tade s tým, že t en 

doplatok má doplati ť.  

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďalej sa hlási pán poslanec Šindler; nech sa pá či. 

 

 

Ing. Milan  Š i n d l e r, poslanec MsZ: 

 Ďakujem za slovo. My sme si to na klube prechádzali 

tento materiál a dospeli sme k záveru, že vzh ľadom na to, 

že sa jedná o ve ľmi lukratívnu časť mesta, dalo by sa 
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poveda ť že úplne za najlukratívnejšiu, tak tam tá cena 

tých 187 Eur/m2 sa nám zdá nízka. A ja by som mal n ávrh na 

350 Eur/m2. 

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Predpokladám, že ten návrh odovzdáte návrhovej 

komisii. 

 Pán riadite ľ sa k nemu vyjadrí v rámci závere čného 

slova.  

 Pán riadite ľ, poprosím ťa o vyjadrenie k obidvom tým 

príspevkom. Nech sa pá či. 

 

 

Ing. Viktor  S t r o m č e k, riadite ľ magistrátu:  

 Ďakujem ve ľmi pekne. Najprv k pánovi poslancovi 

Lenčovi. Tam je platná nájomná zmluva s ním uzavretá. Čiže 

tento žiadate ľ o kúpu má uzavretú nájomnú zmluvu na tento 

pozemok.  

 

 A čo sa týka pána poslanca Šindlera, tá cena, to už 

sme sa o nej diskutovali, či je ve ľa, či je málo. Ja by 

som len poprosil, aby sme tomu dávali nejaké hranic e   

alebo mantinely len z toho dôvodu, aby sme my vedel i 

vopred komunikova ť aj s tým žiadate ľom. Lebo môže sa 

kľudne sta ť, že on povie, že za 350 Eur/m2 to nikdy 

nekúpi, a na ďalej bude plati ť nájomnú zmluvu. A ja 

zbyto čne budem predklada ť ten materiál do mestského 

zastupite ľstva. Nie že nám by to robilo problém, ale 

zbyto čne zaradíme nie čo do programu, čo nemá žiadne racio. 
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 Preto my sme aj h ľadali na tej finan čnej komisii 

práve to, že pri akých cenách vlastne za čneme uvažova ť o 

tom, že budeme dáva ť komparatívny súdno-znalecký posudok, 

čo samozrejme nerieši tento stav. A ťažko si my vieme 

odhadnú ť nálady každého jedného žiadate ľa, kde práve je tá 

jeho hranica za ktorú proste nejde. A to my nemáme šancu 

vyrieši ť na mestskom zastupite ľstve, aby sme si vedeli 

tipnu ť uchádza čov o vysporadanie si svojich majetkových 

práv.  

 

 Čiže, ja by som len poprosil, ak 350, tak vedzte 

potom, že nemusí to by ť akceptované zo strany toho 

žiadate ľa. A je potom zbyto čné, aby sme predkladali ten 

materiál.  

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

 Uzatváram možnos ť sa prihlási ť. 

 Poprosím návrhovú komisiu. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

JUDr. Júlia  O n d r i š o v á, poslanky ňa MsZ: 

 Hlasujeme o návrhu uznesenia tak ako je predložené  so 

zmenou, ktorú predložil pán poslanec, a tá sa týka ceny, a 

je 350 Eur/m2. 
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Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Takže prosím, budeme hlasova ť o návrhu. 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

JUDr. Júlia  O n d r i š o v á, poslanky ňa MsZ: 

 O pozme ňujúcom návrhu, ktorý znie na cenu 350 Eur/m2.  

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Tak. Takže hlasujeme o tom, či zvýšime tú cenu alebo 

nie. Návrh pána poslanca je, aby sme ju zvýšili na 350 

Eur/m2.  

 Prosím, vyjadríte svoj názor hlasovaním.         

 Teda prezentujte sa a hlasujte.  

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťšes ť prítomných. 

 Devätnás ť za, dvaja proti, pätnásti sa zdržali.  

 O jeden hlas sme schválili tento pozme ňujúci návrh.  

 

 Poprosím pani predsední čku návrhovej komisie.  

 

Predsední čka návrhovej komisie 

JUDr. Júlia   O n d r i š o v á, poslanky ňa MsZ: 

 Hlasujeme... 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Teraz vás vypli, ale ja to zopakujem za vás. 
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 Hlasujeme o návrhu uznesenia ako celku.    

 Nemáte zapnutý mikrofón, preto vás poslanci nepo čuli.  

 

 My sme odhlasovali len zmenu ceny, ale teraz 

hlasujeme o uznesení ako celku. Mohli sme to techni cky 

urobi ť jednoduchšie, ja sa ospravedl ňujem, ale rešpektoval 

som návrh návrhovej komisie, čiže ako keby na dvakrát.  

 Takže teraz ideme o celku s tou novou cenou.  

 Prosím, vyjadríte sa hlasovaním.  

 Prezentujte sa a hlasujte.  

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťsedem prítomných. 

 Tridsa ť za, nikto nebol proti, siedmi sa zdržali. 

 

 Konštatujem, že sme prijali platné uznesenie k bod u 

č. 26.  

 

 Bod č. 27. 

 

 

 

BOD 27:  

Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, 

parc. č. 2276/31, parc. č. 2405/3 a parc. č. 4956/3, 

spolo čnosti ZSE Distribúcia, a.s., so sídlom v Bratislave .  

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Takýchto tu máme viac za sebou.  
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 Takže za číname v Starom Meste. Nech sa pá či. 

 

 

Ing. Viktor  S t r o m č e k, riadite ľ magistrátu: 

 Ďakujem. Ja skúsim úvodné slovo ku všetkým trom, leb o 

v zásade sú to tie isté materiály, len z iného 

katastrálneho územia.  

 Jedná sa o pozemky pod trafostanicami, ktoré už bo li 

diskutované či vo finan čnej komisii alebo na mestskej 

rade. K jednotlivým pozemkom, kde mali mestské časti, 

napríklad bola to mestská časť Ra ča, kde pán starosta 

nesúhlasil s nejakou parcelou.  

 

 Samozrejme, tieto všetky, alebo tieto predkladané 

materiály zahr ňujú všetky zmeny, ktoré vzniesli príslušné 

mestské časti. Dneska ešte ráno, ke ď sme mali stretnutie s 

pánom starostom Bajanom, ktorý musel ís ť na súd a preto 

neprišiel na mestské zastupite ľstvo, dal súhlasné 

stanovisko ku všetkým pozemkom v Petržalke. To len pre 

vašu informáciu, zatia ľ len týmto verbálnym spôsobom.  

 

 Aj ke ď teraz je, samozrejme, o Starom Meste diskusia. 

 A k tomuto samotnému konkrétnemu materiálu je tam 

súhlasné stanovisko pani starostky a schválenie mes tskej 

rady.  

 

 Vo finan čnej komisii ke ď sme diskutovali o predaji 

týchto pozemkov bola diskusia, či nepredáme radšej iné 

pozemky a resp. nehnute ľností a tieto si necha ť. Medzitým 

zasadla opätovne finan čná komisia, ktorá preberá iné 

nehnute ľností, v rámci ktorých my ich budeme predklada ť na 
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júnové zastupite ľstvo, kde prišlo k nejakej zhode. Ale to 

bude ešte finan čná komisia, čiže nechcem predbieha ť.  

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y    

 Ďakujem pekne.  

 Otváram diskusiu. 

 Ako prvá sa do nej hlási pani poslanky ňa 

Kimerlingová. 

 

 

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

 Vážení kolegovia, ja vás chcem upozorni ť, že v týchto 

prípadoch ide o ve ľké znehodnotenie mestských parciel. 

Lebo ke ď sa pozriete, tak je to vždy taký kúso ček 

vyhryznutý z ve ľkej mestskej parcely, ktorá sa týmto 

znehodnotí, pretože už nikdy za slušnú cenu takýto 

pozemok, alebo takúto parcelu nepredáme. Vždy tam u ž bude 

nejaké bu ď vecné bremeno, teda okrem tohto predaného 

pozemku tam ur čite ešte budú vecné bremená na siete, ktoré 

vedú do tejto rozvodne alebo do tohto zariadenia.  

 

 A upozor ňujem vás, že tu by som odporú čala skôr 

nájom, lebo aj ke ď peniaze do rozpo čtu potrebujeme, toto 

znehodnotenie nás skôr pripraví o nejaké prostriedk y, 

ktoré by sme neskôr do rozpo čtu mohli dosta ť. Ďakujem. 

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 
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 Ďakujem pekne.  

 Ke ďže sa nikto nehlási, poprosím, aby zareagoval pán 

riadite ľ. 

 

 

Ing. Viktor  S t r o m č e k, riadite ľ magistrátu:  

 Ďakujem ve ľmi pekne. Samozrejme, akýko ľvek predaj 

alebo akýko ľvek prenájom majetku je z dlhodobého h ľadiska 

výhodnejší ako jednorazový predaj. My ale v sú časnosti tak 

ako mesto je preúverované, nemôžeme si zobra ť žiaden už 

prevádzkový ďalší úver. 

 

 Čiže boli diskusie presne o tomto aj na finan čnej 

komisii a ja sa s tým plne zhodujem, že k ľudne môžme 

urobi ť dlhodobý nájom na 15 - 20 rokov, to môžme kry ť 

prevádzkovým úverom a v zásade splatíme úver a nepr edáme 

žiaden majetok. Ale my v tej situácii jednoducho ni e sme.  

 

 A pokia ľ nenaplníme kapitálové príjmy do rozpo čtu, 

nebudeme schopní spláca ť záväzky, ktoré už sú uzavreté a 

nám letia tie splatnosti zmeniek, úverov, istín, úr okov.  

 

 Z tohto dôvodu, a samozrejme pokia ľ by mestské 

zastupite ľstvo povedalo, že nechce predáva ť ten majetok, 

my sme pripravení potom na júnovú schôdzu potom prí sť s 

návrhom rozpo čtu, kde vyhodíme 14 miliónov z príjmov 

kapitálových. A jednoducho osekáme to v bežných výd avkoch, 

aby sme mohli sanova ť náklady, ktoré mesto proste má. 

 

 Čiže ja rozumiem tomu, že akýko ľvek predaj, vä čšina z 

nás proste nie je s tým stotožnená. A opakujem, je to 
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nutnos ť nielen tento rok ale aj nasledujúce ešte dva roky,  

aby sme mesto dali do nejakej finan čnej kondície. Ďakujem 

pekne.  

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Myslím ale, že tá diskusie teraz špeciálne nie o 

predaji majetku ako takého, ale predaj tohto majetk u, kde 

malou parcelou, alebo malou proste výmerou môžme oh rozi ť 

vlastne hodnotu celého majetku.  

 Toto je podstata tej pripomienky, ktorá tu zaznela .  

 

 Takže pán riadite ľ ešte to dokon čí a potom ešte máme  

štyroch, resp. troch re čníkov, ktorí chcú reagova ť na 

tento materiál. 

 

 

Ing. Viktor  S t r o m č e k, riadite ľ magistrátu: 

 Čo sa týka samozrejme znehodnotenia tej parcely, tá 

trafostanica tam existuje. Čiže ktoko ľvek by prišiel 

dneska si žiada ť stavebné povolenie, tak či tak by musel 

komunikova ť o tom, že tá trafostanica tam je.  

 

 Čiže tuná sa ja v tom nezhodujem a vecné bremeno 

prípadne, alebo iné prípojky, ktoré vedú k tej 

trafostanici sú už dnes existujúce. Čiže ktoko ľvek by tam 

chcel čoko ľvek stava ť, tak či tak by musel s nimi 

komunikova ť.  

 Tam ide len o zmenu, že práve tie m2, ktoré sa 

nachádzajú pod tou trafostanicou patria niekomu iné mu a 
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nemá to vplyv na proces stavebného konania, alebo v  

procese pri vybavovaní stavebného povolenia ako tak ého. 

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Faktickou poznámkou na pána riadite ľa chce reagova ť 

pán poslanec Pilinský. 

 

 

Mgr. Peter  P i l i n s k ý, starosta Mestskej časti 

Bratislava - Ra ča a poslanec MsZ:  

 Ďakujem. Ja by som sa rád spýtal, aký je sú časný 

stav? Či v sú časnosti ten komu sa ten pozemok predáva, či 

má nejaký nájomný vz ťah s mestom uzavretý, resp. či minulé 

vedenie mesta nejakým spôsobom riešilo takéto pozem ky, s 

takýmito podnikmi? Ďakujem. 

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán riadite ľ. 

 

Ing. Viktor  S t r o m č e k, riadite ľ magistrátu: 

 Konkrétne, ke ď sa bavíme o ZSE, tak ZSE dlhodobo, 

proste to dlhodobo, minimálne rok sa snažilo komuni kova ť, 

teraz už je to rok a pol s mestom o tom, že si chce lo 

vysporiada ť tieto majetkovo-právne veci. Nikdy tak nebolo. 

 

 To vznikol problém samozrejme pri niektorých iných  

predajoch, ke ď my sme tu mali vo finan čných komisiách 
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návrhy a potom aj tak boli schválené v mestskom 

zastupite ľstve, kedy si jednotliví uchádza či chceli 

vysporiada ť majetky pod svojimi stavbami, a my sme im 

spätne dali dva roky, že musia zaplati ť.  

 

 A oni dos ť prudko niektorí na to reagovali kvôli 

tomu, že sú to oficiálne komunikácie cez podate ľňu, kde sa 

oni dlhodobo snažili uzavrie ť si nejaký vz ťah k tomu 

majetku, resp. k tomu pozemku mesta. A magistrát na  to 

nereagoval.  

 Brali to ako krivdu, že majú dva roky za to, že ic h 

nikto nevybavil, tak ešte majú aj spätne plati ť. Ale 

spätne ZSE, neboli tam žiadne vz ťahy. 

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán poslanec Šindler.   

 

 

Ing. Milan  Š i n d l e r, poslanec MsZ:  

 Ďakujem pekne za slovo. Ja k tým možno všeobecnejšie , 

možno k tým 14 miliónom do toho kapitálového príjmu  

rozpo čtu by som chcel poveda ť, že nejak sa mi zdajú tieto 

materiály, ktoré sú predkladané na predaj, tak neja k ad 

hoc a neviem kde v tom nájs ť za tých 5 mesiacov čo tu 

sedím, nejaký systém. Že pre čo práve tu na Michalskej, 

pre čo hentam na Mýtnej, a tak.  

 

 Ja som si pre čítal materiál z minulého 

zastupite ľstva. Tam boli informácie o majetku mesta a 
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mestských častí. Som sa tam do čítal, že mesto má zhruba 

miliardu majetku, miliardu Eur pozemky a budovy.  

 

 Ja keby som to chcel nejak robi ť z môjho poh ľadu, tak 

by som si chytil a tú miliardu, neviem, či to je sto 

položiek, pä ťsto položiek alebo tisíc položiek, na tej 

nejakej majetkovej komisii rozdelil na nejako preda ť a 

nepreda ť. Tie čo nepreda ť, teraz nechcem sa o tom bavi ť, 

by som dal do jednej skupiny, dajme tomu jedna. A t ie čo 

preda ť, tak by som si ich vy členil a tam by som si spravil 

skupiny, čo ja viem predaj hne ď, predaj možno a predaj s 

nejakým ve ľkým uvážením. A rozdelil by som si to do A, B, 

C tú druhu skupinu a pod ľa toho by som za čal nejak 

rozmýš ľať. 

 

 Lebo toto, ako mi to tu prichádza, tak nenašiel so m v 

tom systém. To je jedna vec. 

 

 

 A druhá vec ešte, tie znalecké posudky som ich vid el 

už ve ľa a tam sú nejaké východzie hodnoty tých 

jednotlivých bu ď pozemkov alebo tých budov, a tie sa bu ď 

povyšujú alebo ponižujú koeficientami a môže tá výs ledná 

cena vyjs ť plus, mínus aj 50 % hore dole.  

 

 Neviem, odkia ľ tieto posudky pochádzajú, kto je ich 

autorom. A ja ich nechcem spochyb ňova ť teraz, ale ke ď sa 

bavíme o takých ve ľkých číslach, mal by som predstavu, že 

by som vedel o tom, že odkia ľ tie posudky za tie kuchyne 

sú, a jako reprezentujú tú jednotlivú nehnute ľnos ť, ktorú 

ideme predáva ť.  
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Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

 Najprv pán poslanec Fiala, potom pán riadite ľ. 

 

 

Stanislav  F i a l a, poslanec MsZ:  

 Ďakujem za slovo. Uvedomujem si potrebu mesta 

predáva ť pozemky, pretože naplánované kapitálové príjmy 

naozaj mesto má.  

 Na druhej strane máme pred sebou nieko ľko bodov o 

predaj pre ZSE, rôzne typy pozemkov, a po čul som aj taký 

názor, možno inde k tomu pristupova ť, ke ď je to na hrane 

pozemku, inde, iným spôsobom, ke ď je to v strede a naozaj 

príde k tomu znehodnoteniu. Lebo pri ve ľkom pozemku viem 

si predstavi ť možno aj premiestnenie a vznikne nejaký 

zaujímavý pozemok pre iný ú čel.  

 

 Takže možno k dvom alebo trom bodom naraz by som s a 

aj takto vyjadril. Chápte aj našu zdržanlivos ť v tomto 

bode, že chceme ma ť jasno alebo chceme pristupova ť k 

tomuto bodu a nevytvára ť nejaký precedens, že tam už sme 

predali a pre čo už pre tú istú organizáciu niekde inde 

nie. A možno teraz, ke ď si vytvoríme nejaké pravidlá, tak 

potom o to ľahšie budú v budúcnosti prijímané a poslanci 

ich budú akceptova ť. 

 

 Naozaj, myslím si, že viacerým to nie je ešte zrej mé, 

že či všetky tieto pozemky predáva ť. A potom aj do 

budúcnosti tu si viem predstavi ť, že mohlo to by ť A, B, C, 
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jeden pozemok, druhý, tretí. A aj pri, napríklad 

niektorých by som nemal problém, dobre, predajme to . Ale 

sú to 3 myslím v tomto bode, a v niektorom ďalšom ešte 

viacero pozemkov, aj pre jednoduchšiu možno orientá ciu sa 

v takto pripravovaných materiáloch. 

 

 Ja v tejto chvíli sa ešte zdržím hlasovania s tým,  že 

som pripravený za istých okolností odpredáva ť aj takéto 

typy pozemkov, ale rád by som mal nejakú logiku v t om, 

nejaké jasné pravidlá, kedy áno, kedy nie. Ďakujem. 

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 Slovo má pán poslanec Nesrovnal. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Ja sa pripájam k predre čníkom a chcem 

ich informova ť o tom, že túto obavu má, samozrejme, aj 

finan čná komisia.  

 A my sme už iniciovali prípravu takého materiálu t ak, 

aby sa pozemky mesta nepredávali ad hoc, tak ako vy  

hovoríte, že každú chví ľu priputuje nie čo na stôl, ale aby 

to dostalo hlavu a pätu. Aby sme si povedali, ktoré  

nehnute ľností, pretože sa nejedná iba o pozemky, sú pre 

mesto a jeho rozvoj strategické, ktoré rozhodne pre dáva ť 

nebudeme a nechceme. A ktoré nehnute ľností, alebo ktorý 

majetok takéto nie sú a sú ur čené na predaj, na 

zhodnotenie. 
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 Takýto materiál sa už pripravuje. Členovia komisie sa 

k nemu vyjadrujú. Mám za to, že aj vy ste ho mali v  klube.  

 Takže to ľko informácií k tomuto bodu.     

 

 Čo sa týka tých trafostaníc, tam bola podmienka 

komisie tá, že sa nesmie jedna ť o miesta také, aby 

znehodnotili tie pozemky, že môžu by ť iba okrajové polohy. 

A vychádzam z toho, že tomu tak je, a že starostovi a sa k 

tomu v tomto zmysle vyjadrili, že s tým súhlasia. T o bola 

podmienka nášho súhlasu a iba za tejto podmienky s tým 

budeme súhlasi ť, že sa nejedná o také miesta a také 

lokality, že tá trafostanica znehodnocuje. Tak ako 

kolegovia nazna čili, znehodnocuje ďalšie užitie toho 

pozemku. Ďakujem. 

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ešte pán poslanec Kubovi č.   

 

 

Mgr. Vladimír  K u b o v i č, poslanec MsZ:  

 Tak možno budem opakova ť presne to isté čo tu moji 

predre čníci, traja. Ale ja len ešte jednu takú vsuvku k 

tomu. V tej investi čnej výstavbe samozrejme vieme, že 

mnohokrát sa jedná o to, že pokia ľ ide o nejaký zámer 

investi čný, tak povä čšine investor má podmienku vybudova ť 

novú trafa čku, modernú, skrátka samozrejme s inou 

kapacitou. A ve ľmi ľahko sa môže sta ť, ke ďže sledujem tie 

obrázky, to sú trafa čky, ja neviem z ktorých rokov. Už 
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možno majú 40, možno 30 skratka rokov. Pre tieto 

trafostanice vôbec nemusia zosta ť na ten ú čel, alebo teda 

nemusia vôbec plni ť ten ú čel. A tým pádom pozemok, ja to 

tak trošku rozoberiem, pozemok, samozrejme, zostane  vo 

vlastníctve elektrární.  

 

 Ke ďže na tom nebude žiadne ich zariadenie, tak 

pravdepodobne príde takisto aj z ich strany časom k 

nejakému odpredaju. Môže to nasta ť nejakým špekulatívnym 

charakterom a už tam máme niekoho, kto vlastne môže  

blokova ť ten pozemok, ktorý mestu ešte vlastne zostane, 

teda podstatne vä čší, na ktorom by nejaký ten investi čný 

zámer v budúcnosti mohol prebieha ť. 

 

 Takže ja len na toto upozor ňujem. Nehovorím, že 

presne, takisto mám v tom jasno, či budem hlasova ť za 

alebo proti.  

 Ale isteže, je tam viacero takých rizikových 

faktorov. Ďakujem. 

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 Pán riadite ľ, ešte prosím máme dvoch ďalších.  

 Nech sa pá či.  

 

 Treba si to asi vydiskutova ť, lebo je to taká téma, 

ktorá sa potom opakuje aj v tých ďalších bodoch. 

 Pán poslanec Greksa. 

 Po ňom pani poslanky ňa Krištofi čová.  
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Marian  G r e k s a, poslanec Msz:  

 Ďakujem za slovo. Ja by som ku kolegom len možno tak ú 

poznámku; že ja chápem ich znepokojenie, ja chápem že chcú 

mať v tom nejaký poriadok, len toto je asi trošku nie 

úplne presný prípad, trošku nepripravenosti a nie v ašou 

vlastnou vinou. 

 

 Pretože my sme vo finan čnej komisii si vypýtali 

proste nejaký zoznam celého majetku v podstate  mes ta. 

Pokia ľ som to správne pochopil, dostali sme ho. Tam sme s i 

ur čili s pánom riadite ľom magistrátu nejaké konkrétne 

budovy o ktoré už je, alebo pozemky o ktoré už je z áujem. 

Čiže nevytvorila sa ešte samozrejme úplne až takáto vzorka 

ako ste chceli A, B, C, ale už sa na tom pracovalo.  A vo 

finan čnej komisii sme sa dohodli, že každý to dá svojim 

ľuďom ako do klubu. My sme to spravili. Ja som to doko nca 

poslal aj niekomu z MOST-HÍD, ale preto sa čudujem, že to 

nemáte vy, teda v KDH. Ďakujem. Mohli sme si ušetri ť ako 

10 minút. V ďaka. 

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 S faktickou poznámkou chce reagova ť pán poslanec 

Lenč. 

 

 

Ing. Peter  L e n č, poslanec MsZ: 

 Ďakujem za slovo. Pán kolega Greksa, ste si naozaj 

istý, že to je celý majetok mesta? Mne sa to zdalo troška 
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málo. Pán kolega Šindler teraz povedal, že miliarda  Eur, 

mám pocit, že to bolo podstatne menej ako miliarda.  

Ďakujem.  

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

 Slovo má pani poslanky ňa Krištofi čová. 

 

 

Ing. Alena  K r i š t o f i č o v á, poslanky ňa MsZ: 

 Ďakujem pekne. Chcela by som sa opýta ť, či mesto 

pokia ľ by sa tieto pozemky predali, bude ma ť predkupné 

právo následne, pokia ľ by zasa chcelo robi ť nie čo s tými 

pozemkami? Či toto bude zabezpe čené?      

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

 Tých pripomienok a otázok bolo viac; predpokladám,  že 

pán riadite ľ na ne zareaguje. Niektoré už zodpovedali 

samotní poslanci.  

 Nech sa pá či. 

 

Ing. Viktor  S t r o m č e k, riadite ľ magistrátu: 

 Zoberiem to teda od konca. Ako pri každom predaji tak 

aj pri týchto máte návrh kúpnej zmluvy a spätné pre dkupné 

právo v nej je, pokia ľ mám správnu informáciu. Ako odpove ď 

číslo 1. 
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 K pánovi Len čovi, ten materiál, ktorý my sme 

predkladali do finan čnej komisii nebol ako všetok majetok, 

ale povedali sme si, aby sme tam dali lukratívne 

nehnute ľností o ktorých vieme, majú relatívne vysokú 

nominálnu hodnotu. A z tých sa bude hovori ť, že ktoré áno, 

ktoré nie. Ur čite to nie je zoznam všetkého majetku, 

všetkých parciel, ktoré mesto má.  

 

 A k pánovi poslancovi Nesrovnalovi, či to má náš 

predaj hlavu pätu alebo či to robíme ad hoc? 

  No, ad hoc materiál ZSE je tu asi tretíkrát. A my  

sme hne ď pri zostavovaní rozpo čtu hovorili o ktorých 

nehnute ľnostiach, alebo ktoré nehnute ľnosti budeme ako 

prvé dáva ť na predaj. Hovorili sme, že budeme dáva ť na 

predaj nehnute ľností, ktoré boli už raz schválené v 

mestskom zastupite ľstve ako prebyto čný majetok a ur čené na 

predaj.  

 A budeme dáva ť nehnute ľností, kde je prejavený 

záujem, že ju niekto chce kúpi ť. Že je pravdepodobné, že 

by sa mal prihlási ť aj uchádza č do verejnej obchodnej 

súťaže.  

 

 Pri samotnom zostavovaní rozpo čtu, sa opätovne vrátim 

o nieko ľko mesiacov naspä ť, sme hovorili že urobíme 

katalóg nehnute ľností, ktoré by sme predávali v tomto 

období. Preto ja vždy hovorím, že my sa nebavme len  o 

tomto roku 14 miliónov, ale máme aj ďalšie dva roky pred 

sebou. A kolegovia na oddelení majetku, správy maje tku, 

robia už celé mesiace, kde prepisujú LV do excelovs kej 

tabu ľky, aby  každý potom; a táto tabu ľka samozrejme bude 
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každému poslancovi ke ď bude sfinalizovaná, čo by malo do 

30. 6. bude predložená, kde si budete vedie ť pozera ť 

majetky z poh ľadu katastra ako konkrétneho obvodu.  

 

 Budete si môc ť pozera ť či je to stavba, či je to 

pozemok, asi akú bude ma ť rozlohu. Proste je to mraven čia 

práca vzh ľadom k tomu, že je to nekone čné množstvo 

položiek, ktoré ale hovorím v priebehu dvoch - troc h 

týžd ňov by už malo by ť sfinalizované. A dovtedy budeme 

predklada ť alebo sme predkladali, lebo už máme potom len 

júnové zastupite ľstvo, len tie nehnute ľností, o ktorých už 

bolo diskutované v mestskom zastupite ľstve, alebo 

opakovane bol prejavený záujem.     

 

 K pánovi Fialovi; my všemožne sa vždy môžme snaži ť 

urobi ť ten materiál najlepšie tak ako vieme, ale pre nás,  

akú dostaneme spätnú väzbu z finan čnej komisie, kde je 

prerokovaný každý taký materiál, my potom ten mater iál 

upravujeme.     

 

 Je vás 45, a v dobrom ja si beriem tú vašu 

pripomienku, len nemôžme to pripravi ť na obraz úplne 

každého. Ke ď nám dáte nejaký pevný leaut, ktorý máme 

napĺňať, tak budeme predklada ť taký materiál. Proste sme 

tomu otvorení, len potrebujeme vedie ť, čo asi by ste 

presne tam ešte potrebovali ma ť a my by sme to potom 

následne doplnili. 

 

 A k pánovi Šindlerovi, ten systém ako hovorí, my s me 

ho hovorili pred nieko ľkými mesiacmi, len musíme na to 

najprv pripravi ť podklady, a to je urobi ť katalóg 
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nehnute ľností, o ktorom je mesto stotožnené, že ho bude 

predáva ť. To znamená, že prídeme s tým pred 

zastupite ľstvo, bude to súhrn viacerých nehnute ľností 

ur čených na predaj, ja teraz hovorím. Kde si mestské 

zastupite ľstvo povie, že áno, toto si viem predstavi ť. 

Povieme si, že nie čo pôjde v roku 2011, nie čo pôjde v roku 

2012, 2013. Oznámime to dopredu, aby sa prípadní 

záujemcovia vedeli pripravi ť, pripravi ť si zdroje na to a 

zúčastni ť sa samotnej tej sú ťaže.  

 Čiže to my máme na konci júna hotové.              

 

 A znalecké posudky ste sa pýtali kto robí?  

 Robia ich v drvivej vä čšine stále tí istí, ktorí tu 

fungujú celé roky a je s nimi uzavretá rámcová zmlu va, a 

zabezpe čujú pre nás tieto služby. Sú to dvaja alebo traja 

súdni znalci. Priznám sa, nepamätám si mená, ale mô žem vám 

ich ur čite bez problémov poveda ť.  

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

 Už len k tomu znehodnoteniu pozemku, pán poslanec 

Nesrovnal to povedal, ja to zopakujem. Na mestskej rade 

napríklad pán starosta Pilinský z Ra če požiadal, aby sa 

niektoré veci vypustili, lebo bol zjavne presved čený ako 

starosta s miestnou znalos ťou, že tento konkrétny pozemok 

by bol znehodnotený ak by sme tam predali tú trafos tanicu. 

Vyšli sme tomu v ústrety, tak ako sme to povedali a j 

všetkým ostatným. Čiže zobrali sme že starostovia sú tou 

garanciou, ktorá dokáže posúdi ť to, či pozemok môže by ť 
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zaťažený takýmto predajom alebo nie. A zdalo sa nám, ž e to 

by mohlo fungova ť.  

 

 Len vysvet ľujem to, čo tu zaznelo, akú to má logiku. 

Proste taká, aká sa uplatnila pri konkrétnom príkla de 

Rače. Po čuli ste stanovisko Petržalky, to je ďalší náš 

bod. A potom tam máme Staré Mesto, o ktorom teraz 

rokujeme. A nemali sme signály od pani starostky, ž e by 

tam videla nejaký problém v tomto smere. Je tam súh lasné 

stanovisko.  

 

 Čiže len vysvet ľujem, že opierame sa aj o tú znalos ť, 

ktorú majú starostovia vo vz ťahu k svojmu územiu, kde by 

si oni chránili to, aby sme im tam naozaj tie pozem ky tiež 

ako neznehodnotili.  

 

 Môžme, prosím, uzavrie ť? 

 Uzatváram diskusiu k bodu 27. 

 Návrhová komisia. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

JUDr. Júlia  O n d r i š o v á, poslanky ňa MsZ: 

 Hlasujeme o návrhu uznesenia tak, ako je písomne 

predložené.  

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Prosím, vyjadrite sa hlasovaním; teda prezentujte sa 

a hlasujte. 
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 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťtri prítomných poslancov. 

 Dvadsa ťosem z nich hlasovalo za, nikto proti, piati 

sa zdržali hlasovania. 

 

 Konštatujem, že sme prijali platné uznesenie. 

 

 Bod č. 28. 

 

 

 

BOD 28:  

Návrh na predaj pozemkov pod trafostanicami v Brati slave, 

k. ú. Petržalka, spolo čnosti ZSE Distribúcia, a. s., so 

sídlom v Bratislave.  

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y   

 Bod č. 28 bude bez úvodného slova, pretože to je tá 

istá kategória. Stanovisko pána starostu Bajana tlm očil 

pán riadite ľ v predošlom bode. Je súhlasné. 

 Otváram diskusiu. 

 Ak sa niekto chce prihlási ť. 

 Konštatujem, že nikto.  

 Dávam priestor pre návrhovú komisiu. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

JUDr. Júlia  O n d r i š o v á, poslanky ňa MsZ:  
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 Hlasujeme o návrhu uznesenia tak, ako je písomne 

predložené. 

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Prosím, vyjadríte sa hlasovaním. 

 Teda prezentujte sa a hlasujte k bodu 28.  

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťpäť prítomných. 

 Tridsa ťjeden za, nikto proti, štyria sa zdržali 

hlasovania.  

 

 Konštatujem, že sme prijali platné uznesenie. 

 

 Bod č. 29. 

 

 

 

BOD 29:   

Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Ra ča, parc. 

č. 475/5 a parc. č. 475/34, spolo čnosti ZSE Distribúcia, 

a. s., so sídlom v Bratislave.  

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Bod č. 29 je opä ť analogicky, čiže bez úvodného 

slova.  

 Otváram diskusiu. 
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 Ke ďže sa nikto nehlási do tejto diskusie, pán 

starosta nemá pripomienky. Bola pripomienka už akce ptovaná 

na mestskej rade, čiže priestor je pre návrhovú komisiu. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

JUDr. Júlia  O n d r i š o v á, poslanky ňa MsZ 

  Hlasujeme o návrhu uznesenia tak, ako je písomne 

predložené. 

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Prosím, vyjadríte sa hlasovaním. 

 Prezentujte sa a hlasujte. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťštyri prítomných. 

 Tridsa ť za, nikto proti, štyria sa zdržali 

hlasovania. 

 

 Konštatujem, že sme prijali platné uznesenie aj k 

bodu č. 29. 

 

 Sme v bode č. 30. 

 

 

 

BOD 30:  

Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Staré M esto, 

parc. č. 3250/32, spolo čnosti Falkensteiner Hotel 

Bratislava Besitz, s.r.o., so sídlom v Bratislave.  
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Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc.,    

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán riadite ľ. 

 

 

Ing. Viktor  S t r o m č e k, riadite ľ magistrátu: 

 Ďakujem ve ľmi pekne. Jedná sa o vysporiadavanie 

pozemkov pod hotelom Falkensteiner. Vo finan čnej komisii, 

v mestskej rade bol materiál schválený, a je tam sú hlasné 

stanovisko pani starostky. 

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Otváram diskusiu k bodu č. 30. 

 Konštatujem, že sa do nej nikto nehlási. 

 Poprosím návrhovú komisiu. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

JUDr. Júlia  O n d r i š o v á, poslanky ňa MsZ: 

 Hlasujeme o návrhu uznesenia tak, ako je písomne 

predložené. 

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Prosím, prezentujte sa a hlasujte.  

 S potešením konštatujem, že sme otvorili druhú kop u 

nášho rokovania, sme už v druhej obálke tých materi álov. 
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 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťpäť prítomných. 

 Tridsa ť za, jeden proti, traja sa zdržali hlasovania, 

jeden poslanec nehlasoval. 

 

 Konštatujem, že sme prijali platné uznesenie k bod u 

č. 30. 

 

 Bod č. 31. 

 

 

 

BOD 31:  

Návrh na zriadenie vecného bremena - práva prechodu  a 

prejazdu cez pozemky v Bratislave, k. ú. Vinohrady,  parc. 

č. 5345/1, parc. č. 5345/2 a parc. č. 5345/8.  

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán riadite ľ. 

 

Ing. Viktor  S t r o m č e k, riadite ľ magistrátu:  

 Ďakujem ve ľmi pekne. Materiál bol prerokovaný vo 

finan čnej komisii, kde vznikla diskusia, či predmetný 

pozemok radšej nepreda ť. My sme samozrejme za čali so 

žiadate ľom o tejto veci komunikova ť, kde on ponúkol možno 

že hne ď ved ľajšia parcela, ktorá patrí mestu. Tá má 

diagonálne nejaký pozemok, proste ktorý nadobudol k eď 

kupoval aj samotný ten súhrn, tie budovy, ktoré sú vlastne 

dneska predmetom prístupu ku ním.  
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 Vzh ľadom k tomu, že v tej časovej tiesni sme to 

nevedeli dorokova ť, preto by sme navrhovali postup, že 

dnes schváli ť zriadenie vecného bremena. A my by sme na 

najbližšie mestské zastupite ľstvo prišli s tým, že by sa 

urobili súdno-znalecké posudky ich pozemku, ktorý m ajú na 

našej parcele. Zárove ň by sme si urobili súdno-znalecký 

posudok tejto našej, aby sme prišli bu ď s návrhom na 

zámenu alebo potom odpredaj.  

 To ľko, prosím, ako úvodné slovo. 

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 Otváram diskusiu. 

 Ako prvý sa do nej hlási pán poslanec Hanulík. 

 

 

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

 Áno. Ďakujem za slovo. So všetkým súhlasím. 

 Ale tu za čína taká vrava, že kedy bude obed? Ja 

neviem odpoveda ť kolegom, tak by som rád. Ďakujem. 

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Keby si sa pozrel na hodinky, tak by si vedel, že 

obed bude o 13., pretože to je taký normálny čas obeda.  

 Takže, prosím, toto nie je predmetom rokovania v b ode 

č. 31.  
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 Takže ako nerelevantné to dávame bokom. 

 Nikto sa k bodu 31 nehlási. 

 Poprosím návrhovú komisiu. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

JUDr. Júlia  O n d r i š o v á, poslanky ňa MsZ: 

 Hlasujeme o návrhu uznesenia tak, ako je písomne 

predložené. 

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Hlasujte, prosím, teda prezentujte sa a hlasujte. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťpäť prítomných. 

 Tridsa ťštyri za, nikto nebol proti, jeden sa zdržal 

hlasovania. 

 

 Konštatujem, že sme prijali platné uznesenie k bod u 

č. 31. 

 

 Bod č. 32. 

 

 

BOD 32:  

Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena 

spo čívajúceho v práve strpie ť realizáciu stavebnej úpravy 

na vyzna čenom úseku komunikácie I./2 nachádzajúcej sa na 

pozemkoch parc. č. 3026/4, parc. č. 3026/5 a parc. č. 
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3026/6, v Bratislave, k. ú. Petržalka, spolo čnosti Areas, 

s.r.o., so sídlom v Bratislave.    

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán riadite ľ. 

 

 

Ing. Viktor  S t r o m č e k, riadite ľ magistrátu:  

 Ďakujem ve ľmi pekne. Na dopravnej komisii vznikla 

vlastne diskusia o zriadenie tohto vecného bremena.  

Následne bol materiál predložený do mestskej rady, kde 

bolo vyjadrené kladné stanovisko pána starostu. Jed ná sa o 

vznik nového golfového ihriska za Petržalkou, a maj ú tam 

platné územné rozhodnutie. A my predkladáme materiá l na 

schválenie zriadenia vecného bremena spo čívajúceho v práve 

strpie ť realizáciu stavebnej úpravy tak, ako ju máte 

vyzna čenú.  

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Otváram diskusiu k tomuto bodu.  

 Pán poslanec Šindler sa hlási; nech sa pá či. 

 

 

Ing. Milan  Š i n d l e r, poslanec MsZ: 

 Ďakujem. Tu v tomto materiáli máme priloženú aj 

zmluvu o zriadení vecného bremena. A v článku VIII. Bod l) 

je bod, v ktorom sa píše, že táto zmluva, samozrejm e, že 
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je uzatvorená medzi jedným a druhým s tým, že jedno tlivé 

dodatky môžu by ť podpísané po dohode obidvoch partnerov.  

 

 Ja by som sa toto, ako univerzálne teraz hovorím, že 

mám predstavu, že ke ď túto zmluvu schva ľujeme ako na 

zastupite ľstve, tak aj prípadné dodatky, ktoré by 

podstatne menili predmet tejto zmluvy vo všetkých 

podstatných náležitostiach, by sme schva ľovali my.  

 

 Takže ja mám za to, že by sme v týchto bodoch písa li, 

že samozrejme môžme podpisova ť tie dodatky, ale po 

schválení v zastupite ľstve. Dobre tomu rozumiem? 

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán poslanec, celkom to tak nie je, pretože my vám  

vlastne nedávame schva ľova ť v uznesení zmluvy. Všimnite 

si, že ke ď hovoríme o textácii uznesenia, hovoríme, že vy 

schva ľujete tú meritórnu časť rozhodnutia, že niekomu sa 

nie čo predá, za ko ľko, výmera, všetko. Tú zmluvu máte 

priloženú preto, že ak by ste mali pocit, že je tam  nie čo 

s čím nesúhlasíte, tak nám to tlmo číte, a my to opravíme.  

 

 Ja by som toto videl ako priestor pre exekutívu. T o 

čo chcete poveda ť je to, že ak by išiel dodatok s vážnymi 

zmenami, tak sa má predloži ť predtým na vedomie alebo 

vyjadrenie zastupite ľstvu. Nazvime to slovo "vyjadrenie". 

Lebo také právo máte. Vy dneska ke ď nám poviete, že chcete 

zmeni ť to a to v tej zmluve, tak my to zoberieme vážne, 

veď to viete presadi ť aj uznesením. Nie je s tým problém. 
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 Ale nechcem, aby sme textovali tuná. Preto sa 

nevenujeme tým zmluvám, že schva ľuje. My tú zmluvu vám 

dávame preto, že takto ju podpíšeme. Ak nám poviete  nejaké 

pripomienky, vieme to tam zapracova ť. A to čo chcete 

poveda ť je to, aby sme vám predkladali aj dodatky, ktoré 

budú vážne meni ť text tej zmluvy. Tak? Tak to potom nejako 

vyjadríme uznesením, povedzme v rôznom prijmeme tak é 

uznesenie. A my sa toho budeme drža ť, lebo budeme ma ť 

nejaký mandát na to, že takto máme kona ť.  

 

 Ide mi len o to, že nechcem, aby sme schva ľovali 

texty zmlúv. To nie je, ani to nemáte v uznesení k 

žiadnemu bodu takto navrhnuté.  

 Ešte pán poslanec Šindler, prosím. 

 

 

Ing. Milan  Š i n d l e r, poslanec MsZ:  

 Že ja len v tom zmysle, že aby sme, lebo sú časťou 

toho celého materiálu je aj tá zmluva; čiže to sú zásadné 

podmienky. Ke ď to schválime v takejto podobe, tak sa to 

podpíše a následne sa, čo ja viem o mesiac, podpíše úplne 

iný dodatok zo strany exekutívy, a my o tom nemáme 

vedomie, tak už potom to je úplne iný prípad.  

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán poslanec, bude to na internete, budete to môc ť 

kontrolova ť a poveda ť že ako čo ste si to dovolili. Ako my 

ni č také neplánujeme, to vám musím úprimne poveda ť. Že ak 
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máte pocit, že teraz vám predkladáme nie čo a o mesiac 

podpíšeme nie čo iné; ve ď ako si to môžme dovoli ť?  

 

 Nemôžem zmeni ť ni č z toho čo poviete, že cena, na 

koľko, komu, výmera. Tak ako len technické procesné ve ci 

by sme mohli upravova ť. Takže ja myslím, že niet sa čoho 

báť. Tie meritórne veci sú v rukách zastupite ľstva. Sú 

vyjadrené v uznesení a z tých potom tie zmluvy, 

samozrejme, vychádzajú. Ale teda toto neplánujeme r obi ť, 

čo ste povedali, lebo ve ľmi rýchlo by sa na to prišlo, 

keby sme touto cestou postupovali.     

 Pán poslanec Nesrovnal sa faktickou poznámkou chce  

vyjadri ť. 

 

 

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

 Jednak by sa na to asi rýchlo prišlo, ale myslím s i, 

že to celkom ani nie je možné z h ľadiska právneho 

poriadku, pretože schváleniu podliehajú tie základn é 

náležitosti toho zmluvného vz ťahu. A ak by sa tieto 

náležitosti mali zmeni ť tak podstatne, že vznikne nový 

zmluvný vz ťah, tak ho treba nanovo schváli ť a nedá sa to 

meni ť. 

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Tie podstatné náležitosti sú uvedené práve v tom 

vašom uznesení, lebo tam máte presne tie podstatné veci 

vyjadrené. A tie procesné, o ktorých ste chceli by ť tiež 
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informovaní, sú vyjadrené v tej zmluve. A vy si vie te vždy 

skontrolova ť, či ona sp ĺňa štandardné podmienky alebo nie.  

 K bodu č. 32 sa už nikto nehlási. 

 Poprosím návrhovú komisiu. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

JUDr. Júlia  O n d r i š o v á, poslanky ňa MsZ: 

 Hlasujeme o návrhu uznesenia tak, ako je písomne 

predložené. 

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Nech sa pá či, prezentujte sa a hlasujte. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťšes ť prítomných poslancov. 

 Tridsa ťtri za, nikto proti, traja sa zdržali. 

 

 Konštatujem, že sme prijali platné uznesenie k bod u 

č. 32. 

 

 Bod č. 33.  

 

 

 

BOD 33:  

Návrh na schválenie dodatku k protokolu o zverení m ajetku 

hlavného mesta SR Bratislavy a s ním súvisiacich pr áv a 

záväzkov do správy Petržalského domova seniorov.  
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Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Bod č. 33 už nepriamo uviedol pán kontrolór vo svojej 

správe. 

 Myslím si, že to môže ís ť bez úvodného slova.  

 Otváram priamo diskusiu.  

 Ke ďže sa do nej nikto nehlási, prosím návrhovú 

komisiu.  

 Pani poslanky ňa Černá, prepá čte, som vás 

nezaregistroval. Máte slovo. 

 

 

RNDr. Marta  Č e r n á, poslanky ňa MsZ:  

 Ďakujem, pán primátor. Ja neviem, či to nie je 

scestné. Ale m ňa oslovili práve petržalskí seniori z toho 

domu seniorov s problematikou, ktorá nesúvisí s tým , či my 

im teraz nie čo zveríme navyše alebo nezveríme navyše. Ale 

ak vedenie toho domu seniorov si predstavuje svoje služby 

k seniorom tak, že im viaže tovar, čož pod ľa zákona 

obchodného, a podobne, nie je povolené.  

 O čo sa jedná? Dostali vraj; 

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pani poslanky ňa, nemôžme toto v rôznom rieši ť? Ja si 

myslím, že to s tým vôbec nesúvisí.  

 

RNDr. Marta  Č e r n á, poslanky ňa MsZ: 

 Ako chceš, pán primátor. 
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Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y   

 V rôznom. Pekne poprosím. 

 

RNDr. Marta  Č e r n á, poslanky ňa MsZ: 

 Lebo by som im nedala ni č, keby. 

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Ale tak je to ako naša organizácia. Ke ď treba, tak 

potom riešme pani riadite ľku, alebo manažment organizácie, 

môžme ich predvola ť na sociálnu komisiu rieši ť. Čiže ja 

poprosím o ten podnet, ktorý chcete poveda ť v rôznom a 

potom na neho zareagujeme, pod ľa toho čo to bude za 

závažné. 

 

RNDr. Marta  Č e r n á, poslanky ňa MsZ:  

 O.K. Dobre.  

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Ja by som ten materiál nechal beža ť, pretože rieši 

vz ťah medzi nami a našou organizáciou v zmysle zistení  

kontroly.  

 Ešte raz konštatujem, že sa nikto neprihlásil. 

 Poprosím predsední čku návrhovej komisie. 

   

Predsední čka návrhovej komisie 

JUDr. Júlia  O n d r i š o v á, poslanky ňa MsZ: 
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  Hlasujem o návrhu uznesenia tak, ako je písomne 

predložené. 

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťjedna prítomných. 

 Tridsa ť za, nikto proti, jeden sa zdržal hlasovania. 

 

 Konštatujem, že sme prijali platné uznesenie k bod u 

33.   

 

 Ak je to možné, mali by sme ešte vyrieši ť 34, pretože 

patrí do toho bloku predaja majetku. 

 Potom nastupujú prenájmy, to riešime s inými našim i 

kolegami a kolegy ňami.  

 Takže vás poprosím ešte o trpezlivos ť s bodom 34.  

 

 

 Ale predtým, než ho prerokujeme, pán riadite ľ 

avizuje, že sme urobili nejaké chybné uznesenie k b odu 30.  

Takže pán riadite ľ prosím, keby si to uviedol. 

 Čiže taká malá vsuvka, že by sme sa vrátili k bodu 

30. Ale musíš najprv vysvetli ť pre čo.   

 

 

Ing. Viktor  S t r o m č e k, riadite ľ magistrátu:  

 Ďakujem ve ľmi pekne.  
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 Nie že by ste urobili chybu vy, ale prijalo sa chy bné 

uznesenie, lebo my sme s chybou pripravili uzneseni e. My 

sme sa dohodli na finan čnej komisii, že pri tom za m2 bude 

cena 1000 Eur, a tak sme to dali aj do samotného 

materiálu. A žia ľ, v uznesení, ja som si to teraz všimol, 

nie je zmenená cena. Preto dovo ľte, prosím, ke ďže sa dalo 

hlasova ť, že pod ľa navrhovaného uznesenia, tak ja by som 

si dovolil poveda ť, že to uznesenie musí potom znie ť za 

cenu 1000 Eur/m2, a tým pádom celková cena je 17.00 0 Eur. 

Ospravedl ňujem sa, je to naša chyba, ktorú som si všimol.  

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Procedurálne to, prosím, urobíme tak, že dám hlaso vať 

o tom, kto je za to, aby sme sa vrátili k bodu č. 30, lebo 

to je vážna vec. Tu zase sme prijali isté rozhodnut ie, my 

musíme znovu otvori ť ten bod.  

 Takže, prosím, dávam hlasova ť, na základe tohto 

postupu, kto je za to, aby sme sa; ešte pani poslan ky ňa 

Dyttertová faktickou, procedurálnou. 

 

 

Anna  D y t t e r t o v á, poslanky ňa MsZ: 

 Ďakujem. Len my sme boli pripravení toto napravi ť, a 

tak rýchlo strašne to išlo, že sme to jednoducho ne stihli. 

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ve ľmi ma to mrzí.  
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 Pán riadite ľ si to všimol, je to dobré, lebo je to 

dohodnuté vo finan čnej komisii. Urobme to, prosím, teraz, 

kým máme ešte tú znalos ť v sebe.  

 

 Pýtam sa ešte raz, kto je za to, aby sme otvorili 

znovu rokovanie o bode č. 30. Kto je za? 

 Myslel som, no, môžme to aj takto, ale O.K.  

 (Hlasovanie.)  

 Prosím, vidím, že je to jednozna čná vä čšina. Vä čšina 

poslancov chce, aby sme sa vrátili, čiže otváram znovu 

rokovanie o bode č. 30.  

 Pán riadite ľ, teraz formálna poznámka o tej cene.  

 Prosím mikrofón pre pána riadite ľa. 

 

 

Ing. Viktor  S t r o m č e k, riadite ľ magistrátu:  

 Dovolím si pozmeni ť návrh uznesenie, kde by sme 

zmenili cenu zo 497 Eur/m2 na 1000 Eur/m2, a tým pá dom 

cena celkom bude nie 8.449 Eur ale 17.000 Eur. Ďakujem. 

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Prosím, urobíme to tak, že mestské zastupite ľstvo 

ruší svoje predchádzajúce hlasovanie k tomuto bodu a 

schva ľuje nasledovné uznesenie; nie čo také, tak sa mi to 

žiada. 

 Lebo prijali sme platné uznesenie a nemôžme to len  

tak, že však teraz to zmeníme. Čiže mali by sme to 

vyjadri ť aj formálne, aby tu nevznikla nejaká neistota pre 

iné prípady.  
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 Pani predsední čka, nechám to na vás, skúste sa 

poradi ť ako to vyjadri ť. Ale chcel by som, aby sme toto 

povedali aj formálne. 

 Chcete pán poslanec procedurálne?  

 Viem, ale už nediskutujeme, už ideme hlasova ť.     

 Čiže či procedurálne by ste? Tak nech sa pá či. 

 Pán poslanec Gašpierik má slovo, kým sa dostane k 

slovu návrhová komisia. 

 Nech sa pá či. 

 

 

Ing. Libor  G a š p i e r i k, poslanec MsZ: 

 Ďakujem pekne. Vážený pán primátor, ja teda budem 

hlasova ť proti a poviem procedurálne aj pre čo. Myslím si, 

že taký precedens by sme urobi ť nemali. Zastupite ľstvo sa 

vyjadrilo hlasovaním. 

 A bojovali sme proti tomu aj v minulom volebnom 

období, ke ď ste bol aj vy poslanec, ke ď sa nie čo 

odsúhlasilo a následne sa to v rôznom otvorilo a za se sa 

iná č hlasovalo.  

 

 Myslím si, že sme zahlasovali. Je to chyba možno v ás, 

ako predkladate ľa, ale aj nás ako zastupite ľstva, že sme 

si to nevšimli. A myslím si, že takéto praktiky by sme 

nemali tu zavádza ť, takéto precedensy.  

  

 Z tohto dôvodu, aj ke ď som hlasoval na finan čnej 

komisii vtedy za zvýšenie, teraz nebudem za to hlas ova ť.  

 Nezavádzajme tieto praktiky v tomto volebnom obdob í. 

Ďakujem.     
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Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán poslanec, nerobíme ni č zlého. Ja som sa opýtal, 

chceme sa vráti ť? Chceme. 

 Teraz je tu návrh ako som po čul z návrhovej komisie, 

aby sme len zmenili uznesenie, nezrušili, a to je n ie čo 

iné. Môžte poveda ť, že cena sa mení z na, to sa dá ešte 

urobi ť.  

 

 Ak sme otvorili ten bod, je tu priestor. Ak ho 

uzavriete, že nezmeníme, bude plati ť to pôvodné uznesenie. 

Samozrejme, máte pravdu, teda máte možnos ť sa vyjadri ť aj 

takýmto spôsobom.    

 Ešte pani poslanky ňa Reinerová k procedúre, k 

hlasovaniu. 

 

 

Anna  R e i n e r o v á, poslanky ňa MsZ: 

 K procedúre. Navrhujem presunú ť tento bod do bodu 

rôzneho.  

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Čo tým vyriešime?  

    

Ing. Anna  R e i n e r o v á, poslanky ňa MsZ:  

 Áno, tam sa dá vráti ť k uzneseniu. 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 
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 Dobre. Lebo my sa teraz vraciame k uzneseniu, lebo  

rokujeme o bode 30. V tejto chvíli je to tak, 

procedurálne.  

 

 Čiže môžem da ť hlasova ť o vašom návrhu, aby sme to 

prerušili a rokovali v rôznom; ale asi sa nikde ind e 

nedostaneme. 

 Prosím, dám hlasova ť o návrhu pani poslankyne. 

 Kto chce, aby sme sa s touto témou zaoberali v 

rôznom. Kto je za? 

 (Hlasovanie.) 

 Ani sama pani poslanky ňa nie je za, takže slovo pre 

návrhovú komisiu. 

 

 Poprosím, keby ste to precizovali, tak ako ste 

nazna čovali, zmeni ť už prijaté uznesenie môžme.  

 Súhlasím s pánom poslancom, že to nie je š ťastný 

precedens, ale bol tak povediac pripravený aj zo st rany 

poslancov, aj našej. 

 Ešte raz sa ospravedl ňujem za našu chybu. 

 Pani predsední čka komisie, Ondrišová. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

JUDr. Júlia  O n d r i š o v á, poslanky ňa MsZ: 

 Čiže hlasujeme o návrhu uznesenia, ktoré bude znie ť: 

 

 Mestské zastupite ľstvo z vôle vä čšiny mestského 

zastupite ľstva schva ľuje zmenu uznesenia č. 129/2011, a to 

v časti cena zo sumy 497 Eur/m2 na sumu 1.000 Eur/m2, za 

cenu celkom zo sumy 8.449 Eur na sumu 17.000 Eur.  
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Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Tvorivo ste pracovali, ale slová "z vôle vä čšiny" 

von, lebo neviem si predstavi ť uznesenie prijaté z vôle 

menšiny. To celkom nejde. Proste to hlasovanie vyja drí, 

aká je vä čšina. Čiže tie slová, prosím, von. 

 Ešte pán poslanec Šov čík k tomuto návrhu uznesenia. 

 

 

Mgr. Sven  Š o v č í k, poslanec MsZ: 

 Tak ja potom navrhujem, vyriešme to elegantnejšie.  

Prijmime,  

 po A. mestské zastupite ľstvo konštatuje, že pri 

prerokovaní bodu 30 došlo pri hlasovaní o návrhu k 

pochybeniu.    

 po B. schva ľuje cenu 1.000 Eur/m2. 

A to je elegantné riešenie, ako z tejto situácie vy js ť.  

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ja som tiež myslel na slová ruší hlasovanie, vyhlá si ť 

ho za zmäto čné. 

 Keby ste to povedali vy, tak by to mohlo by ť. 

 Toto je iná forma. Trošku taká ako možno ostrejšia , 

lebo slovo pochybenie je skôr na našej strane než n a 

strane zastupite ľstva. Môžme zváži ť aj ten návrh.  

 Čiže, prosím, budeme ma ť dva návrhy. 

 Jeden je, že len zmeníme tú sumu, pretože sme sa t ak 

rozhodli.  
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 Druhé je, že povieme, že to hlasovanie prvé 

považujeme za zmäto čné a odhlasujeme to nanovo, s novou 

cenou. To je návrh pána poslanca Šov číka. 

 (Poznámka.) 

 Nedal písomne, ale rozumieme čo chceme poveda ť.  

 Prosím, návrhová komisia, uve ďte hlasovanie. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

JUDr. Júlia  O n d r i š o v á, poslanky ňa MsZ: 

 No, návrhová komisia teraz dostato čne dobre 

nerozumie, lebo nie čo sme schválili a písomne nemáme 

žiadny návrh. 

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k , CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Jasné. Čiže Sven to ide napísa ť ako navrhovate ľ. 

 A obedná prestávka sa nám vz ďaľuje, ale nie ve ľmi.  

 Ešte pán poslanec Za ťovi č. 

 

 

RNDr. Martin  Z a ť o v i č, poslanec MsZ: 

 Čo na to pán hlavný kontrolór? To lepšie znie pod ľa 

neho.  

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán hlavný kontrolór môže ovplyvni ť vaše rozhodnutie. 

Dávam mu na to priestor. Prosím, nech sa pá či. 
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Ing. Peter  Š i n á l y, mestský kontrolór:  

 Ďakujem pekne. Ja som tu potichu práve pánovi 

primátorovi hovoril, že riešenie ktoré navrhol pán 

poslanec Šov čík je bezpochyby najlepšie. A samozrejme to, 

čo povedal pán poslanec Gašpierik, je absolútne kore ktné.  

 

 Ako vraca ť sa k dobám precedensov akýchko ľvek zmien 

uznesení, ktoré boli prijaté práve pred chví ľou, alebo aj 

v prípade na konci zastupite ľstva, bezpochyby nie je 

korektné. Nemusí by ť v rozpore so zákonom. Dovtedy, kým to 

nikto nenapadne, tak dovtedy aj teda bude platné. A le z 

hľadiska právnej istoty a prezentácie navonok mesta, 

ur čite tieto dva návrhy, ktoré odzneli z poslaneckého 

klubu SDKÚ sú správne a korektné, a teda toto zmäto čné 

uznesenie, resp. chybné uznesenie je lepšie ako ted a sa 

tvári ť, že ideme ho ruši ť. 

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 O.K. Pán starosta Mrva ešte k tej procedúre. 

 

 

Ing. Ján  M r v a, starosta Mestskej časti Bratislava - 

Vajnory: 

 Áno. Vážený pán primátor, vážení kolegovia poslanc i, 

ja len kratu čko. Však o týžde ň máte mimoriadne 

zastupite ľstvo, nemôžete to da ť do bodu oprava uznesenia v 

mimoriadnom zastupite ľstve? To je minútová záležitos ť. To 

máte právnu istotu najlepšiu, pod ľa mňa. 



 
 
 
                                   Zápisnica MsZ 26. mája 2011  

188  

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Teraz sme na to prišli. Pod ľa mňa tá právna istota sa 

ešte nikde neprejavila, žiadne právne vz ťahy sme na tom 

uznesení ešte nezaložili. Môžme ho zmeni ť, lebo sme si 

vedomí tej chyby. 

 Prosím vás, neroz ťahujme to do široká, do ďaleka. 

Kontrolór sa vyjadril, tie názory tu zazneli. Skúsm e to 

uzavrie ť hlasovaním, lebo prídeme o ve ľa času, ktorý možno 

nie je produktívny.  

 Faktická poznámka, pani poslanky ňa Dyttertová. 

 

 

Anna  D y t t e r t o v á, poslanky ňa MsZ: 

 Ja by som poprosila, že všetci vieme o čo ide, všetci 

máme vôľu to zmeni ť, a pre čo by sme si nemali poveda ť, že 

výnimka potvrdzuje pravidlo. Vieme predsa o čo ide. Tak 

prijmime to už teraz a uzavrime, lebo budeme sa k t omu 

zbyto čne skuto čne stráca ť čas.  

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Ešte pán poslanec Kubovi č. 

 

 

Mgr. Vladimír  K u b o v i č, poslanec MsZ: 

 Jednou vetou: Trošku bu ďme pragmatickí a poprosím, že 

mýli ť sa je úplne ľudské, a každý takýto omyl by mal by ť 

napravite ľný. Takže či ho napravíme takým spôsobom, alebo 
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onakým, tak ur čite ho chceme napravi ť všetci alebo drvivá 

väčšina.  

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

 Teraz pôjde o to, ako vyjadríme tú zmäto čnos ť; o tom 

teraz diskutuje komisia. Myslím, že by sme mohli pr istúpi ť 

k pre čítaniu návrhu pána poslanca Šov číka ako 

alternatívnemu návrhu návrhovej komisie. Pani preds ed-

ní čka, máte slovo. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

JUDr. Júlia  O n d r i š o v á, poslanky ňa MsZ: 

 Čiže návrh na znenie nového uznesenia: 

 Mestské zastupite ľstvo hlavného mesta SR  

 A. konštatuje, že hlasovanie k bodu - Návrh na pre daj 

pozemku k. ú. Staré Mesto, parc. č. 3250/32, spolo čnosti 

Falkensteiner Hotel Bratislava Besitz, s.r.o., bolo  

zmäto čné. 

 B. schva ľuje zmenu uznesenia č. 129/2011 v časti cena 

zo 497 Eur/m2 na cenu 1.000 Eur/m2, t.j. za celkovú  cenu 

zo sumy 8.449 Eur na sumu 17.000 Eur.  

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Teraz došlo ku kombinácii oboch tých prístupov a 

nemyslím si, že je to dobré. Pretože teraz treba sc hváli ť 
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nanovo to uznesenie. Ak to prvé bolo zmäto čné, tak proste 

nemôže plati ť. Potom platí nejaké iné. 

 

 To znamená, mali by sme schváli ť to uznesenie nanovo. 

Schva ľuje predaj pozemku taký a taký, za to ľko a za to ľko, 

tomu a tomu.  

 (Poznámky.)      

 Tak to je potom čisté. Potom platí to, čo je to prvé 

bolo zmäto čné, preto ho neberieme do úvahy.  

 (Poznámky.) 

 Čiže, pod ľa vás je to správne? 

 Dobre. Čiže máme jeden návrh, pretože toto navrhovala 

komisia zmeni ť cenu z na.  

 A ešte predtým sme povedali že zmäto čné, čiže sme 

priznali farbu.  

 Kontrolór tvrdí že dobré, že táto zmäto čnos ť bola len 

v cene, teda v stanovení ceny. Mohli sme toto dopln i ť, že 

bolo zmäto čné v stanovení ceny. Zastupite ľstvo mení toto 

na toto, a sme úplne v richtigu.  

 Prosím, po ďme hlasova ť.  

 Ak vás môžem pekne poprosi ť, máme to jasne pred 

sebou. 

 

 Priznáme zmäto čnos ť v ur čení ceny. Zmeníme tú cenu v 

druhej časti tak, ako navrhla komisia, a budeme to ma ť 

platne prijaté. 

 Poprosím, spustíte hlasovanie.  

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťpäť prítomných. 

 Dvadsa ťšes ť za, jeden poslanec bol proti, siedmi sa 

zdržali a jeden nehlasoval.  
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 Pán riadite ľ magistrátu vám osobitne ďakuje. Povedal 

že máte u neho obed; že vy viete.    

 

 Zvládneme ešte 34 alebo ideme na ten obed? Dáme ob ed. 

 Dáme obed. 

 34 ešte zvládneme, je tu silná vô ľa rokova ť.  

 Čiže otváram ešte č. 34. 

 

 

BOD 34:  

Návrh na predaj pozemkov pod garážami v Bratislave,  k. ú. 

Petržalka, vlastníkom stavieb - garáží na Námestí 

Hrani čiarov.  

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Nech sa pá či. 

 

 

Ing. Viktor  S t r o m č e k, riadite ľ magistrátu: 

 Predmetný materiál bol schválený vo finan čnej 

komisii, v mestskej rade, a je tam súhlasné stanovi sko 

mestskej časti Petržalka. 

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 Otváram rokovanie o tomto bode; teda otváram disku siu 

o tomto bode.  
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 Ako prvá sa do nej hlási pani poslanky ňa 

Kimerlingová. 

 

 

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

 Ďakujem za slovo. Toto je zasa prípad ako ideme 

naplni ť rozpo čet. Je to celkom zaujímavá suma, ktorú by 

sme do rozpo čtu mohli dosta ť, a na poh ľad usporadúvame 

pozemky pod garážami.  

 

 Problém je ten, že na streche garáži je pochôdzna 

terasa. A predávame tým pádom pozemky pod verejnou 

komunikáciou, alebo teda možno že nie je v sieti ve rejných 

komunikácií, at ď., ako presne by to malo znie ť. Ale faktom 

je, že tadia ľ chodia ľudia, že tam je prístup do obchodov, 

at ď., a či je to rozumné? Pýtam sa.  

 

 Je to rozumné, aby sme predali pozemky pod pochôdz nou 

terasou? Lebo to potom mi za čína pripomína ť takú kauzu, 

akože sme predali pozemky pod PKO; v čom je to iné? 

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pani poslanky ňa, my sme o tom diskutovali. 

 A možno ma doplní pán poslanec Len č, že by sme to 

urobili tak, že predáme, ale dáme vecné bremeno pre  tých 

vlastníkov, aby strpeli právo prechodu verejnosti p o 

streche vlastne svojho majetku. Lebo tam asi smerov al váš 

príspevok, aby sme nezabránili ľuďom, že môžu tú terasu 

využíva ť ďalej ako verejný priestor.  
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 Takto to nazvime, lebo či je to komunikácia, o tom 

máme veľké spory. 

 Pán poslanec Len č s faktickou poznámkou. 

 

 

Ing. Peter  L e n č, poslanec MsZ: 

 Ďakujem za slovo, pán primátor. Neviem, či poznáte 

ten prípad z Karlovej Vsi, ale z takejto terasy išl i 

schody dole. A nejaká pani tam spadla a zlomila si nohu a 

teraz proste žiada nejakú finan čnú náhradu. A nevie sa 

proste dosta ť na toho, že kto je vlastne zodpovedný a kto 

by mal naplni ť tú náhradu. Je s tým nesmierny problém. 

 

 Ďalšia vec je, v Karlovke to vyzerá podobne, tiež sú  

takto domy. A je tam nejaká iniciatívy tých ob čanov z tých 

bytov, z tých domov, vybudova ť na tých terasách nejaké 

ihrisko alebo nie čo takého. Proste je s tým nekone čný 

problém s tým majetkom. Nie je to vysporiadané.  

 

 Treba si to rozmyslie ť asi dopredu, že ako ďalej v 

tom postupova ť. Možno to vecné bremeno by to riešilo; nie 

som si celkom istý či v tej Karlovke to tak je.  

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán poslanec, toto je na ve ľkú debatu, ktorú rád s 

vami absolvujem po čas obeda, pretože my máme k tomu takýto 

hrubý materiál v Petržalke, kde sa nám stalo presne  to 

isté. Pani si zlomila ale vážnym spôsobom bederný k ĺb na  

terase. Pohadzovali sme si to, mestská časť, mesto, 
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družstvo, neviem, katastrofa. Ja som sa hanbil stra šným 

spôsobom, čo jej mám poveda ť. 

 

 Potom sme dostali právnu analýzu z mesta, kde sa 

tvrdí, že vlastníci bytov si mali kúpi ť aj terasu. Lenže 

tak sa to nerobilo. Ke ď sa za čiatkom 90. rokov predávali 

byty, nikto na tie terasy nemyslel. To je pristavan á alebo 

vstavaná ob čianska vybavenos ť, takto to charakterizuje 

občiansky zákon. Problém nesmierne zložitý.  

 

 Nedá sa vtesna ť ani do jednej minúty, môžme vám tie 

materiály poskytnú ť čo k tomu máme. A nad tým sa treba 

vážne zamyslie ť, čo s tým urobíme.  

 

 Tu by sme teraz získali vlastníkov, ktorí budú 

zodpovední za strechu nad svojou garážou. Čiže u nás je 

napríklad garážnici, ktorí takýmto spôsobom v inej časti 

Petržalky kúpili, si chcú tu garáž aj s tou strecho u da ť 

do poriadku. Chceli príspevok od mestskej časti na tú 

pochôdznu časť, mestská časť ten príspevok odsúhlasila a 

bralo sa to ako rozumná forma, že oni nie čo, lebo strecha, 

my nie čo lebo to je verejný priestor. A na konci d ňa máme 

zrevitalizované terasy, ktoré dnes vyzerajú často ve ľmi, 

veľmi zlé, lebo nikto do nich neinvestuje, ke ďže nikomu, v 

úvodzovkách, nepatria.  

 

 Vy máte pravdu, je v tom problém; ve ľký, ve ľký, 

veľký, ktorý budeme musie ť rieši ť samostatným nejakým 

prístupom a stanovi ť čo s tým urobíme. Ako presved číme 

vlastníkov, a podobne.  
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 Tu by som vlastne získal partnerov, ktorí sú dobre  

definovaní, ktorí budú zainteresovaní, aby sa probl ém 

riešil. Vecné bremeno by teraz riešilo problém prec hodu a 

neskôr nejakej investície. A podobne by sme riešili  ke ď sa 

vyjasní, kto je kto. Lebo aj majitelia bytov budú m ať 

nie čo z toho, že tá terasa bude v poriadku. Ale to tera z 

neriešime. 

 

 My riešime otázku predaja. A ja by som to bral, že  to 

precizuje alebo spres ňuje vz ťahy v tom priestore. Ale 

problém je zložitý presne tak ako ste na neho upozo rnili.  

 Pán poslanec Len č ešte faktickou, potom pán poslanec 

Šindler. 

 

 

Ing. Peter  L e n č, poslanec MsZ: 

 Nemám ni č proti tomu, aby sa tie pozemky tým ľuďom 

predali, ale možno treba využi ť toto štádium, ke ď ich ešte 

nemajú a majú o to záujem. Lebo je nesmierny problé m 

potom, neviem ko ľko tam presne tých garáži je, ale 

väčšinou to býva do 50 alebo ko ľko. Proste tých ľudí      

nejako zohna ť na kopu a dohodnú ť sa s nimi. 

 

 Takže preto by som bol ešte opatrný. Nie som proti  

tomu, aby sa to predalo.  

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

 Pán poslanec Šindler. 
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Ing. Milan  Š i n d l e r, poslanec MsZ:  

 Nako ľko v diskusii sa už moje otázky zodpovedali, 

sťahujem môj príspevok.   

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem ve ľmi pekne.  

 Uzatváram možnos ť sa prihlási ť k bodu č. 34. 

 Poprosím predsední čku návrhovej komisie.  

 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

JUDr. Júlia  O n d r i š o v á, poslanky ňa MsZ 

 Hlasujeme o návrhu uznesenia tak, ako bol písomne 

predložený predkladate ľom.  

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 Takže vyjadríte sa, prosím, hlasovaním.  

 Prezentujte sa a hlasujte.  

 Vecné bremeno bude. To sme povedali autoremedúrou do 

zmluvy. Pani kolegy ňa Frindrichová zabezpe čí to, aby v tej 

zmluve bolo vecné bremeno. Toto prosím aj do zápisu  keby 

ste zvýraznili v prospech verejnosti. Proste bremen o v 

tom, že je tam právo prechodu, že je tam verejný, t am 

musia ma ť možnos ť obyvatelia prechádza ť. Ako to právne 

vyjadríte, to ja nechám na vás.  
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 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťštyri prítomných. 

 Dvadsa ťsedem za, nikto proti, siedmi sa hlasovania 

zdržali.  

 

 Konštatujem, že bolo prijaté platné uznesenie k bo du 

č. 34. 

 

 

 Teraz vyhlasujem obednú prestávku, ktorá potrvá do  

14.00 h.  

 Presne o 14.00 h budeme pokra čova ť. 

 

 (Prestávka od 13.25 h. do 14.00 h. Po nej:) 

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Vážené poslankyne, poslanci, keby ste zaujali svoj e 

miesta, budeme pokra čova ť v rokovaní.  

 Konštatujem, že nás je tu dostato čný po čet. 

 A otváram rokovanie o bode č. 36. 

 

 

BOD 35:   

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa 

týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov v objekte  na 

Hviezdoslavovom nám. č. 17 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto 

pre spolo čnos ť BIOSCOP BRATISLAVA, s.r.o. I ČO 35 758 911 

so sídlom v Bratislave. 

 (S t i a h n u t ý   z programu rokovania.) 
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BOD 36:  

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa, 

týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. St aré 

Mesto, parc. č. 21506, parc. č. 21505/4 a parc. č. 1868/2.  

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

           primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

 Pán riadite ľ. 

 

Ing. Viktor  S t r o m č e k, riadite ľ magistrátu:  

 Ďakujem ve ľmi pekne. Jedná sa o nájom na základe 

prípadu hodného osobitného zrete ľa. Pozemok bude slúži ť na 

rozvod inžinierskych sietí. Žiadatelia sú Viktor Le vkani č 

a Lucia Levkani čová. 

 Materiál bol prerokovaný vo finan čnej komisii a 

takisto aj v mestskej rade s odporú čaním schváli ť 

predmetný materiál. 

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

 Otváram diskusiu k bodu 36. 

 Konštatujem, že do diskusie sa nikto nehlási. 

 Poprosím návrhovú komisiu. 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

JUDr. Júlia  O n d r i š o v á, poslanky ňa MsZ: 
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 Hlasujeme o návrhu uznesenia tak, ako je písomne 

predložené. 

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Nech sa pá či, prezentujte sa a hlasujte. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Dvadsa ťsedem prítomných. 

 Dvadsa ťsedem za; neviem síce pre čo nám to píše, že 

nie sme uznášaniaschopní, lebo toto je to najmenšie  

kvórum, kedy uznášaniaschopní v tejto situácii sme.  Ešte 

vošiel pán poslanec Panák, čiže je nás tu 28.  

 

 Čo to máte nastavené v tom systéme? Informatici, 

pre čo tam je napísané, že neuznášaniaschopné, ke ď toto 

kvórum ktoré je štandardne potrebné na súhlas s oso bitným 

zrete ľom? Nadpolovi čná, teda trojpätinová vä čšina všetkých 

poslancov. To je presne 27. Dobré hovorím? (Áno.) 

 No, tak potom nech to tam nepíše, že MsZ je 

neuznášaniaschopné, lebo je uznášaniaschopné. A výs ledok 

je zrozumite ľný, akceptovate ľný. 

 

 Čiže dvadsa ťsedem prítomných. 

 Dvadsa ťsedem za, nikto proti, nikto sa nezdržal.  

 

 Konštatujem, že sme schválili platné uznesenie.  

 (Poznámka.) 

 Musíte dosiahnu ť tri pätiny. Čiže tri pätiny sú 

dvadsa ťsedem. Musia by ť tri pätiny všetkých za. A tu je 

presne ten prípad. Nie nad tri pätiny.  
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 To aj ke ď Ústava sa robí, tam je tri pätiny. A je to 

proste tak, že presne ten po čet sta čí.  

 Tu je to tento prípad.  

 

 Prosím, ak nikto nerozporuje tento výsledok 

hlasovania; lebo preto ja to vždy vyhlasujem, nie p reto že 

by som mal z toho nejaký plezír, ale treba to poved ať, aký 

je záver toho bodu. Tak je to potom v zápise, a tak  sa 

postupuje formálne. Ak by niekto to napadol a poved al, mám 

pochybnos ť, tak sa samozrejme k tomu vrátime. 

 Čiže tu tá pochybnos ť u nikoho nie je. 

 Uzatváram rokovanie o bode 36.  

 

 Bod č. 37. 

 

 

 

BOD 37:  

Návrh na vydanie súhlasu vlastníka hlavného mesta S R 

Bratislavy s umiestnením kulís synagógy na pozemku v 

Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 462, pre Izraelskú 

obchodnú komoru na Slovensku.  

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán riadite ľ. 

 

Ing. Viktor  S t r o m č e k, riadite ľ magistrátu: 

 Ďakujem ve ľmi pekne.  
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 Jedná sa o spolo čný projekt s Bratislavským 

samosprávnym krajom. Je tam aj súhlasné stanovisko Starého 

Mesta, ktorí rovnako podporujú tento projekt. Jedná  sa o, 

bude tam zmenšená kulisa na zbúranej Neologickej sy nagógy 

pri Dóme sv. Martina. Výška odplaty bola dohodnutá,  resp. 

keď bol materiál komunikovaný vo finan čnej komisii, kde 

bol schválený, hovorilo sa o bezodplatnom nájme. A takisto 

bol predmetný materiál prerokovaný v mestskej rade,  kde 

bolo takisto prijaté uznesenie s odporú čaním schváli ť 

predmetný materiál.  

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Chcem vás pekne poprosi ť o podporu toho materiálu. 

Bude to 60 %-ná zmenšenina. Čiže z 25 metrov vysokej 

synagógy bude 16 metrov, v podstate ako taká televí zna 

maketa. Vo vnútri vznikne kultúrny priestor, kde bu de 

možné kona ť akcie. A má to by ť zhruba od júna do októbra k 

dispozícii vlastne ako na zvýšenie aj turistického záujmu, 

ale aj na pripomenutie toho, že takáto budova tam v oľakedy 

stála.  

 

 Otváram diskusiu, do ktorej sa hlási pán poslanec 

Šindler, a potom ďalší prihlásení poslanci. 

 

 

Ing. Milan  Š i n d l e r , poslanec MsZ:  

 Ďakujem za slovo. Ja mám návrh na zmenu tohto 

uznesenia s tým, že dop ĺňam tam tú poslednú vetu, že v 
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sezóne od 1. júna do 30. septembra za odplatu 1 Eur /rok, 

aby z toho bolo jasné. 

 

 A chcem možno záujemcom aj ukáza ť takéto makety 

počíta čové, ktoré nejak reprezentujú ten budúci stav, že      

ako by si to predstavovali tí žiadatelia. S tým, že  možno 

treba ešte poveda ť, že tí žiadatelia majú v úmysle zriadi ť 

takú mimoriadnu elektri čku, ktorá by cestovala okolo 

Dunaja, potom hore po SNP, pod tunel a naspä ť. A v rámci 

predstavenia tohto projektu aj histórie Bratislavy,  by 

boli premietané do zatemnených okien zvonka tie his torické 

obrázky a udalostí z archívov STV a všetkých týchto  

možných dodávate ľov. 

 

 Takže som za to, aby sme podporili tento projekt v  

takomto znení. 

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne, pán poslanec. 

 Slovo má pán poslanec Kríž. 

 

 

Mgr. Oliver  K r í ž, poslanec MsZ: 

 Ďakujem ve ľmi pekne za slovo. Ja ve ľmi v krátkosti by 

som sa tiež rád prihovoril za prijatie tohto materi álu. Tá 

myšlienka je pod ľa mňa ve ľmi dobrá. Je možno len na 

počudovanie, že podobná vec nevznikla v Bratislave z 

nejakej iniciatívy už v minulosti. A je to taká 

pripomienka, nostalgia na to, na to obdobie, ktoré tu 
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voľakedy bolo. A myslím si, že to bude zaujímavé aj pr e 

turistov, a budú ma ť dôvod spýta ť sa aj na nejakú históriu 

Bratislavy. Ďakujem. 

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

 Slovo má pani poslanky ňa Jégh. 

 

 

Izabella  J é g h, poslanky ňa MsZ: 

 Ďakujem za slovo. Pán Šindler ma predbehol, bol 

šikovnejší, takže stotož ňujem sa s tým. Chcela som to isté 

navrhnú ť. Ďakujem. 

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem ve ľmi pekne. 

 Pani poslanky ňa Kimerlingová. 

 

 

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

 Ja už viackrát som sa vyjadrila, že podporujem tút o 

aktivitu. Pá či sa mi to. Len teraz na tom obrázku, ke ď sa 

pozrieme, vidíme že je tam nejaká plastika, pamätní k alebo 

neviem čo to je.  

 Že či tá kulisa nezasiahne do tohto pamätníka? Do 

sochy, at ď. teda 
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Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Plastika tam zostáva. Je to Pamätník holokaustu. T en 

pamätník bude ako keby obklopený tou synagógou. Sta ne sa 

súčasťou toho priestoru, ktorý bude vo vnútri, kde bude 

možné vlastne robi ť tie kultúrne podujatia. Čiže on nebude 

vidite ľný. Po čas tých letných mesiacov to bude práve tá 

synagóga, ktorá bude pripomína ť vlastne tie iné časy. A 

ten pamätník tam potom samozrejme zostane, ke ď tie kulisy 

pôjdu mimo. 

 S faktickou poznámkou reaguje pán poslanec Osuský.  

 

 

MUDr. Peter  O s u s k ý, CSc., poslanec MsZ: 

 Ja si myslím, že je dokonca aj ve ľmi dobrý aj štýlový 

nápad, aby vlastne ten pamätník bol v jadre tej syn agógy. 

Lebo tak ako tá synagóga odišla z prí čin stavebno-

rozvojových, tak tí ľudia odišli z prí čin ešte ove ľa 

horších. Takže myslím si, že aj táto kompozícia je celkom 

na mieste. 

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 Pán poslanec Pilinský.  

 

 

Mgr. Peter  P i l i n s k ý, starosta Mestskej časti 

Bratislava - Ra ča a poslanec MsZ:  
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 Ďakujem. Tiež by som chcel podpori ť tento nápad, 

tento projekt. Ale zárove ň by som mal teda otázku, v 

súvislosti teda so sú časnou nejakou globálnou 

bezpe čnostnou situáciou oh ľadne terorizmu, či sa myslí, či 

sa nejakým spôsobom myslelo aj na to, aby teda tent o 

objekt nebol či už predmetom nejakých, nejakého 

vandalizmu, alebo nebodaj nejakého útoku? Či ten 

realizátor myslí aj na túto vec? Ďakujem.  

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

 Ke ďže sa už nikto nehlási, pán riadite ľ, ak chceš 

zareagova ť. 

 

Ing. Viktor  S t r o m č e k, riadite ľ magistrátu:  

 Ve ľmi stru čne k pánovi Pilinskému. My sa teraz bavíme 

o tom, že im dáme tú možnos ť, aby ten priestor užívali. A 

samozrejme, tak ako oni ďalej, ke ďže to chcú realizova ť 3 

roky, tak si budú musie ť zabezpe či ť aj bezpe čnos ť, aby 

neprišlo aj k znehodnoteniu. Práve preto aj my hovo ríme o 

nájme na 3 roky vzh ľadom k tomu, že je to viacero akcií, 

ktoré oni chcú rozbehnú ť, nielen túto synagógu. A na to, 

aby to mohli 3 roky používa ť, musia si sami zabezpe či ť 

stráženie aj tohto objektu a samozrejme bezpe čnos ť s tým 

súvisiacu. A to je už potom na strane toho nájomcu.   

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 
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 Ďakujem pekne.  

 Dávam priestor pre návrhovú komisiu.    

 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

JUDr. Júlia  O n d r i š o v á, poslanky ňa MsZ: 

 Hlasujeme o návrhu uznesenia predloženom písomne 

predkladate ľom a doplnenom pánom poslancom Šindlerom 

slovami: Vždy v sezóne od 1. júna do 30. septembra za 

odplatu 1 Eur/rok. 

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem ve ľmi pekne.  

 V tomto znení dávam hlasova ť. 

 Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťtri prítomných. 

 Tridsa ťtri za, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal. 

 

 Konštatujem, že sme schválili platné uznesenie k b odu 

č. 37. 

 

 Bod č. 38:  

 

 

BOD 38:  

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa 

týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Pet ržalka,  

parc. č. 5464/7.  



 
 
 
                                   Zápisnica MsZ 26. mája 2011  

207  

 

Ing. Viktor  S t r o m č e k, riadite ľ magistrátu: 

 Ďakujem ve ľmi pekne. Jedná sa o pozemok, ktorý súvisí 

s domom, resp. je jeho sú časťou aj oplotením. Ešte ktorý 

používali predchádzajúci majitelia. Sú časní vlastníci 

požiadali už v predchádzajúcom období o nájom tohto  

pozemku, pri čom ale nebol predmetný zámer v septembri 

minulého roku na mestskom zastupite ľstve schválený. I z 

toho dôvodu opätovne predkladáme tento materiál do 

mestského zastupite ľstva. Ich záujem totiž pretrváva. 

 A vo finan čnej komisii, a takisto aj v mestskej rade 

bol predmetný materiál schválený, resp. bolo jeho 

odporú čanie schváli ť predmetný materiál v mestskom 

zastupite ľstve 

 

.  

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Otváram diskusiu k bodu č. 38. 

 Pán poslanec Fiala. 

 

 

Stanislav   F i a l a, poslanec MsZ:  

 Ďakujem za slovo. Mesto získa prenájmom tohto 

pozemku, ktorý je deklarovaný ako záhrada naozaj sl ušnú 

sumu. V tom prípade nemám s tým problém, ale je to 

súčasťou ve ľkého pozemku mestského, ktorý je ťažko 

dostupný, ale pod ľa môjho názoru nie celkom nevyužite ľný.  

 

 Ak to ostane ako záhrada dlhodobo, tak naozaj plus . 

Trocha sa obávam, alebo mám otázku, či to náhodou nemôže 
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byť predmetom osobitného zrete ľa v budúcnosti na odkúpenie 

tohto pozemku? Ak nie, tak som pokojný. Ďakujem. 

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán riadite ľ, prosím zareagova ť. 

 

 

Ing. Viktor  S t r o m č e k, riadite ľ magistrátu: 

 Samozrejme, môže žiadate ľ vždy potom neskôr požiada ť. 

Tak ako žiada o nájom, tak môže žiada ť aj o predaj pod ľa 

osobitného zrete ľa, a to je vždy na mestskom 

zastupite ľstve, aby sa rozhodlo. Ide o nájomnú zmluvu, aby 

sme mali z toho proste peniaze, ktoré doteraz nikto  

neplatil. A je vždy ju možné vypoveda ť. Takže ani to mesto 

neobmedzuje z h ľadiska práv k jeho majetku.  

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

 Myslím, že môžme pristúpi ť k hlasovaniu. 

 Prosím, návrhovú komisiu. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

JUDr. Júlia  O n d r i š o v á, poslanky ňa MsZ: 

 Hlasujeme o návrhu uznesenia tak, ako je písomne 

predložené. 

 Upozor ňujem, že ide o prípad hodný osobitného 

zrete ľa. 
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Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem ve ľmi pekne.  

 Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťštyri prítomných. 

 Tridsa ťtri za, nikto proti, jeden sa zdržal 

hlasovania.  

 

 Konštatujem, že sme prijali platné uznesenie k bod u 

č. 38. 

 

 Bod č. 39. 

 

 

 

BOD 39:  

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa 

týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Pet ržalka, 

parc. č. 3313.  

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

  Pán riadite ľ. 

 

Ing. Viktor  S t r o m č e k, riadite ľ magistrátu: 

 Ďakujem ve ľmi pekne. Čiže predmetný materiál tiež je 

hodný osobitného zrete ľa. Jedná sa o prenájom pozemku 

takisto v Petržalke. Materiál bol prerokovaný a sch válený 
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vo finan čnej komisii a takisto v mestskej rade, kde bolo 

jeho odporu čenie schváli ť materiál v mestskom 

zastupite ľstve. Jedná sa o vybudovanie a využívanie 

príjazdovej komunikácie, parkoviska, pozostávajúceh o zo 14 

parkovacích miest, sadových úprav, petangového ihri ska, 

kontajnerového stanoviš ťa a umiestnenia prevádzkovanie 

vý ťahu k objektu, ktorý je umiestnený na Andrusovovej 

ulici č. 11.    

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 Otváram diskusiu k tomuto bodu programu. 

 Konštatujem, že do diskusie sa nikto nehlási. 

 Dávam priestor pre návrhovú komisiu. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

JUDr. Júlia  O n d r i š o v á, poslanky ňa MsZ: 

 Hlasujeme o návrhu uznesenia tak, ako je písomne 

predložené. 

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťštyri prítomných poslancov. 

 Tridsa ťjeden za, nikto proti, traja sa zdržali 

hlasovania.  
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 Konštatujem, že sme prijali platné uznesenie k bod u 

č. 39. 

 

 Bod č. 40 bol vypustený z programu, preto o ňom 

nebudeme rokova ť. 

 

 

BOD 40:  

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa 

týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. 

Petržalka, parc. č. 5067/1, parc. č. 5068/1, parc. č. 

5078/7, parc. č. 5947/26, parc. č. 5947/27 a parc. č. 

5947/28, pre MICROTECH, s.r.o., so sídlom v Bratisl ave.  

 (V y p u s t e n ý   z programu.) 

 

 Bod 41. 

 

 

BOD 41:  

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa 

týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov v Bratisl ave, k. 

ú. Petržalka, Ko čánkova 1 pre Divadlo Aréna, so sídlom v 

Bratislave .    

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán riadite ľ. 

 

Ing. Viktor  S t r o m č e k, riadite ľ magistrátu: 

 Ďakujem ve ľmi pekne.  
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 Jedná sa o prenájom skladových priestorov pre Diva dlo 

Aréna. Materiál bol prerokovaný vo finan čnej komisii a 

zárove ň aj schválený. Takisto aj v mestskej rade bolo 

prijaté uznesenie schváli ť predmetný materiál v mestskom 

zastupite ľstve. Nájomné by sa stanovilo vo výške 5 

Eur/m2/r z dôvodu že Divadla Aréna je príspevkovou 

organizáciou Bratislavského samosprávneho kraja a a ko 

kultúrna inštitúcia svoju činnos ť realizuje z príspevkov, 

dotácií a darov od sponzorov. 

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Ďakujem pekne. 

 Otváram diskusiu o bode 41.   

 Ke ďže sa do diskusie nikto neprihlásil, dávam 

priestor pre návrhovú komisiu. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

JUDr. Júlia  O n d r i š o v á, poslanky ňa MsZ: 

 Hlasujeme o návrhu uznesenia tak, ako je písomne 

predložené. 

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťštyri prítomných. 
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 Tridsa ťštyri za, nikto proti, nikto sa nezdržal. 

 

 Konštatujem, že sme prijali platné uznesenie k bod u 

č. 41. 

  

 Bod č. 42. 

 

 

BOD 42:  

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa 

týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Dúb ravka, 

parc. č. 2836, pod kontajnerovým stanoviš ťom.  

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Myslím si, že to môžme rieši ť bez úvodného slova, 

lebo takýchto prípadov sme tu mali viac a ešte ich budeme 

mať. A majú aj podporu finan čnej komisie; tam už sme našli 

nejaký mechanizmus ako tie veci rozhodova ť.   

 Takže otváram diskusiu o bode 42. 

 Pán poslanec Fiala.  

 

 

Stanislav  F i a l a, poslanec MsZ: 

 Ďakujem. Som za schválenie, ale domnievam sa, že v 

dôvodovej správe je výmera, len v návrhu uznesenia nie je. 

A myslím si, že by to malo by ť uvedené m2 - ko ľko. Ko ľko 

prenajímame. 65 metrov.  

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 
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 Ur čite nie 65 metrov. Či je to také ve ľké to 

stojisko?  

 (Poznámka.) 

 No, dobré, tak čo im teda prenajímame? To by naozaj 

malo by ť v uznesení.  

 Doplníme 65 metrov? Autoremedúrou.  

 Čiže 65 metrov dop ĺňame do uznesenia a takto prosím, 

keby boli všetky tie stojiská riešené jednozna čne. Vieme 

koľko je výmera, cena je stanovená tým rozhodnutím 

primátora. Čiže takýmto spôsobom to riešme aj pre 

budúcnos ť. 

 Pán poslanec Osuský má faktickú poznámku. 

 

 

MUDr. Peter  O s u s k ý, poslanec MsZ: 

 Ja mám takú skôr všeobecnú poznámku. A prosím vás,  

neberte to ako nejaký diskusný príspevok euroskepti ka. Len 

sa pýtam, ako laik vo finan čných veciach, ke ď uzatvárame 

na dobu neur čitú prenájom za 5, 10 alebo len pol Eur, 

nedajbože by došlo k devalvácii Eur na 50 % hodnoty , ako 

je ošetrené by som povedal vývoj cien? A pri dobe 

neur čitej znamená, že musia obidvaja súhlasi ť s úpravou 

nájomného alebo je možná nejaká úprava ex offo? 

 

 

Ing. Viktor  S t r o m č e k, riadite ľ magistrátu: 

 Tých možností je viacero. Niektoré zmluvy zahr ňujú v 

sebe infláciu, niektoré sú pevné. Každopádne vždy m áte 

možnosť ako zmluvná strana vypoveda ť a uzatvori ť ďalšiu, 

ak by neprišlo k dohode. Vä čšinou to vždy pristupuje sa na 

základe dohody dvoch zmluvných strán, ktoré prejavi a svoju 
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vôľu. Ale ak nie, na dobu neur čitú vypoviete a uzavriete 

si novú.  

 

 

Predsedujúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ke ďže sa nikto ďalej nehlási, uzatváram možnos ť 

prihlási ť sa do diskusie.  

 Poprosím pani predsední čku. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

JUDr. Júlia  O n d r i š o v á, poslanky ňa MsZ: 

 Hlasujeme o návrhu uznesenia tak, ako je písomne 

predložené s tým, že v rámci autoremedúry predklada te ľ 

doplnil za slovami parc. č. 2836 "o výmere 65 m2". 

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Prezentujte sa a hlasujte. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťpäť prítomných. 

 Tridsa ťpäť za, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal. 

 

 Konštatujem, že sme prijali platné uznesenie k bod u 

č. 42. 

 

 Bod č. 43. 
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BOD 43:  

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa 

týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Niv y, 

parc. č. 21818/1, Robertovi Salayovi v Bratislave.  

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Pán riadite ľ. 

 

Ing. Viktor  S t r o m č e k, riadite ľ magistrátu: 

 Ďakujem ve ľmi pekne. Jedná sa o vybudovanie 

špeciálneho vchodu do domu, v ktorom je umiestnená 

predaj ňa. V sú časnosti ľudia vždy chodili cez vstup, ktorý 

bol aj pre ostatných vlastníkov bytového domu. Po 

vzájomnej dohode proste by si chceli realizova ť vlastný 

vstup, aby neboli jednak obmedzovaní obyvatelia dom u a 

jednak on aby mal zabezpe čený priamy vstup bez toho, aby 

zasa rušil týchto nájomníkov. Je tam kladné stanovi sko 

mestskej časti, a bol materiál prerokovaný ako vo 

finan čnej komisii tak aj v mestskej rade vždy s 

odporú čaním schváli ť predmetný materiál. 

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

           primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

 Ďakujem. 

 Otváram diskusiu. 

 Do diskusie sa nikto neprihlásil.  

 Poprosím návrhovú komisiu. 
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Predsední čka návrhovej komisie 

JUDr. Júlia  O n d r i š o v á, poslanky ňa MsZ: 

 Hlasujeme o návrhu uznesenia tak, ako je písomne 

predložené. 

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k,  CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Prezentujte sa a hlasujte, prosím.  

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťšes ť prítomných. 

 Tridsa ťšes ť za, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal. 

 Konštatujem, že sme prijali platné uznesenie. 

 

 Bod č. 44. 

 

 

 

BOD 44:  

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa 

týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Niv y, 

parc. č. 9411/16 spolo čnosti PBL DEVELOPMENT, s.r.o., so 

sídlom v Bratislave . 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. M. F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán riadite ľ. 

 

Ing. Viktor  S t r o m č e k, riadite ľ magistrátu: 

 Ďakujem ve ľmi pekne. 
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 Je to opätovne už materiál, ktorý bol prerokovávan ý. 

Jedná sa o vybudovanie nových parkovísk na zelenej ploche 

pri stavbe na Tren čianskej ulici. Tá diskusia, k nej už  

veľa odznelo, čiže ja nebudem zbyto čne ju opakova ť. Všetci 

si ur čite pamätáte. Dnes nám bolo ešte doru čené stanovisko 

od pána starostu Pekára, ktoré bolo súhlasné. Mater iál 

predtým ešte vo finan čnej komisii schválený nebol práve 

kvôli tomu, že nebolo stanovisko príslušnej mestske j 

časti. A na mestskej rade bolo prijaté uznesenie, ab y bol 

prerokovaný na mestskom zastupite ľstve.  

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Otváram diskusiu. 

 Ako prvý sa do nej hlási pán poslanec Fiala. 

 

 

Stanislav  F i a l a, poslanec MsZ: 

 Pán primátor, tento materiál tu nie je po prvý raz . 

Asi cítime, že to nie je celkom v poriadku, aj ten postup 

aký stavebník zvolil. Možno hrozí, že opätovne nebu de 

schválený.  

 

 Ja prednesiem nejaký návrh a ak uvidím v diskusii že 

je prijate ľný, tak ho podám aj písomne. Lebo uvedomujem 

si, že je to vlastne možno ťažký problém. Už sa za čalo 

stava ť, možno už nájomníci čakajú na byty, neviem presne v 

akom je to štádiu. A je to také už ťahanie v tej poslednej 

chvíli.  
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 Možno by pre nejaký ú činok do budúcnosti, možno v 

iných mestských častiach, nehovorím že v Ružinove, stalo 

za to, udeli ť nejakým spôsobom pokutu, ak to takto 

nazveme, zvyšný poplatok. Možno, a to je otázka pre  

kolegov. Možno ten poplatok ako tam je 110 metrov k rát ten 

ro čný, to znamená navýši ť to, a to je s otáznikom o 

nejakých 1.600 Eur, možno to bude priechodné.  

 A možno to odradí ďalších takýchto stavebníkov, ktorí 

si všetko vybavia, za čnú stava ť, a až potom na záver tie 

parkoviská. Takže trocha aj o čakávam reakcie kolegov 

poslancov, čo by na takýto návrh, prípadne možno nejaký 

iný, povedali.    

 

 Lebo je možné, že to neprejde a dokedy to nebude 

prechádza ť? Takže tak. Ďakujem. 

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán poslanec, ja len jednou vetou zareagujem. Naoz aj 

sa rozšírila prax, kedy dostane stavebník územné 

rozhodnutie a povie sa: doriešte si potom parkovani e. On 

začne stava ť, lebo povedzme už má aj "stavebko", a tie 

parkovacie miesta ešte nemá. A potom sa to ide na k onci, 

keď už niekde sú byty, sú hypotéky, nájomníci, alebo t eda 

budúci vlastníci, a vytvára sa tlak, ktorý je ve ľmi 

nepríjemný. Tlak vo či nám. 

 

 Lebo my keby sme povedali na za čiatku, že nedáme, 

lebo tam má by ť zele ň alebo tam má by ť nejaká iná funkcia, 



 
 
 
                                   Zápisnica MsZ 26. mája 2011  

220  

tak on by vedel že nemôže žiadnu nadstavbu alebo ni ečo 

podobné tam zrealizova ť.  

 

 Čiže budeme sa snaži ť usmerni ť stavebné úrady na 

mestských častiach a spolu sa dohodnú ť na tom, že ten 

postup by mal by ť opa čný. Najprv preukáž, že máš 

parkovanie, ukáž nám nájomnú zmluvu. Nemusíš ma ť 

postavené, ale ukáž že máš vybavené, že si presved čil 

poslancov, vlastníka pozemku takto to nazvem, v tom to 

prípade mesto, že to je v poriadku.  

 A my potom ako môžme ako vyda ť stavebné povolenie.  

 

 Tu sa to robí opa čne. Roky, roky sa to tak robí na 

stavebných úradoch. Mali by sme tú prax trošku prit vrdi ť, 

pretože potom sa vyhýbame tomu tlaku, ktorý aj vy t eraz 

cítite, že treba nie čo urobi ť. A takto ja vnímam aj súhlas 

starostu, ktorý chce dorieši ť tú lokalitu, lebo vie že nie 

je v poriadku a musí sa tam proste nie čo udia ť.  

 Takže len reagujem na tú jednu časť vášho vystúpenia. 

 

 Pán poslanec Osuský má faktickú. 

 A po ňom pán poslanec a starosta Pekár.  

 

 

MUDr. Peter  O s u s k ý, CSc., poslanec MsZ: 

 Ve ľmi stru čne:  

 Presne ako hovoríte, pán primátor, treba v istom b ode 

začať tú vec prelamova ť. A tak ako je to beta comli, že 

sme postavení pred hotovú vec, a ak nie, tak je to veľmi 

zlé. Tak na druhej strane i on je v situácii, že ke ď nie, 

tak nie.  
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 A preto si myslím, že terapia Fialom, aby som pove dal 

analógiu terapie Klausom, je dobrá. Ja sám súhlasím  s tým, 

čo navrhol pán poslanec Fiala, a bolo by to dobré, a by sa 

to precedentne dozvedeli aj iní konatelia podobným 

spôsobom. 

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

 Pán poslanec a starosta Pekár. 

 

 

Ing. Dušan  P e k á r, starosta Mestskej časti Bratislava 

- Ružinov a poslanec MsZ:          

 Ďakujem za slovo, pán primátor. Áno, táto diskusia t u 

už bola aj na ostatnom rokovaní mestského zastupite ľstva, 

kde sme neschválili tento prenájom. Ja len teda na 

objasnenie vypýtal som si celý spis, žia ľ, stavebné 

povolenie tomuto stavebníkovi nadstavby bytového do mu 

Tren čianska 39 bolo vydané 23. 3. 2010. A nedeklaroval 

vlastníctvo alebo nájom k pozemku na ktorom má vybu dova ť 

požadované parkovacie miesta, ktoré mu boli ako pod mienka 

vydania, rozhodnutie o umiestnení stavby. Čiže toto musíme 

opravi ť do budúcnosti.  

 

 Ja som už hovoril na našom stavebnom úrade, nebude me 

vydáva ť žiadne stavebné povolenia, ktoré nebudú 

predchádza ť deklarovaniu vz ťahu k pozemku, či už pozemku 
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tam kde má by ť vybudovaná stavba, čo je podmienka zákona, 

ale aj tam kde majú by ť vybudované parkovacie miesta.  

 

 Presne pán poslanec Fiala a takisto aj komisia 

finan čnej stratégie v apríli 2011 skonštatovala, že 

predložené nájmy pozemkov schváli ť za nájomné, ktoré bude 

zvýšené. Čiže toto by malo by ť tak, ako aj hovoril pán 

poslanec Osuský nejakým mementom tým ďalším, ktorí budú 

mať takéto pokusy a snahy. A my starostovia by sme mal i 

zabráni ť tomu, aby sme vydávali stavebné povolenia ke ď 

nebudeme ma ť zabezpe čené parkovacie miesta k týmto 

stavbám. Ďakujem. 

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

 Slovo má pani poslanky ňa Reinerová. 

 

 

Ing. Anna  R e i n e r o v á, poslanky ňa MsZ:  

 Ďakujem za slovo. Ja chcem svojim kolegom aj vám, pá n 

primátor, pripomenú ť, že sa jedna o Belušove domy, 

architektonická pamiatka.  

 Viem, že je to tu napísané, ale aby sme si túto 

skuto čnos ť zobrali do úvahy a tak ľahko sa nevydávali 

stavebné povolenia na takéto prístavby kuracích ale bo 

nejakých obydlí zvláštnych. Každý ten dom má inú št ruktúru 

nadstavby. Je to tam nesúrodé, chaotické, celé to 

znehodnotilo ten objekt. Ke ď sa pôjdete pozrie ť po tej 

ulici, tak zapla čete. Skuto čne, že ke ď sa budú vydáva ť 
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stavebné povolenia na takéto objekty, tak to nie je  ve ľmi 

dobrý príklad.  

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem ve ľmi pekne za tú poznámku. Pani poslanky ňa 

snažíme sa to teda stráži ť, tie staršie veci už nevieme 

ovplyvni ť. Ale sledujeme tie nadstavby a istý charakter 

tých nadstavieb, pretože domy majú istý charakter, vy ste 

ho pomenovali, že to má aj svoju tradíciu v históri i 

Bratislavy. A tie nadstavby sú každá ako keby z iné ho 

sveta.  

 

 Čiže teraz, ke ď dostávame nové návrhy na nadstavby, 

snažíme sa to nejako zla ďova ť už pri vydávaní záväzného 

stanoviska mesta. A radšej hovoríme, nie, tam kde t á 

nadstavba ide iným smerom. Proste snažíme sa reagov ať na 

to čo hovoríte. V tých stanoviskách, ktorými mesto 

ovplyv ňuje investi čnú činnos ť. 

 Pán poslanec Nesrovnal. 

 

 

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

 Kolega Pekár hovoril že, teda citoval stavebné 

povolenie s tým, že tam nebola reflektovaná tá skut očnos ť 

tých parkovísk. Je to, rozumel to, tých parkovacích  miest; 

rozumel som tomu správne?  

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 
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 Myslím, že to bolo v územnom rozhodnutí. On dostal  

ako podmienku v územnom rozhodnutí, a tak sa to rob ilo. Ja 

by som z tohto nikoho nevinil, prosím.  

 Prepá čte, ospravedl ňujem sa, naozaj sa osprave-

dl ňujem. 

 Pán poslanec Nesrovnal má slovo.  

 

 

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

 Ak to je totižto pravda, že bolo vydané stavebné 

povolenie, ktoré nereflektovalo územné rozhodnutie,  tak 

nie je v poriadku toto stavebné povolenie. A ja bud em 

proti tomuto materiálu, a proti tomuto postupu. Ak tam 

vzniknú nejaké nároky v súvislosti s rozhodovaním, tak 

nech sa, prosím, obrátia tí s ťažovatelia na toho, kto za 

toto stavebné povolenie zodpovedá. Ale nech to nepr enášajú 

zase na Petra, ostatných ďalších obyvate ľov, ktorí prídu o 

parkovacie miesta, a ľudia prídu o zele ň.  

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán poslanec, ale ten problém stojí inak. Vy ste t o 

povedali tak ako to vnímate a tu sa vydávajú dve st avebné 

povolenia. Vy ke ď vydávate stavebné povolenie na byt, teda 

na bytový dom, pardon, tak nehovoríte v tom istom, že 

postaví aj parkoviská.  

  

 Čiže ja len hovorím o tom, že prax je taká, že potom  

urobíme. On si teraz za čne zhá ňam, a to má ako samostatný 
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stavebný objekt, a to sa vydáva a môže vydáva ť osobitne. 

Čiže mali by sme zavies ť prax, že na bytový dom nevydáme 

stavebné povolenie, kým nemáme preukázaný vz ťah, že on tam 

vie vybudova ť tie miesta. Lebo oni sa všetci spoliehajú; 

to nejako potom doriešime. Nejako. Ve ď vám neskolaudujeme. 

Necháva sa to až na ten úplný koniec, ke ď už je neskoro. 

Tam máte vy pravdu. 

 

 Ale nemyslím si, že tu došlo k pochybeniu pri 

vydávaní stavebného povolenia. Túto prax poznám ja zo 

stavebného úradu v Petržalke, a možno by to vedeli viacerí 

kolegovia poveda ť, ako to funguje inde.  

 

 Proste štandardne to takto bolo, alebo mohlo by ť, a 

nikto to nepovažoval za mimoriadne. Pán starosta na zna čil, 

že to chce obráti ť to poradie, najprv preukáž parkovanie, 

potom bytový dom. A to má logiku. To si myslím aj j a, že 

to je jediná cesta, ako dokážeme zabráni ť tým nadstavbám, 

ktoré nás potom niekam tla čia.  

 Ešte raz pán poslanec Fiala. 

 

 

Stanislav  F i a l a, poslanec MsZ: 

 Ďakujem, pán primátor. No, vyzerá, že som odhadol 

situáciu správne, že nie sú celkom poslanci náchyln í a 

preto im ponúkam tú alternatívu, ktorú som avizoval . A 

teda ju prednesiem aj ústne, a to je teda prenajíma  za 

nájomné 1.760 Eur plus, a tam budú tie body.  

 

 K tejto sume som prišiel tak, že je to násobok met rov 

a tej sumy za rok. Možno sa bude na m ňa ten stavebník 
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hneva ť, možno mi po ďakuje za to, že to prejde. Nechám to 

na poslancov. Ďakujem. 

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Čiže idete na dvojnásobok? No, akože o 100 % viac. 

Tak myslím. To je dvojnásobok, dá sa to tak poveda ť, že z 

pôvodnej sumy je dvakrát vyššia suma za ten nájom.  

 Dobre, to bol návrh pána poslanca Fialu, ktorý 

predpokladám, že odovzdá aj návrhovej komisii. 

 

 Ke ďže sa už nikto k tomuto bodu programu nehlási, dám 

priestor pre návrhovú komisiu, kam práve prichádza ten 

pozmeňujúci návrh. Myslím, že treba nejaký krátky čas na 

to, aby sa návrhová komisia s tým návrhom oboznámil a.  

 

 Ja len pripomínam, že mestská časť posúdila tú 

situáciu tak, že treba ten problém dorieši ť. Že to už je 

ťažko teraz akoby vstupova ť a vraca ť sa úplne niekde na 

začiatok. Keby to bolo možné, ur čite to pán starosta aj so 

svojim stavebným úradom urobí.  

 

 Čiže sme v delikátnej situácii, my to všetci vieme, a 

už to tu neriešime prvýkrát. Možno ten návrh pána p oslanca 

Fialu ten problém posúva ďalej. 

 Môžme pani predsední čka? (Áno.) 

 

 Ešte máte? Lebo sme už uzavreli. Uzavreli sme 

diskusiu. 

 Čiže ja poprosím pani predsední čku návrhovej komisie. 
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Predsední čka návrhovej komisie 

JUDr. Júlia  O n d r i š o v á, poslanky ňa MsZ: 

 Čiže budeme hlasova ť o návrhu uznesenia tak, ako je 

písomne predložené a doplnené pánom poslancom Fialo m. 

 A to v časti za slovami, za ú čelom vybudovania a 

využívania parkoviska za nájomné stanovené pevnou s umou 

1.760 Eur, a ostatné ostáva tak ako je uvedené. 

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

           primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

 A tých 1.760 je; odkedy, dokedy? Za rok, za mesiac ?  

 (Poznámky.) 

 Ahá, ale plus to čo tam je. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

JUDr. Júlia  O n d r i š o v á, poslanky ňa MsZ: 

 Plus čo tam je, jedna, dva. To je len doplnené, za 

nájomné stanovené, preto som povedala pevnou sumou 1.760 

Eur, plus body 1, 2. 

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 A dvojbodka. A teraz sú tam tie, dobré. Čiže tomu 

rozumieme.  

 Prosím, vieme všetci o čom hlasujeme? (Áno.) 

 Dávam teda hlasova ť o takto doplnenom uznesení, s 

dopl ňujúcim návrhom pána poslanca Fialu. 
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 Prezentujte sa a hlasujte. 

 (Prezentácia a hlasovanie.)   

 Tridsa ťšes ť prítomných. 

 Z toho dvadsa ťsedem hlasovalo za, nikto nebol proti, 

devä ť sa zdržalo.  

 

 Napriek tomu oznamu, ktorý je tam napísaný, sme si  

vysvetlili čo to znamená 27.  

 

 Čiže ja konštatujem, že návrh sme prijali, vrátane 

dopl ňujúceho návrhu pána poslanca Fialu. 

 Čiže návrh bol prijatý. Získal presne tri pätiny.  

 Keby bolo o jeden hlas menej, tak samozrejme prija tý 

nebude.  

 

 Ja som už to avizoval, myslím pri tých predošlých 

hlasovaniach. Oni to majú nastavené tak, že pri 27 hlasov 

je nás málo, že sme neuznášaniaschopní, resp. že ne bolo 

prijaté.  

 

 Vysvet ľovali sme si s poslancami ako je to v 

rokovacom poriadku. A na budúci krát to prerobíme t ak, aby 

nás to nemýlilo.  

 

 Tam musí by ť napísaný správny výsledok hlasovania. 

 Ďakujem ve ľmi pekne.  

 Bod 44 sme prerokovali.  

 

 Sme pri bode č. 45. 
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BOD 45:  

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa 

týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislve, k. ú. Trná vka, 

parc. č. 22179/2 a k. ú. Ružinov, parc. č. 21949/1, 

spolo čnosti OMNIA 2000, a.s., so sídlom v Bratislave.  

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán riadite ľ. 

 

 

Ing. Viktor  S t r o m č e k, riadite ľ magistrátu: 

 Ďakujem ve ľmi pekne. Jedná sa o vybudovanie 

parkovísk, 34 parkovacích miest z Trnavskej cesty a  

rozšírenie existujúceho vjazdu z Trnavskej cesty a 

prekládku prístupového chodníka. Materiál bol prero kovaný 

vo finan čnej komisii aj v mestskej rade, vždy s 

odporú čaním schváli ť predmetný materiál.  

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Otváram diskusiu o bode 45. 

 Konštatujem, že do diskusie sa nikto neprihlásil. 

 Poprosím návrhovú komisiu. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

JUDr. Júlia  O n d r i š o v á, poslanky ňa MsZ: 
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 Hlasujeme o návrhu uznesenia tak, ako je písomne 

predložené. 

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

           primátor hlavného mesta SR Bratislavy            

 Prosím, keby ste sa vyjadrili hlasovaním. 

 Prezentujte sa a hlasujte. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťšes ť poslancov prítomných. 

 Tridsa ťpäť za, nikto proti, nikto sa nezdržal, jeden 

poslanec nehlasoval. 

  

 Konštatujem, že sme prijali platné uznesenie k bod u 

č. 45. 

 

 Bod č. 46 sme rokovali už minulý mesiac. 

 

 

 

BOD 46:  

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa 

týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Vr aku ňa, 

parc. č. 1252/1, 1253/7 a 1251, ob čianskemu združeniu 

Asociácia ochrancov zvierat na Slovensku so sídlom v 

Bratislave.  

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Pán riadite ľ, asi to nevyžaduje úvodné slovo.  
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 Ja len pripomeniem, že sme sa dohodli, že ur čení 

poslanci sa vyberú do lokality a podajú nám správu.   

 Ja teda čakám, že sa toto stane v rámci diskusie, že 

sa ozvú aj poslanci, ktorí dostali tento mandát od 

zastupite ľstva. 

 

 Poprosím, teraz otváram diskusiu. 

 A poprosím pani poslanky ňu Černú, ako prvú 

prihlásenú.  

 A potom, samozrejme všetkých ďalších. 

 A majú záujem vystúpi ť aj ob čania.  

 Takže nech sa pá či. 

 

 

RNDr. Marta  Č e r n á, poslanky ňa MsZ:  

 Ďakujem za slovo. Bola som sa pozrie ť na mieste. 

Myslím, že nás pozvali viacerých. Ja som išla na po slednú 

chví ľu viac-menej, a poviem za akých okolností. Pretože 

tam boli také hlášky, že personál je opitý, že je t am 

neporiadok, a ja neviem čo všetko.  

 

 Tak som iba pri obede s dvomi ďalšími pánmi, ktorí 

išli so mnou ako svedkovia, sme za nie celú hodinu boli na 

mieste. Potom čo som zistila, že tam sú. Za jednu hodinu, 

keby dokázal personál vytriezvie ť, tak by dostal asi 

Nobelovu cenu za tú metodiku, ako to dokázal  

 

 Ak by za tú jednu hodinu dokázali všetko uvies ť do 

poriadku tak, a dokonca tak, že tie zvieratá vä čšina je 

pomenovaná a po čúva na to meno, to znamená že tí ľudia 
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majú k ním pozitívny vz ťah, tak to tiež by bol asi zázrak 

prírody, ak by to dokázali urobi ť za hodinu.  

 

 Fakt je, že sme tam nenašli ani stopu po neporiadk u. 

Zvieratá sú čisté, opatrené, nie je tam ani známka po 

nejakom týraní alebo zanedbávaní. Za celú hodinu, čo sme 

tam boli, a preliezli sme to celé, za tú hodinu zaš tekal 

jeden jediný pes, ale aj ten len vtedy, ke ď sa prišlo k 

jeho kotercu, a zrejme nemá rád o čumovačov.  

 

 Za to behal tam jeden psík, ktorý možno, alebo na tú 

pripomienku ob čanov, že psy vo ľne pobehujú, pod ľa mňa to 

možné nie je, pretože je to zabezpe čené. Ale nie je tam 

dvojitý bránový priestor. Neviem, či viete si predstavi ť 

jak to myslím. Proste aby jedno sa mohlo privrie ť a až 

potom sa otvorili dvere von.  

 

 A to jedno psí ča im pred nieko ľkými d ňami niekto 

prehodil cez plot. To znamená, že to psí ča nebolo ešte ani 

aklimatizované, ani ni č, a mohlo sa sta ť, že zdrhne von. 

Aj zdrhlo, ke ď sme tam boli. Ale prebehlo 5 metrov a 

prišlo spä ť na zavolanie tých pracovní čok.  

 

 Takže ani stopu po tých hrôzach, o ktorých bola re č, 

teda sme nezistili.  

 Okrem toho neverím, náhodou viem, lebo pred asi 12  

rokmi tam mala by ť developerská činnos ť. Chceli tam 

budova ť obrovský športový štadión. A zamrzlo to na tom, že  

to prehlásili, že je to plocha ur čená na rozšírenie 

cintorína, a preto tam bola stavebná uzávera alebo čo, tak 

to toho developera asi naš ťastie odradilo.  
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 To znamená, že to žiadna, by som povedala primárne  

obytná zóna nemohla by ť. Verím, že ľudia, ktorí sa chcú 

dosta ť k pozemkom na za čiatku v tom nadšení, že budú ma ť 

vlastný rodinný dom, súhlasia so všetkým. Pretože t ento 

útulok tam bol predtým, než tam za čali stava ť. Čiže 

vedeli, že na blízku nie čo takéhoto je.  

 

 Ale ke ď sa pozriete na tú mapku, ktorá je pripojená k 

materiálu tak vidíte, že ved ľa tohto útulku je priemyselný 

veľký, čo ja viem čo to je, hangár, no proste velikánska 

budova, kde v kuse, zatia ľ čo sme tam boli, pristávali 

nákladné autá. 

 

 Okrem toho na dohodenie kame ňom je tam klub či kerý 

čert HARLEY DAVIDSON, ktorý tiež zaru čene neoplýva práve 

kláštorným tichom.  

 

 Takže myslím si že, môj dojem, nemôžem to dokáza ť, že 

niekomu by sa ten areál jednoducho hodil.  

 Momentálne je pekný, lebo sú tam ovocné stromy, je  to 

dos ť opatrované, čiže sú tam aj kvety. No, skrátka 

nemyslím si, že skuto čným dôvodom je tam nejaké 

vyrušovanie zvieratami. Tie ma čky nemôžu beha ť po 

cintoríne, tie ma čky ktoré tam oni majú, lebo sú vo 

veľkých, naozaj ve ľkých voliérach so sie ťou, takže nemajú 

kade zdrha ť. Takisto psy nie.     

 

 A z toho, že tam proste niekto prehadzuje tie 

zvieratá je vidie ť, že je to funkcia, ktorú mesto musí 

mať. Sloboda zvierat z ďaleka nesta čí ani priestorové, ani 
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pomaly už rozlohou. Takže myslím si, že by sme mali  (gong) 

pred ĺži ť nájom týmto ľuďom.  

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

 Pani poslanky ňa, len z úcty k vám, ten gong zazvonil 

až po 5,45, lebo po piatich minútach treba zvoni ť. To len 

hovorím pre svoje kolegyne, aby vedeli že limit sta novený 

rokovacím poriadkom je 5 minút. Ale nechali sme vás  

dohovori ť, lebo ste hovorili k veci, a ve ľmi dobré. 

 Takže poprosím pána poslanca Kuglera. 

 

 

Ing. Ladislav  K u g l e r, poslanec MsZ: 

 Ďakujem za slovo. Pán primátor, ja som bol tento 

týžde ň v utorok, tiež poslednú chví ľu, sa pozrie ť do toho 

útulku. Môj dojem je taký, že bolo tam akože pekne všetko 

pripravené, upravené, čisto tam bolo. Tie zvieratá boli 

kľudné, vyzerali by ť spokojné.  

 

 Som toho názoru, že podpori ť na ďalej túto nájomnú 

zmluvu. Mesto tam má tú možnos ť, že vypoveda ť zmluvu bez 

udania dôvodu. Je tam výpovedná lehota 3 mesiace. A  ja som 

osobne neevidoval žiadnu s ťažnos ť ob čanov, ktorí tam 

bývajú na okolí. Z prednej strany je tam cintorín. Z 

jednej strany toho útulku je tam nejaká firma, ktor á tam 

má umiestnené nejaké stavebné stroje. Z opa čnej strany tam 

je ďalšia nejaká záhrada. Zo zadu pod ľa kópie 

geometrického plánu vyzerá tak, že sú umiestnené ne jaké 
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rodinné domy. Ale hovorím, že ja som neevidoval žia dnu 

sťažnos ť obyvate ľov. Ďakujem za slovo.  

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem ve ľmi pekne, pán poslanec. 

 Slovo má pán poslanec Šindler. 

 

 

Ing. Milan  Š i n d l e r, poslanec MsZ: 

 Ďakujem za slovo. Ja nezdie ľam názory mojich 

predre čníkov. Ja si stále myslím, že tento útulok tam 

nepatrí, aj ke ď niekedy v roku 91 bol tam nas ťahovaný a 

boli tam záhrady. Odvtedy sa situácia zmenila, sú t am za 

tým samé rodinné domy. A myslím si, že nemá to tam dôvod 

pre čo medzi nimi by ť takéto zariadenie. 

 

 Preto dávam návrh na zmenu tohto uznesenia s tým, že 

ho dop ĺňam o nasledujúci text; že nájom vznikne d ňom 

nadobudnutia ú činnosti tejto zmluvy a dojednáva sa na dobu 

ur čitú, t.j. do 31. 3. 2012.  

 

 S tým, že hlavné mesto Bratislava do tohto termínu  

zabezpe čí premiestnenie útulku pre psov a ma čky na iné 

miesto. A následne predmetný pozemok pripraví na od predaj 

verejnou sú ťažou. 

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 



 
 
 
                                   Zápisnica MsZ 26. mája 2011  

236  

 Ďakujem pekne. 

 Trošku ťažký záväzok nám chcete da ť, ale je to na 

vás.  

 Pani poslanky ňa Ondrišová. 

 

 

JUDr. Júlia  O n d r i š o v á, poslanky ňa MsZ: 

 Ďakujem za slovo. Ja by som chcela uvies ť, že ja som 

bola z tých poslancov, ktorí teda tu osobne prehlás ili, že 

sa tam pôjdu pozrie ť, nako ľko z tých fotopoh ľadov, ktoré 

nám boli predložené mne osobne nebola tá situácia c elkom 

zrejmá. Ale ja po návšteve môžem konštatova ť, že sa 

pridávam k predre čníkom, ktorí hovorili v pozitívnom slova 

zmysle o tomto zariadení. Ja iba uvádzam, že skuto čne je 

to urobené ako okrasná záhrada, kde sú tie koterce čisté a 

kde sa konštatujem, že sa dobre starajú o tie zvier atá. A 

prešla som si to autom aj úplne celé dokola.  

 Naozaj sú tam tieto prevádzky podnikate ľské a vzadu 

je výstavba rodinných domov.  

 

 Ale chcela by som upozorni ť, že obyvatelia Bratislavy 

bývajú na rôznych frekventovaných miestach, v centr e mestá 

aj v okolí, a napríklad takmer úplne na dia ľnici, a ur čite 

by som radšej po čúvala že ob čas zašteká na dedine pes ako 

hluk z dopravy. 

 Takže ja navrhujem, aby sa to schválilo tak, ako j e 

to predložené. 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 
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 Faktickou poznámkou na vás alebo možno na predre čníka 

chce reagova ť pán poslanec Kríž, ktorý tak tesne sa 

prihlásil. Dám vám priestor, pán poslanec, samozrej me na 

prednesenie faktickej poznámky. 

 A potom sa prihlásil faktickou aj pán poslanec 

Šindler.  

 

 

Mgr. Oliver  K r í ž, poslanec MsZ:  

 Ďakujem ve ľmi pekne. Ja som sa ospravedlnil, nestihol 

som stla či ť ten knoflík v čas. 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Videl som to. Videl; preto to hovorím. 

 

 

Mgr. Oliver  K r í ž, poslanec MsZ: 

 Ja som chcel na pána Šindlera zareagova ť. Ako jeho 

nápad pravdepodobne smeruje k nejakému takému dobré mu 

úmyslu, ale ja som už pred týmto varoval na ostatno m 

zastupite ľstve. Domnievam sa, a opravte ma ak sa mýlim, že 

z právneho h ľadiska, ke ď existuje takéto zariadenie, tak 

tie zvieratá sú vlastníkom niekoho. Tak ako ke ď niekto má 

poži čovňu automobilov, tak oni sú, technický preukaz, 

napísané na niekoho.  

 

 To znamená, akoko ľvek to dopadne, či im pred ĺžime 

alebo nepred ĺžime tú zmluvu, ja by som rád varoval, a 

nechcem by ť teda od ľud, ale varoval by som, aby sme 
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rozširovali náš vlastný problém ešte tým, že sa bud eme o 

tie zvieratá nejako stara ť. Jednoducho tu niekto 

prevádzkuje nejakú činnos ť, my mu ju bu ď umožníme tým 

prenájmom alebo neumožníme, ale v žiadnom prípade b y som 

nešiel do toho, že by sme si zobrali my na naše tri ko. 

 

 Samozrejme, sú tu inštitúcie, ktoré sa tým zaobera jú. 

My nejaké dotujeme, viem že aj Slobodu zvierat dotu jeme, 

at ď. Ak to je nedostato čné, tak by sme si mohli prípadne 

sa tým zaobera ť a zriadi ť nejakú inštitúciu, at ď., at ď.  

 

 Ale v žiadnom prípade by som nerozširoval materiál  o 

nájme pozemku, že z toho nakoniec vznikne situácia,  ke ď 

my, hlavné mesto, ktoré sa borí s vlastnými problém ami, 

budeme ešte robi ť nejakú opatrovate ľskú službu pre nejaké 

zvieratá, h ľadať im niekde umiestnenie.  

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

 Faktickou poznámkou reaguje pán poslanec Šindler. 

 

 

Ing. Milan  Š i n d l e r, poslanec MsZ: 

 Ďakujem. Tam k tým predre čníkom mojim by som ešte 

chcel poveda ť, že naozaj ja mám tam známych, ktorí 

hovoria, že cez zimu, ke ď mrzne, tak v noci tie zvieratá 

tam strašne kvília od zimy, a možno od strachu. Ke ď ste 

tam vy cez de ň boli a teplo je, tak zrejme sa tie zvieratá 

správajú inak. To je jedna vec. 
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 A druhá vec, beriem tú pripomienku, a tam tú 

záležitos ť oh ľadom nájdenia vhodného premiestnenia pre 

tento útulok s ťahujem stadia ľ. Myslím si, že to .. 

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem.  

 Pán poslanec Len č. 

 

 

Ing. Peter  L e n č, poslanec MsZ: 

 Ďakujem za slovo, pán primátor. Ja sa chcem spýta ť, 

to je nejaké ilustra čné foto, toto čo nám tu ukazujete, 

keď kolegovia hovoria, že to tam vyzerá nejako iná č? 

 

 Ja mám skôr pocit, že pod ťarchou udalostí, ktoré sa 

od minula stali, tak to tam nejakým spôsobom asi do  

poriadku ke ď hovoria, že to tam teraz vyzerá dobré. Ja už 

som minule hovoril, že pod ľa môjho názoru sa útulok nehodí 

do takejto zóny, a dával som za príklad Polianky, k de s 

tým absolútne nie je žiaden problém.    

 

 Asi to, čo kolega Šindler navrhoval, možno to nebolo 

celkom dobré formulované, ale úmysel bol asi taký, 

ponúknu ť tejto konkrétnej spolo čnosti, ktorá sa stará o 

tieto zvieratá nejaký iný pozemok, v nejakej inej o blasti 

vhodnejšej na to, poprípade za vý ťažok z predaja tohto 

pozemku, da ť im nejakú dotáciu na to, aby to tam mohli 

zriadi ť. Ďakujem. 
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Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc.,  

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

 Pani poslanky ňa Černá. 

 Teraz mi tie faktické tak trošku utiekli, že kto n a 

koho reaguje, ale som tolerantný, takže nech sa vám  pá či. 

 

 

RNDr. Marta  Č e r n á, poslanky ňa MsZ:  

 Je to len pripomienka, faktická, že to čo tam vidíte, 

ten zdanlivý neporiadok v tom výbehu, to sú zábavy pre 

mačky, aby mali kde skáka ť. To sú staré vetve a také; to 

je vyslovene na to, aby sa tie zvieratá zabávali. N ie čo 

podobné, ako je v zoologických záhradách. 

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

 Slovo má riadne prihlásený poslanec, pán poslanec 

Osuský. 

 

 

MUDr. Peter  O s u s k ý, poslanec MsZ: 

 Ďakujem pekne. Ke ď zrovnávam tie veci, ktoré som 

počul minule, ktoré po čúvam teraz, napadá ma slávny  

Kurosavov film, Rašomon, kde viacerí ľudia pozerajú na tú 

istú scénu z rôznych miest, a hodnotí ju každý úpln e inak. 

A ja mám pocit, že po tom, ako tu bolo dramaticky v  

predchádzajúcom rokovaní vylí čené zúfalé fungovanie toho 
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podniku, po čínajúc opitou osobou, ktorá sa o to stará, a 

cez neuverite ľný neporiadok, teraz, zdá sa mi, že jeho 

oponenti vedú ústupové boje. Už nehovoria o zúfale 

zanedbanom teréne, ke ďže o čití svedkovia doložili opak, 

ale ustupujú do vopred pripravených pozícií, že sú tam 

predsa rodinné domy, a podobne.   

 

 Ja mám vždy ten názor, že ke ď niekto preberá 

starostlivos ť o nie čo, čo nie je jeho povinnos ťou prebra ť 

starostlivos ť o to, tak by sme ho mali podporova ť, lebo 

rieši nie čo čo tu je, a čo neriešime my.   

 

 

 A preto sa domnievam, že po vypo čutí všetkých týchto 

faktov a argumentov mám pocit, že ten útok iste mal  svoj 

zmysel a dôvod, ale vo svojej podstate bol ú čelový. A 

domnievam sa, že je dobré, že niekto tento problém rieši.  

 

 A tak ako povedal kolega predre čník, nie je celkom 

rozumné ak máme obetavých ľudí, ktorí to robia, rieši ť to 

tak, že prevezmeme tento kríž na svoj chrbát, a pot om si 

ho budeme pohadzova ť ako horúci zemiak.  

 Jednoducho domnievam sa, že by tento útulok mal 

osta ť. 

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem ve ľmi pekne.  

 Slovo má pán poslanec Budaj. 
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Ján  B u d a j, poslanec MsZ: 

 Ďakujem pekne. Ja myslím, že máme pred sebou jeden z  

príkladov nefinan čnej podpory mesta nejakej ob čianskej 

iniciatíve, ktorá ako tu už zaznelo, rieši reálny p roblém 

v živote. Ja myslím, že mestské zastupite ľstvo by si ni č 

iné nemuselo pria ť, len aby ob čania trochu pomohli pri 

riešení verejných problémov. Ak by to stálo takto m álo, 

tak by sme v tomto meste si pomáhali navzájom.  

 

 Pokia ľ ide o ten stav tých kotercov, naozaj na tejto 

fotografii nevyzerajú lákavo, ale si uvedomme, že s me na 

to nedali ani Eur, na to ako vyzerajú.  

 

 A za druhé, my čo starší si pamätáme, ke ď aj naša 

dnes celkom inak vyzerajúca mestská ZOO nebola ve ľmi, 

veľmi kvalitnejšia, a dali by sa tam nafoti ť ve ľmi podivné 

fotografie pred 20 - 30 rokmi. Sná ď sa dá, ja si myslím, 

že pán Šindler mal dobrý úmysel. A sná ď by sa dalo v 

spolupráci, ak by sa toho chcel chyti ť, ako jeho 

iniciatívy, v spolupráci s tými opatrovate ľmi tých zvierat 

hovori ť o vys ťahovaní, pres ťahovaní a pomoci vytvorenia 

kvalitnejšieho útulku. Ale to by musel by ť naozaj teda 

projekt, ktorý po zrušení tohto nájmu by tie zviera tká nám 

poriešil, aby behali tu v Primaciálnom po chodbách.  

Ďakujem. 

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.    
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 Faktickou poznámkou na vás chce reagova ť pani 

poslanky ňa Ondrišová. 

 

 

JUDr. Júlia  O n d r i š o v á, poslanky ňa MsZ: 

 Ja by som chcela iba pripomenú ť k týmto kotercom, že 

takéto koterce sú tam tri, ale tam sú vybudované ko terce. 

Myslím 5 rokov dozadu mesto vybudovalo riadne murov ané 

koterce pre nieko ľko psov s uli čkou a s jednotlivými 

kójami a tie sú není nafotené. A tieto skuto čne, toto sú 

oni. Toto sú oni. A tie ostatné postavila v rámci e šte 

doplnenia a skuto čne hry pre tie zvieratá, tá pani.  

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne za túto faktickú poznámku.    

 

 Mám tu dve prihlášky do diskusie od pani Mgr. Ivet y 

Havranovej a pani Anny Bakovej, ktoré sa chcú vyjad ri ť k 

tomuto problému.  

 

 Chcem sa vás opýta ť, kto súhlasí, aby mohli vystúpi ť 

v diskusii v stanovenom limite 3 minúty. Kto súhlas í? 

 (Hlasovanie.) 

 Myslím si, že je rozumné, aby sme po čuli aj názor 

druhej strany.  

 Poprosím, vzh ľadom na váš súhlas, pani Havranovú, 

ktorá sa prihlásila ako prvá. Máte priestor na 3-mi nútové 

vystúpenie.  

 Nech sa pá či. 
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OBČIANKA: Mgr. Iveta  H a v r a n o v á  

 Ďakujem ve ľmi pekne. Budem ve ľmi stru čná. 

 Som zakladate ľka prvého spolku na ochranu zvierat na 

Slovensku v roku 90. Šes ť rokov som h ľadala na území 

Bratislavy vhodný pozemok, kde by sa dal kone čne po 50 

rokoch vybudova ť nejaký prístrešok a nejaký útulok pre 

zvieratá.  

 

 Bratislava, čo je hanba, 50 rokov nemala jeden útulok 

pre opustené zvieratá, ak nerátame šarvovne, kde vš etky 

zvieratá boli systematicky likvidované. V roku 96 s a nám 

podarilo prenaja ť si tento pozemok od Marianumu. Riadne 

sme platili nájom. Vlastnými rukami sme si vybudova li 

koterce. Po 16 rokoch, nehnevajte sa, naozaj musia vyzera ť 

dos ť zlé.  

 

 A ve ľmi sa čudujem, a chcem aj protestova ť proti 

tomu, že odkia ľ sú tieto zábery, a pre čo tam nie sú 

autentické zábery dneška? To by som chcela vedie ť, že 

pre čo toto sa tam ukazuje, čo je staré. Ja neviem, asi 10 

rokov. Neviem, kto to kde zobral. Dobre. 

 

 A teraz k ďalšiemu, aby som bola stru čná: 

 V roku 2001 sme podpísali spoluprácu s magistrátom , 

ktorý nám dal 350 tisíc na vybudovanie toho velikán skeho 

krásneho objektu pre psov. Od toho vlastne d ňa 

spolupracujeme, dostávali sme príspevok 11 tisíc na  

prevádzku pre všetky zvieratká. Za tie roky sa tam 

zachránili tisíce zvierat. Starali sme sa denno-den ne bez 
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toho, aby nás niekto platil za to, 24 hodín o tie 

zvieratá. Za 16 rokov nebola jedna jediná s ťažnos ť.    

 

 A ja by som ve ľmi pekne poprosila pánov poslancov, 

aby si našli čas a prišli sa pozrie ť na to, ako to tam 

vyzerá, pretože takto to tam nevyzerá; možno ani pr ed 10 

rokmi to tak nevyzeralo.  

 A ešte jednu vec, ak môžem, ak mi dáte priestor. 

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ešte máte minútu desa ť. 

 

OBČIANKA: Mgr. Iveta  H a v r a n o v á  

 Je to, máme pomoc od rakúskych ochranárov z Viedne , 

ktorí ke ď tam prídu tak sú úplne šokovaní, že ako je to 

možné, že nás vôbec mestské časti nepodporujú. A že musia 

chodi ť rakúski ochranári, aby nám nosili krmivo, 

veterinárne prípravky a sterilizovali zvieratá, leb o na to 

nám už peniaze nezostávajú. 

 Takže ďakujem. Ak som vy čerpala tie 3 minúty. 

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc.,  

           primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

 Máte ešte stále 40 či 50 sekúnd. Ale ak ste skon čili. 

 

OBČIANKA: Mgr. Iveta  H a v r a n o v á  

 Ak môžem teda k tomu ešte doda ť. Všetko vlastnými 

rukami, dobrovo ľníci, bez nároku na odmenu, nikto nás za 
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to neplatil a robíme to 16 rokov. A momentálne  pol  roka 

úplne bez zamestnancov.  

 

 Ale naozaj by som poprosila, ak chcete rozhodnú ť o 

prvom bratislavskom útulku, treba to tam prís ť nafoti ť. 

Boli tam JOJ, Markíza, bolo tam nieko ľko časopisov. Mám tu 

presnú dokumentáciu, teraz, nedávno, a všetci boli nadšení 

a povedali, že to je rajská záhrada, že to je raj p re 

zvieratá. Tak neviem potom o čom sú tie snímky, prepá čte. 

Status quo je iné.  

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y      

 Ďakujem ve ľmi pekne.  

 Ešte má slovo pani Baková, ktorá sa hlásila ako 

druhá. Dávam jej tiež priestor na 3 minúty. 

 Ďakujem, pani Havranová. 

 

 

OBČIANKA: Anna  B a k o v á  

 Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán primátor, vážení 

poslanci, ja som si napísala tých pár sloví čok čo vám 

chcem poveda ť. Na predošlom zasadnutí som vás prosila, aby 

ste sa tam išli pozrie ť. No, tak traja si našli čas a 

prišli. Bola do pani RNDr. Černá, pán Ing. Kugler a JUDr. 

Ondrišová, za čo im ve ľmi pekne ďakujem.  

 

 Teraz v utorok tam prišla pani starostka z Vrakune  aj 

s dvoma pracovníkmi Bratislavskej televízie, ktorí to tam 

filmovali, takže by bolo vhodné, keby to čo nafilmovali, 
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sa tu mohlo premietnu ť, aby ste si ozaj mohli urobi ť 

názor, jak to tam vyzerá.  

 

 Ke ď som tam bola, tak som sa jedného mladíka ktorý 

tam išiel so psami, či tam býva, tak povedal že áno. Na 

otázku, či mu vadí tam ten útulok, mi povedal, že nie.  

 

 No, jeden fakt, že skuto čne tam bezprostredne nie sú 

žiadne rodinné domy. A tak jak pán MUDr. Osuský min ule 

hovoril, že tí ľudia, čo si tam kúpili pozemok vedeli, že 

tam ten útulok je, a ke ď im to vadí, tak nemali si tam ten 

pozemok kupova ť.  

 

 To, že tam boli tí zástupcovia masmédií už hovoril a 

pani Mgr. Havranová. A chcem vám len to ľko poveda ť, že 

miesto toho, aby ste ocenili nezištnú starostlivos ť 

vedúcej útulku, ktorá svoje atraktívne zamestnanie,  svoju 

atraktívnu profesiu vymenila za toto čo robí, a niektorí 

jej hádžete polienka pod nohy, a skuto čne je to práca 

neskuto čne namáhavá, a neviem, kto by to z vás bol ochotný 

robi ť.  

 

 Pod ľa mňa, aj pod ľa niektorých známych osobností by 

každá mestská časť mala ma ť bu ď útulok, alebo prispieva ť 

na prevádzku tohto útulku, aby sa mohla tá práca eš te 

zlepši ť, prípadne aby sa mohol z tých pe ňazí plati ť nejaký 

zamestnanec. Ďakujem. To je všetko. 

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 
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 Ďakujem ve ľmi pekne.  

 Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, nik to 

sa už nehlási.  

 Ale ja vás chcem pekne poprosi ť na záver diskusie, 

skúste zváži ť svoje hlasovanie a spo ľahnúť sa na to, že 

sme poverili troch kolegov, členov tohto zastupite ľstva, 

ktorí mali situáciu preveri ť na mieste. Urobili to.  

 Všetky tie vyjadrenia sú pozitívne.     

 

 Ja osobne, ke ď sa ma pýtali cez prestávku novinári, 

čo si osobne o tom myslím, ja som povedal; po čkám na to, 

čo povedia poslanci. Nebol som tam, možno je to moja  

chyba, ale rozhodova ť budete vy. Čiže je dôležité, aby ste 

vy mali o tom svoj názor. 

 

 Chcem vás pekne poprosi ť, keby ste podporili ten 

nájom.  

 Ten nájom schva ľujeme na dobu neur čitú.  

 To znamená, my ke ď nebudeme spokojní, ke ď tam budú 

problémy, ke ď budú s ťažnosti, budeme sa tomu venova ť a 

môžme ten nájom do 3 mesiacov vypoveda ť. To nie je tak, že 

to dávame na 20 rokov. A vlastne nemôžme sa potom k  tomu 

vráti ť, lebo sme sa na nie čo zaviazali, a to dobrovo ľne.  

 

 Chceme, aby pokra čovala práca toho útulku, ktorú 

traja poslanci vyhodnotili ako pozitívnu. A ja na z áklade 

toho, čo som tu po čul, vás chcem pekne poprosi ť, aby sme 

sa v tomto nejako zjednotili. Lebo treba na to 27 h lasov 

aby nie čo prešlo. A je v záujme veci, aby sme ako mesto 

rozhodli. A v prípade, že budeme ma ť iné návrhy, iné 
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lokality, je možné to rieši ť a vráti ť sa k tomuto nájmu 

rozviazaním zmluvy a premiestnením toho útulku niek am 

inam. Ale my vieme, že takú alternatívu nemáme. A p očuli 

sme, že ju zakladatelia útulku 6 rokov h ľadali. Čiže nie 

je to také jednoduché, a my všetci to dobre vieme.  

 

 Čiže prosba z mojej strany smerom k vám; ke ď sa 

budete rozhodova ť, skúste zváži ť všetky tie dopady, ktoré 

to vaše rozhodnutie bude ma ť.  

 

 Bod č. 46 sme z h ľadiska diskusie vy čerpali.  

 Poprosím predsední čku návrhovej komisie aby sa 

vyjadrila, teda aby predložila návrh na hlasovanie.       

   

 

Predsední čka návrhovej komisie 

JUDr. Júlia  O n d r i š o v á, poslanky ňa MsZ.  

 Návrhovej komisii bol predložený jeden návrh na zm enu 

navrhnutého uznesenia pánom poslancom Šindlerom, kt orý 

uvediem.  

 A to síce za poslednou vetou, slovami nadobudnutia  

účinnosti nájomnej zmluvy, navrhuje zmenu novej vety:  

Nájom vznikne d ňom nadobudnutia ú činnosti tejto zmluvy a 

dojednáva sa na dobu ur čitú do 31. 3. 2012 a mesto 

predmetný pozemok pripraví na odpredaj verejnou sú ťažou.  

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Dávam hlasova ť o návrhu pána poslanca Šindlera. 

 Prosím, prezentujte sa a hlasujte.  
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 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťpäť prítomných poslancov 

 Osem poslancov hlasovalo za, štrnás ť proti, trinás ť 

sa zdržalo hlasovania. 

 

 Konštatujem, že tento pozme ňujúci alebo skôr 

dopl ňujúci návrh nebol prijatý.  

 Pani predsední čka. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

JUDr. Júlia  O n d r i š o v á, poslanky ňa MsZ: 

 Áno. Ideme hlasova ť o návrhu uznesenia, ktoré je 

písomne predložené predkladate ľom. 

 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

              primátor hlavného mesta SR Bratislavy   

 Prosím, na prijatie tohto uznesenia sa vyžadujú tr i 

pätiny všetkých poslancov.  

 Spúš ťam hlasovanie. 

 Prezentujte sa a hlasujte.  

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťpäť prítomných poslancov.  

 Dvadsa ťsedem za, jeden proti, sedem sa zdržalo 

hlasovania. 

 

 Konštatujem, že sme prijali uznesenie.  

 

Dnes sa tu dejú zázra čné veci, ale zatia ľ sa mi zdá, že 

pozitívne.  

 Takže ďakujem ve ľmi pekne.  
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 Konštatujem, že sme schválili ten nájom tak, ako b ol 

predložený. 

 Ďakujem aj za tú diskusiu.  

 

 Otváram rokovanie o bode č. 47. 

 

 

BOD 47:  

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa 

týkajúceho sa nájmu pozemku parc. č. 17562/1 v Bratislave, 

k. ú. Ra ča.  

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc.,   

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán riadite ľ. 

 

Ing. Viktor  S t r o m č e k, riadite ľ magistrátu: 

 Ďakujem ve ľmi pekne. Jedná sa o vybudovanie prístupu 

ku garážam umiestnených na pozemkoch v katastrálnom  území 

Rača. Predmetný materiál bol prerokovaný vo finan čnej 

komisii aj v mestskej rade, vždy s odporú čaním schváli ť 

predmetný materiál. 

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Otváram diskusiu o bode č. 47. 

 Konštatujem, že sa do nej nikto nehlási. 

 Pani predsední čka. 
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Predsední čka návrhovej komisie 

JUDr. Júlia  O n d r i š o v á, poslanky ňa MsZ: 

 Hlasujeme o návrhu uznesenia, tak ako bolo písomne  

predložené. 

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťštyri prítomných. 

 Tridsa ťštyri za, nikto proti, nikto sa nezdržal.  

 

 Konštatujem, že sme prijali platné uznesenie k bod u 

č. 47. 

 

 Nasledujú viaceré návrhy na odpustenie dlhu alebo 

upustenie od vymáhania poh ľadávok.  

 

 Bod č. 48. 

 

 

BOD 48:  

Návrh na trvalé upustenie od vymáhania poh ľadávok v 

celkovej sume 186 641,72 Eur s príslušenstvom, zmlu vnou 

pokutou a trovami konania.  

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán riadite ľ, prosím, keby si uviedol tento materiál. 
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Ing. Viktor  S t r o m č e k, riadite ľ sekretariátu:  

 Ďakujem ve ľmi pekne. Ako sme spomínali, za číname 

stále intenzívnejšie a intenzívnejšie pracova ť s 

pohľadávkami. V rámci nich prechádzame a nachádzame 

takzvané dubiózne poh ľadávky, ktoré sú nevymožite ľné. 

 Materiál bol prerokovaný vo finan čnej komisii, kde 

bol schválený. Takisto aj v mestskej rade.  

 

 My v rámci poh ľadávok ako takých pripravujeme celý 

súhrn. Máme cez 20 tisíc poh ľadávok, ktoré nejakým 

spôsobom budeme musie ť spracováva ť a ďalej vymáha ť. Vidie ť 

to aj v tom potom, že chodí stále viac a viac návrh ov na 

odpustenie penále z omeškania.  

 

 My z dôvodu, že evidujeme ve ľa poh ľadávok, ktoré sú 

nevymožite ľné, navrhujeme tieto trvalo od nich upusti ť a 

jednoducho presta ť ich evidova ť, aby sme mali jasný 

preh ľad o tom, že poh ľadávky, ktoré by sme evidovali v 

účtovníctve, majú aj nejaký reálny základ na vymáhani e. 

 To ľko, prosím, na úvod.    

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 Otváram diskusiu k bodu č. 48. 

 Hlási sa pán poslanec Šindler. 

 

Ing. Milan  Š i n d l e r, poslanec MsZ: 

 Ďakujem.  
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 Samozrejme, že toto sú nejaké hriechy minulosti, s  

ktorými sa nejak musíme viac-menej vysporiada ť. Ja by som 

sa vzh ľadom na to, že sú časný systém finan čný na 

magistráte nie je online a funguje to nejak zbieran ie 

údajov ešte pracne a zrejme ru čne, takže tá moja otázka 

znie: Že či nenastávajú aj teraz také prípady, ktoré sú zo 

zmlúv vyplývajúce nejaké platby, ktoré sa nekonajú?   

 

 A celé sa to deje nejak s nejakým posunom. A príde me 

o dva roky k tomu, že zase sa nám tu nie čo vygenerovalo, 

nejaké poh ľadávky, a nevieme už s nimi ni č robi ť, lebo sú 

preml čané. Čiže to je moja otázka, že ako k tomu 

pristupujeme? 

  

 Lebo už minule sme mali tu správu, tu nejak k 15. 

januáru, že poh ľadávky mesta sú niekde miliarda celá jedna 

milióna. Až teraz k 15. 3. sme mali, ke ď poviem v 

korunách, aby si to ľudia vedeli porovna ť, tak už len 

nejakých 750 miliónov; čiže nejak to padá.  

 

 Ja potom budem chcie ť vedie ť, že kde týchto 300 

miliónov sná ď na ú čet alebo ako zmizlo zo sveta? A tú 

správu, čo máme mať k 30. 6., tam o čakávam, že už možno 

budeme mať len nejakých 500 ale 400 miliónov. A tie čísla 

sú tu také strašne hýbajúce sa; to mi zaráža dych. 

Ďakujem. 

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

           primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
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 Prepá č, pán riadite ľ, ešte pani poslanky ňa Tvrdá a 

potom budeš odpoveda ť na aj jej poznámky alebo otázky. 

 Nech sa pá či, pani poslanky ňa. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Ja sa chcem len spýta ť, Združenie 

garážnikov, Janko, Ferko, z Ružinova, z Vrakune - o dkia ľ? 

Jaké združenie garážnikov? To je také všeobecné, že  kto to 

vlastne je, či tá firma ešte existuje alebo neexistuje? 

Mne také to je, že je to vlastne vyše 2 miliónov; n eviem. 

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Áno.  

 Pán poslanec Len č, faktickou poznámkou na toto 

vystúpenie. 

 

 

Ing. Peter  L e n č, poslanec MsZ: 

 Ja som mal v podstate pripravenú podobnú pripomien ku. 

Ak sa to teda nedá iná č identifikova ť, tak minimálne tou 

adresou Švabinského, aby to bolo ale aj v uznesení exaktne 

vyjadrené. Lebo naozaj Združenie garážnikov to je p roste 

zo zákona nejaká forma existencie, a pokia ľ nemajú nejaký 

špeciálny názov, tak aspo ň adresu. Ďakujem.  

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Áno.  
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 Pán riadite ľ na to zareaguje, ale je tu ešte 

pripomienka, resp. prepá čte, vystúpenie pána poslanca 

Nesrovnala. Nech sa pá či. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Ja chcem iba kolegom oboznámi ť s tým, 

že my sme vo finan čnej komisii diskutovali o tom, ako je 

vôbec možné, že napríklad poh ľadávka vo výške 20 tisíc 

Eur, čiže to je pol milióna korún, ostane, zanikne z 

dôvodu preml čania. Preml čacia lehota je 3-ro čná, to 

znamená, že niekto na magistráte 3 roky tú poh ľadávku 

nevymáhal.  

 

 Tak sa pýtam hlavného kontrolóra, ako je toto možn é, 

že takýto stav tu bol?  

 

 A potom sme diskutovali o tom, ako tomu zabráni ť. A 

jeden smer je ten, čo ste hovorili, pán riadite ľ vy, že 

teda sa pripravuje nový manažment poh ľadávok a radi by sme 

vedeli, ako je to možné, že sa toto stalo, a eventu álne či 

tí ľudia tu ešte pracujú? 

 

 

Ing. Viktor  S t r o m č e k, riadite ľ magistrátu:  

 Skúsim odpoveda ť od konca. 

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Nech sa pá či.  
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Ing. Viktor  S t r o m č e k, riadite ľ magistrátu:  

 Možno to ani nie je otázka na hlavného kontrolóra,  

lebo ten kontroluje ten stav ako taký daný a nezodp ovedá 

za chod toho magistrátu.   

 

 My sa snažíme urobi ť veci tak, aby sa dané veci 

proste neopakovali. Žia ľ, nemáme ten časostroj, nevieme 

cestova ť v čase, zdedili sme tie poh ľadávky v takom stave 

v akom sú. My sme urobili organiza čné opatrenia v tom, že 

toho kto bol zodpovedný za správu resp. vymáhanie 

pohľadávok, dneska už ním zodpovedný nie je. Bavíme sa na 

právnom oddelení, a je to presunuté na oddelenie pr ávne, 

aby sa to priamo tam riadilo. A nastavili sme mecha nizmy, 

aby sa daná situácia neopakovala.  

 

 Čo sa týka celkovej správy poh ľadávok ako takých, to 

sme spomínali na finan čnej komisii. Pripravujeme verejnú 

obchodnú sú ťaž, lebo jedná sa o ve ľký po čet poh ľadávok. 

Keby že aj všetci hne ď zamestnanci úradu za čnú spracováva ť 

tieto poh ľadávky, tak jednoducho ni č iné by sme nedokázali 

vybavova ť na najbližšie mesiace.  

 

 Preto nechystáme sa tieto poh ľadávky ani odpredáva ť, 

ale urobi ť sú ťaž na mandátnu zmluvu. Na základe  externého 

prostredia ďalej vymáha ť tieto poh ľadávky.  

 

 V rámci toho chceme po čas leta nahádza ť, v 

úvodzovkách "nahádza ť", do informa čného systému všetky 

nájomné zmluvy, aby nám chodili predpisy nájomného a aby 

automaticky sme vždy vedeli, kto vlastne platí a ne platí.  
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 Ďalšia opatrenie, ktoré sme spomínali, ku všetkým 

novým zmluvám, ku ktorým sa teraz budú robi ť dodatky, 

budeme dáva ť automatickú klauzulu, že po troch 

nezaplatených nájomných, zmluva zaniká.    

 

 Štvrté opatrenie, ktoré sme urobili, týka sa to 

hlavne nájmov na byty, kde každý jeden nájomník pod pisuje 

notársku zápisnicu a jednoducho tým pádom ďaleko máme 

silnejší nástroj na vymáhanie prípadných poh ľadávok. To sú 

všetko ale veci, ktoré by mali zabra ňova ť tomu, že by nám 

tie poh ľadávky ďalej rástli, z h ľadiska prenájmu. A 

jednoducho my musíme ten balík teraz ako je, postup ne 

upratáva ť.  

 To ľko asi na takú všeobecnú reakciu toho všetkého. 

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Ešte pán kontrolór; nech sa pá či. 

 

 

Ing. Peter  Š i n á l y, miestny kontrolór:  

 Ďakujem za slovo. Vážený pán primátor, vážené panie 

poslankyne, páni poslanci, za čnem od pána poslanca 

Šindlera, ktorý pravidelne, teda od za čiatku tohto 

volebného obdobia reaguje na otázky oh ľadne poh ľadávok. A 

jednou, teda takou štartovnou métou bola práve tá s uma 

vyše miliardy, ktorú často spomínate, ktorá pochádza 

vlastne z ro čného hodnotenia kontroly vykonanej v roku 

2010, kedy sme sa teda zaoberali poh ľadávkami, len 



 
 
 
                                   Zápisnica MsZ 26. mája 2011  

259  

vybranými poh ľadávkami nad 100 tisíc korún, ktoré teda 

boli opakovanou kontrolou. 

 

 A opakovaná kontrola znamená, že teda sme riešili 

hodnotenie opatrení, ako boli vyriešené teda tie ko ntroly, 

alebo tá kontrola, ktorá bola robená za vedenia hla vnej 

pani kontrolórky, mestskej kontrolórky pani Kalasov ej.  

 

 A v tom materiáli teda, ktorý je jednak k dispozíc ii 

na internete a jednak v tej ro čnej správe jeho podstatná 

časť uvedená, sú uvedené typizované prípady poh ľadávok.   

 

 Ja chcem zodpoveda ť otázku, pre čo klesajú poh ľadávky?  

 Poh ľadávky klesajú preto, že my sme zistili napriek 

tomu, že to bola opakovaná kontrola, že ešte stále 

existovali poh ľadávky, ktoré v skuto čnosti neboli 

pohľadávkami a boli riešené opravou ú čtovníctva. Je to ale 

tam napísané, čiže ten kto pre číta ten 25 stranový 

materiál, ktorý vznikol v roku 2010, tak ten sa z t oho 

materiálu dozvie; boli prijaté opatrenia, ktoré dot eraz 

neboli naplnené.  

 

 Otázka vzniku poh ľadávok z h ľadiska ich preml čania, 

to je národný šport tejto republiky, to nie je špec ifika 

hlavného mesta. Hra ť na preml čanie v súdnej praxi je bežná 

nielen v oblasti ekonomickej, ale aj v oblasti tres tnej, 

at ď. Ako poznáte to z médií.  

 Boli aj takí borci, ktorí teda sa o to pokúšali z 

obdobia pred 10 rokov; lebo ideme teda historicky d o takto 

starého obdobia, ktorí sa o to pokúšali a boli úspe šní. 

Boli takí, ktorí neboli úspešní. 
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 Bola to hra na doru čite ľnos ť na adresu, na ktorej 

nikto nebol zastihnute ľný, at ď. Proste medzitým sa aj 

legislatíva trošku zmenila, sprísnila. Dneska je to  už 

ove ľa náro čnejšie hra ť s nami takúto hru.  

 

 Zásadným nedostatkom bolo, že kedysi inštitút 

notárskej zápisnice, alebo teda exekuovate ľného titulu 

existoval. V ur čitej dobe potom prestal existova ť. A už 

moja predchodky ňa na pozícii mestského kontrolóra sa o to 

pokúsila, žia ľ, nebola úspešná. Pokúsil som sa o to aj ja 

hneď ako som sa stal mestským kontrolórom. Teraz mám 

pocit, že som úspešný. Čiže, tak ako povedal pán riadite ľ, 

mám pocit, že sú časné vedenie robí všetko pre to, aby 

nevznikali jednak teda ani malé poh ľadávky. A to jedine 

exeku čný titul. My môžeme využíva ť súdnictvo do aleluja, 

ale úspešnos ť cez normálne pre ťažené súdy, cez ktoré teda 

máme k dispozícii zo strany mesta, je pre m ňa dos ť 

problematická. A zvä čša skôr prehrávame, ke ď sa tie veci 

už dostanú na súd.  

 

 Takže situácia poklesu poh ľadávok, samozrejme sa to 

dá zdokumentova ť, že ko ľko takýchto poh ľadávok padlo. Ale 

radové naozaj išlo obrovské problémy predpisov, kto ré boli 

predpisované zlé, nesprávne. Čiže ni č iné sa s tým nedalo 

urobi ť len ich teda vyú čtova ť. Súvisí to, samozrejme, aj s 

inventarizáciou.  

 

 Problém inventarizácie je tiež ďalší okruh, ktorý 

teda budeme ma ť na budúci mesiac v rámci závere čného ú čtu. 

Inventarizácia je konštatovaná aj pri opakovaných 
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kontrolách NKÚ v rámci Bratislavy ako najslabší článok 

ekonomickej situácie hlavného mesta.  

 

 Do inventarizácie patrí aj inventarizácia poh ľadávok, 

kde povinnos ťou toho, kto teda inventarizuje poh ľadávky, 

je urobi ť zápis ku každej poh ľadávke, ktorá existuje. 

Berte že takéto zápisy neboli, a zrejme ani dneska nie je 

možné ich uskuto čni ť, lebo najvä čším úspechom teda tej 

kontroly ktorá bola minule urobená, v minulom roku bolo, 

že sa dohodlo, že stúpne po čet pracovníkov na ekonomickom 

úseku o dvoch. Žia ľ, toto opatrenie nie je naplnené. Do 

dneska nie je naplnené. Naopak myslím, že je o jedn ého 

menej preto, lebo niekto odišiel do dôchodku.  

 

 S takým po čtom pracovníkov, ktorých tam majú k 

dispozícii, fyzicky nie je možné zabezpe či ť ani tie ve ľké 

pohľadávky, ktoré sme my odfajkávali a robili sme to 3 

mesiace. A nie to ešte tie tisíce malých poh ľadávok, z 

ktorých sa, žia ľ, napo číta tam teda celkom slušný objem 

peňazí. 

 

 Preto podporujem otázku snahy o riešenie outcourci ngu 

tých po četne ve ľkých poh ľadávok; podobne ako to robí 

energetika, podobne ako to robí plynárenský priemys el, 

telekomunikácie, at ď. Lebo jednoducho je to neosobné, ten 

kto to dostane na starosti je za to zodpovedný.  

 

 Samozrejme, rozhodnutie prijímate vy, a pripraví h o 

vedenie mesta. Ale teda som povedal nieko ľko slov viacej, 

už ke ď ste sa pýtali na takto závažnú vec odpísania tejto  

pohľadávky.   
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 Sú časne by som prosil, aby ste teda venovali ochotu 

odpisova ť tieto poh ľadávky preto, lebo evidova ť 

pohľadávky, ktoré sú vo výkazníctve a ktoré sú evidentn e 

nedobytné, je skres ľovaním ú čtovníctva, čo teda ako môže 

byť tiež adekvátne ocenené kontrolou NKÚ. Okrem toho, že 

ja vo svojej závere čnej správe k ú čtu, ktorú budem 

pripravova ť na budúci mesiac, to tiež uvediem. Ďakujem za 

pozornos ť.       

 

 

Predsedajúci:  doc.  RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

           primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

 Ďakujem pekne.  

 Ak sa už nikto nehlási, uzatváram možnos ť sa 

prihlási ť k bodu 48. 

 Myslím, že tá suma, ktorú máme odpísa ť, si zaslúžila 

túto diskusiu. Nie je to jednoduché. Pán kontrolór 

vysvetlil ten širší kontext aj z minulých období.   

 

 Prosím, vyjadríte sa k materiálu hlasovaním. 

 Dám priestor pre návrhovú komisiu. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie  

JUDr. Júlia  O n d r i š o v á, poslanky ňa MsZ: 

 Budeme hlasova ť o návrhu uznesenia tak, ako je 

písomne predložené s malým doplnením, a to Združeni e 

garážnikov o adresu:  

 Švabinského 20, 851 02, Bratislava na návrh, ktorý  si 

predkladate ľ osvojil.  



 
 
 
                                   Zápisnica MsZ 26. mája 2011  

263  

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ja by som tam dal ešte aj to I ČO, ktoré je tam 

uvedené a potom je to ako úplne jednozna čné. Lebo v tej 

žalobe, ktorá tam je, že je to nevymožite ľné, je aj táto 

identifikácia; čiže okrem adresy, aj I ČO.  

 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

JUDr. Júlia  O n d r i š o v á, poslanky ňa MsZ: 

 Áno. Takže doplníme aj I ČO. 

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Len aby to bolo úplne na poriadku.     

 

 Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťdva prítomných.  

 Dvadsa ťšes ť za, jeden proti, piati sa zdržali 

hlasovania. 

 Konštatujem, že sme prijali platné uznesenia a 

súhlasili sme s upustením od vymáhania poh ľadávok. 

 

 Bod č. 49 je podobný. 

 

BOD 49:  

Návrh na trvalé upustenie od vymáhania poh ľadávky v 

celkovej sume 3 925,97 Eur s príslušenstvom.  
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Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán riadite ľ. 

 

  

Ing. Viktor  S t r o m č e k, 

 Ďakujem ve ľmi pekne. Ke ďže sa jedná o obdobný prípad, 

ja len ve ľmi stru čne: Táto spolo čnos ť nepreberá zásielky, 

resp. vracajú sa nám ako adresát neznámy. Využili s me 

všetky možnosti, akéko ľvek ďalšie. Konkrétne ďalšie kroky 

by mali len za následok, že by sa nám zvyšovali nák lady s 

vymáhaním tejto poh ľadávky, pri čom jej vymožite ľnos ť je 

nulová.  

 

 Preto z tohto dôvodu dám len návrh tiež na trvalé 

upustenie od vymáhania predmetnej poh ľadávky.  

 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

              primátor hlavného mesta SR Bratislavy  

 Ďakujem pekne. 

 Otváram diskusiu k bodu 49. 

 Hlási sa ako prvý, pán poslanec Uhler. 

 

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

 Ďakujem. Ja sa chcem len spýta ť, pre čo je táto jedna 

pohľadávka uvedená v samostatnom bode? 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán riadite ľ. 
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Ing. Viktor  S t r o m č e k  

 Priznáme sa. Postupne ako sme spracovávali tie 

pohľadávky ako balík, mali sme hotové, a potom sme ešte  

dokladali rýchlo aj túto ďalšiu, jak sa spracovávali.  

 

 Na budúce my to vždy chceme robi ť ako v jednom 

balíku. Len už ke ď bola spracovaná ako kompletný podklad a 

už bol jeden materiál hotový, tak sme zaradili ako ďalší. 

 

 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

              primátor hlavného mesta SR Bratislavy  

 Čiže je to len technická vec, na budúce to dáme 

spolo čne.  

 Ak sa nikto nehlási, poprosím opä ť návrhovú komisiu. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie. 

JUDr. Júlia  O n d r i š o v á, poslanky ňa MsZ: 

 Budeme hlasova ť o návrhu uznesenia tak, ako je 

predložené. 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťjedna poslancov je prítomných. 

 Dvadsa ťpäť za, nikto proti, šiesti sa zdržali 

hlasovania. 
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 Konštatujem, že sme schválili uznesenie k bodu č. 49. 

 

 Bod č. 50.   

 

 

BOD 50:  

Návrh na odpustenie dlhu v sume 1 043,20 Eur.  

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán riadite ľ, treba úvodné slovo?  

 

Ing. Viktor  S t r o m č e k, riadite ľ magistrátu: 

 Jedná sa o fyzickú osobu, ktorá mala prenajaté 

priestory. Neplatilo sa, a z tohto dôvodu požiadala  o 

odpustenie dodato čne vyrubených penále.  

 Vo finan čnej komisie bol schválený tento materiál s 

tým, aby sa jej vyšlo v ústrety. A na mestskej rade  bol 

tiež prerokovaný. 

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

 Otváram diskusiu k bodu 50. 

 Nikto sa nehlási. 

 Pani predsední čka. 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

JUDr. Júlia  O n d r i š o v á, poslanky ňa MsZ: 
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 Budeme hlasova ť o predloženom návrhu tak, ako je 

písomne predložený. 

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťjedna prítomných. 

 Dvadsa ťtri za, traja proti, piati sa zdržali 

hlasovania.  

 

 Konštatujem, že sme prijali platné uznesenie. 

 Bod č. 51. 

 

 

BOD 51:  

Návrh na odpustenie dlhu v sume 1 240,95 Eur  

 

 

Ing. V. S t r o m č e k, riadite ľ magistrátu: 

 Jedná sa o fyzickú osobu. Pani už dnes poberá 

starobný dôchodok a z tohto dôvodu žiada o odpusten ie 

dlhu, ke ďže by jej to závažným spôsobom zhoršilo jej 

sociálnu situáciu.   

 Materiál bol prerokovaný vo finan čnej komisii aj na 

mestskej rade. Finan čná komisia sa stotožnila s návrhom a 

navrhuje odpusti ť v uvádzanej miere tento dlh. 

 

Presedajúci: doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

             primátor hlavného mesta SR Bratislavy  
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 Otváram diskusiu. 

 Nikto sa nehlási. 

 Poprosím návrhovú komisiu. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

JUDr. Júlia  O n d r i š o v á, poslanky ňa MsZ: 

 Budeme hlasova ť o návrhu tak, ako je písomne 

predložené.  

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Prezentujte sa, prosím, a hlasujte. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťjeden prítomných. 

 Dvadsa ťšes ť za, nikto proti, piati sa zdržali. 

 

 Uznesenie sme prijali. 

 

 Bod č. 52. 

 

 

BOD 52:  

Návrh na odpustenie dlhu v sume 1 506,82 Eur.  

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán riadite ľ. 
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Ing. V. S t r o m č e k, riadite ľ magistrátu: 

 Ďakujem. Na rozdiel od predchádzajúcich prípadov 

tento materiál nezískal podporu vo finan čnej komisii, v 

ktorej bol prerokovávaný. Tiež sa jedná o dlžobu z dôvodu 

nájmu bytu na Kop čianskej ulici.  

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Otváram diskusiu. 

 Nikto sa nehlási. 

 Poprosím návrhovú komisiu. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

JUDr. Júlia  O n d r i š o v á, poslanky ňa MsZ: 

 Budeme hlasova ť o návrhu uznesenia tak, ako je 

písomne predložené. 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Prosím, prezentujte sa a hlasujeme. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťjedna prítomných. 

 Pätnás ť za, šes ť proti, deviati sa zdržali, jeden 

poslanec nehlasoval.  

 

 Konštatujem, že sme neprijali platné uznesenie, 

chýbal jeden hlas. Čiže sme neschválili tento návrh. 

 

 Bod č. 53. 
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BOD 53:  

Návrh na odpustenie dlhu v sume 2 264,85 Eur.  

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán riadite ľ. 

 

Ing. Viktor  S t r o m č e k, riadite ľ magistrátu: 

 Ďakujem. Vo finan čnej komisii získal podporu tento 

materiál. Jedná sa o onkologického pacienta, tohto času je 

pani imobilná, z tohto dôvodu my predkladáme materi ál aj 

do mestského zastupite ľstva.  

 Bol prerokovaný aj v mestskej rade, kde odporú čali 

schváli odpustenie tohto dlhu. 

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Otváram diskusiu. 

 Nikto sa nehlási. 

 Pani predsední čka. 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

JUDr. Júlia  O n d r i š o v á, poslanky ňa MsZ: 

 Budeme hlasova ť o návrhu uznesenia tak, ako je 

písomne predložené.  

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 
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 Prezentujte sa, prosím, a hlasujte. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Dvadsa ťdevä ť prítomných. 

 Dvadsa ťosem za, nikto proti, nikto sa nezdržal, jeden 

poslanec nehlasoval. 

 

 Konštatujem, že sme prijali platné uznesenie. 

 

 Prosím, materiál pod bodom č. 54. 

 

 

BOD 54:  

Návrh na odpustenie dlhu v sume 260,58 Eur.  

 

 

Ing. V. S t r o m č e k, riadite ľ magistrátu:  

 Žiadate ľka je opä ť fyzická osoba. Poh ľadávky vznikli 

z prenájmu garsónky. Žiadate ľka je poberate ľkou starobného 

dôchodku, pri čom hovorí, že v prípade ak by, jej výška je 

okolo 318 Eur mesa čne čo hovorí, že v prípade že by sme 

jej neschválili odpustenie tohto dlhu, pre ňu by to malo 

katastrofálne dôsledky z h ľadiska jej rozpo čtu.  

 Iná č tento materiál bol prerokovaný vo finan čnej 

komisii, kde našiel podporu a bol schválený. A v me stskej 

rade takisto bol návrh resp. odporú čanie schváli ť 

odpustenie dlhu.  

  

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Otváram diskusiu. 
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 Nikto sa nehlási. 

 Pani predsední čka. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

JUDr. Júlia  O n d r i š o v á, poslanky ňa MsZ: 

 Budeme hlasova ť o návrhu uznesenia tak, ako bolo 

písomne predložené. 

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

           primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

 Nech sa pá či, prezentujte sa a hlasujte. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťjedna prítomných.  

 Dvadsa ťsedem za, jeden proti, traja sa zdržali 

hlasovania.  

 

 Konštatujem, že sme prijali platné uznesenie. 

 

 Bod č. 55 je posledný z tejto série. 

 

 

 

BOD 55:  

Návrh na odpustenie dlhu v sume 21 467,03 Eur.  

 

 

Ing. Viktor  S t r o m č e k, riadite ľ magistrátu: 

 Ďakujem ve ľmi pekne.   

 Žiadate ľkou je opätovne fyzická osoba.  



 
 
 
                                   Zápisnica MsZ 26. mája 2011  

273  

 Vo finan čnej komisie, ke ď sme tento materiál 

prerokovávali, tak žiadate ľ je v diametrálne inej, alebo 

bol v inej situácii ako predchodcovia, lebo získala  i 

hypotekárny úver, kde si vysporiadávala svoje nové 

bývanie. Predtým bola neplati čom. Z toho dôvodu aj 

finan čná komisia nesúhlasila s odpustením tohto penále.   

 Materiál bol prerokovaný aj v mestskej rade, a dne s 

je tu na mestskom zastupite ľstve. 

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 Otváram diskusiu k bodu 55. 

 Ke ďže sa nehlási nikto z poslancov, mám tu jednu 

prihlášku za vystúpenie za ob čanov. Je to pani JUDr. 

Veronika Kozová, ktorá by chcela vystúpi ť k tomuto bodu. 

 A ja som povinný sa vás opýta ť, či súhlasíte s jej 

vystúpením? 

 Kto súhlasí, prosím, zdvihnite ruku. 

 (Hlasovanie.)  

 Ďakujem ve ľmi pekne.  

 Myslím, že nie sú pochybnosti. 

 Pani doktorka, nech sa vám pá či. Máte mikrofón   

k dispozícii na 3 minút a vaše vystúpenie. 

 

 

OBČIANKA: JUDr. Veronika  K o z o v á  

 Dobrý de ň. Vážený pán primátor, vážené panie 

poslankyne, vážení poslanci mestského zastupite ľstva. Ja 

sa dotknem bodu 55 a mám na to 3 minúty, že pán pri mátor? 
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Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 3 minúty, áno.  

 

OBČIANKA: JUDr. Veronika  K o z o v á  

 Tri minúty, takže musím by ť rýchla. Prosím vás, ja 

som chcel poukáza ť na zákon, na vyhlášku, ktorá hovorí o 

týchto poplatkoch z omeškania. Je to nariadenie Slo venskej 

republiky číslo 87, kde v § 4 sa hovorí; to je ve ľmi 

stru čné, pre čítam: 

 Poplatok z omeškania je za každý de ň omeškania 2,5 

promile dlžnej sumy, najmenej však 25 korún za každ ý i 

začatý mesiac omeškania.  

 

 Čiže to je hrozne ve ľká škála na to, k čomu sa 

rozhodne vlastne verite ľ proti svojmu dlžníkovi.  

 

 Tento poplatok z omeškania u tej mojej klientky, i náč 

ja nie som dlžní čka, ja som advokátka Veronika Kozová, 

hej, a ja som ju náhodou stretla na ulici a som vid ela že 

je proste na dne, pretože to je príšerná suma, popl atok z 

omeškania. Tak som si povedala, že vystúpim.  

 

 Keby sa ona bola zú častnila tých súdnych rozhodnutí, 

čo sa nezú častnila; súdnych pojednávaní, ur čite súd by 

vzal do úvahy jej pozíciu, v akej sa nachádzala, a nikdy 

by nedostalo mesto to čo žalovalo. Len, žia ľ, naozaj to 

priznávam, je to pravda, idem dopodrobna, nezú čast ňovala 

sa, pretože bola v strese, a nachádzala sa v zlej 

ekonomickej situácii, v ktorej je doteraz zamotaná.   
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 Zaplatila istinu hlavnému mestu, a z tohto sa ona 

nikdy nevymotá. Takže predpokladám, neviem, komisia  teda 

nesúhlasila finan čná, ani rada nesúhlasila. Ten, tých 21 

tisíc je taká strašná suma, že to v živote nikdy 

nezaplatí.  

 

 A preto vás prosím, ke ď robíte inventúru, a skuto čne 

ja budem jedna, čo si tie mandátne zmluvy bude sa snaži ť 

vymáhať, tie nedoplatky, ako moja advokátska kancelária, 

pretože som robila v Zelenine, a je to moja parketa  práve 

tieto dlhy, takže to nie je ťažká vec iná č; to všetko robí 

počíta č.  

 

 Takže by som prosila, keby ste toto zvážili, že 

naozaj táto osoba má 55 rokov, má tam lekárske sved ectvá, 

má psoriázu, je úplne psychicky na dne. A ja som sa  

rozhodla že vystúpim, aby ste brali tú ľudskú stránku 

veci.  

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y      

 Všetko, pani doktorka? Všetko z vašej strany? 

 

OBČIANKA: JUDr. Veronika  K o z o v á  

 To je všetko.  

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem ve ľmi pekne za vaše vystúpenie. 
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 Ke ďže neevidujem žiadne prihlášky do diskusie z vašej 

strany, teda zo strany poslancov, uzatváram možnos ť sa 

prihlási ť do diskusie. 

 Poprosím návrhovú komisiu. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

JUDr. Júlia  O n d r i š o v á, poslanky ňa MsZ: 

 Budeme hlasova ť o návrhu uznesenia tak, ako je 

písomne predložený. 

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Prosím, prezentujte sa a hlasujte.  

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťjedna prítomných. 

 Dvanás ť za, pä ť proti, štrnásti sa zdržali 

hlasovania.  

 

 Konštatujem, že sme neodsúhlasili toto odpustenie 

dlhu a budeme musie ť pod ľa toho postupova ť. 

 

 Otváram bod č. 56. 

 

 

BOD 56:  

Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemk u v 

obytnom dome  Komárnicka 12, Mileti čova 65, Ruman čekova 16, 

Andreja Mráza 8, Karadži čova 6, Záhradnícka 43, 45, 
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Geologická 1D, 1E, 1F, Latorická 19, Rustaveliho 3,  5, 

Závadská 18, Hany Meli čkovej 7, Jamnického 16, Bujnákova 

9, Studenohorská 29, Vysokohorská 9, Štefana Králik a 16, 

Hálova 13, Lachova 10, Šustekova 1, 3, Znievska 11,  

Znievska 5, Smolenická 8, Topo ľčianska 20, 22, vlastníkom 

bytov a nebytových priestorov.  

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Tradi čne bez úvodného slova, pretože ten materiál sa 

tu opakuje pravidelne z h ľadiska techniky, ktorou 

prevádzame pozemky pod bytmi, alebo bytovými domami . 

 Takže otváram diskusiu k bodu 56. 

 Ke ďže sa nikto nehlási, pani predsední čka, nech sa 

vám pá či. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

JUDr. Júlia  O n d r i š o v á, poslanky ňa MsZ: 

 Budeme hlasova ť o návrhu uznesenia tak, ako je 

písomne predložené. 

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

   Nech sa pá či, prezentujte sa a hlasujte. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ť prítomných. 

 Tridsa ť za, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal. 
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 Konštatujem, že sme prijali platné uznesenie. 

 

 Bod č. 57. 

 

 

BOD 57:  

Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupite ľstva hlavného 

mesta SR Bratislavy č. 880/2005 zo d ňa 24. 11. 2005, č. 

1159/2010 zo d ňa 7. 10. 2010, č. 1210/2010 zo d ňa 4. 11. 

2010, č. 17/2011 zo d ňa 27. 1. 2011.  

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Tam sa menia uznesenia zastupite ľstva, kde sa 

dopĺňajú vlastne zmenené okolností, ktoré opä ť je potrebné 

schváli ť uznesením zastupite ľstva.  

 Bez úvodného slova otváram diskusiu. 

 Nikto sa nehlási. 

 Pani predsední čka, máte slovo. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie  

JUDr. Júlia  O n d r i š o v á, poslanky ňa MsZ: 

 Hlasujeme o návrhu uznesenia tak, ako je písomne 

predložené. 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 
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 Tridsa ťjedna prítomných. 

 Tridsa ť za, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal, 

jeden poslanec nehlasoval.  

 

 Konštatujem, že sme prijali platné uznesenie. 

 

 A dostali sme sa na poslednú stranu našej pozvánky , 

to je bod č. 58. 

 

 

 

BOD 58:  

Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Me stského 

zastupite ľstva hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy.  

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Otváram rozpravu alebo diskusiu k tomuto bodu 

programu.  

 Nech sa pá či. 

 Konštatujem, že sa nikto nehlási; predsa len, pani  

poslanky ňa Černá, nech sa pá či. 

 

 

RNDr. Marta  Č e r n á, poslanky ňa MsZ: 

 Ďakujem za slovo. Ďakujem za odpove ď na moju 

interpeláciu. Čo sa týka tých vyschnutých stromov som 

poučená, kto to mal urobi ť, ale zatia ľ skutek - utek.  
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 Takže neviem, že kto to sleduje, tých dopravákov, čo 

to tam mali tie stromy vymeni ť a vysadi ť nové. 

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc.,  

           primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

 Takže; že kto by vysadil nové stromy? 

 

RNDr. Marta  Č e r n á, poslanky ňa MsZ: 

 No, nie, no. 

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Spolo čnos ť je povinná stara ť sa 3 roky a my im dáme 

na vedomie, že to musia urobi ť. Ke ď tie stromy vyschli, 

vlastne nesplnili zmysel a ú čel zákona na ktorý ste, pani 

poslanky ňa, upozornili.  

 

 A my ich upozorníme na to, že musia to dodrža ť, 

pretože zákon je v tomto zmysle neobídite ľný. Čiže oni 

musia kona ť. Oni musia kona ť, ale my ich upozorníme na 

základe tohto vášho podnetu. 

 

 Ke ďže ďalšie prihlášky do diskusie neevidujem, 

poprosím návrhovú komisiu, aby sme uzatvorili bod 5 8 

hlasovaním. 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

JUDr. Júlia  O n d r i š o v á, poslanky ňa MsZ: 
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 Budeme hlasova ť o návrhu uznesenia písomne 

predloženom. 

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Nech sa pá či, prezentujte sa a hlasujte.  

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ť prítomných. 

 Tridsa ť za, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal.   

 

 Prijali sme platné uznesenie k bodu 58. 

 

 Otváram bod 59. 

 

BOD 59:  

Interpelácie.  

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

                primátor hlavného mesta SR Bratisla vy  

 Nech sa pá či. A už vidím, že sa hlásia poslanci. 

 Takže ako prvej dávam slovo pani poslankyni Černej na 

prednesenie jej interpelácie. 

 

 

RNDr. Marta Č e r n a, poslanky ňa MsZ: 

 Pripadá mi, že som hlídací pes, ale na Brnenskej 

ulici pri Husákovej odbo čke, čož je terminus technikus, 

pretože to každý kto tam je, tak vie kde to je, sa 

objavila perfektná tabu ľa "daj prednos ť v jazde". Totálne 
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logická, pretože vlastne tí, ktorí idú na hlavnej d o mesta 

majú da ť prednos ť autám, ktoré prichádzajú z mesta a 

odbočujú tou Husákovou odbo čkou. To by ešte ušlo. 

 

 Ale tá zna čka je krytá kríkmi do zhruba 2 metrov kým 

k nej prídete, a ke ď k nej prídete tak to už 

nezareagujete.  

 

 A ešte na tom istom mieste ale o 5 metrov ďalej je 

takisto zna čka "daj prednos ť v jazde", ktorá je logická, 

pretože to je paralelka s Brnianskou a tá skuto čne musí 

dáva ť prednos ť vozidlám, ktoré sú z hlavnej.  

 

 Takže ja pekne prosím, ja neviem, kto tieto veci 

robí, ale asi v živote nesedí za volantom, alebo čo.     

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. Robí to dopravná komisia hlavného 

mesta v ktorej sedí aj dopravný inžinier, teda mysl ím 

zástupca Krajského dopravného inšpektorátu, ktorý b y mal 

tú situáciu pozna ť. Sedia tam naši zamestnanci, ktorí toto 

majú na starosti. 

 Čiže na základe tej interpelácie to preveríme, dáme 

vám odpove ď, pani poslanky ňa. 

 Pán poslanec Osuský je ďalší prihlásený. 

 

 

MUDr. Peter  O s u s k ý, CSc., poslanec MsZ: 

 Ďakujem pekne, pán primátor. Dovolím si vás 

interpelova ť, i ke ď som presved čený že ste v tom 
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nepochybne nevinne, ale ke ďže ste v hlavi čke inzerátu 

uvedený, ako zastúpené primátorom Milanom Ftá čnikom, tak 

čo už mám robi ť.  

 O čo ide?  

 Jedná sa o inzerát, ktorým mesto oznamuje, že bude  

robi ť, predáva ť verejnou obchodnou sú ťažou. Sú tam uvedené 

v tom inzeráte, kópiu priložím, tri položky, tri in zeráty, 

každý z nich je celkom logicky, okrem listov vlastn íctva, 

na záver by som povedal upresnený adresou: Mýtna 31 , Mýtna 

33. 

 

 Tretí inzerát, týkajúci sa Starého Mesta, dá sa 

poveda ť hádam najlukratívnejšej ponuky z ponúk aká tam 

existuje, tam nemá adresu. 

 

 Musím poveda ť, že je to dos ť blbé, lebo Michalská je 

ten najlákavejší bod. Pretože zo štvormiestneho lis tu 

vlastníctva si priemerný divák málo predstaví. A ne chcem 

vyslovova ť nijaké podozrenia len iste je to personál, 

ktorý sa stará o zadávanie inzerátov. Ale ak tie in zeráty 

majú ma ť dobrý ekonomický dosah, tak sa dá o čakáva ť, že 

majú by ť v tomto zmysle dos ť precízne.  

 

 A preto nechcem vyslovova ť podozrenie, pretože môže 

ís ť len o dve veci, bu ď o neporiadok alebo o zámer. 

Pretože čím menej ľudí sa dozvie o adrese na Michalskej, 

tým menší bude zoznam uchádza čov. A tým to môže by ť pre 

tých málopo četných uchádza čov výhodné. 

 

 Preto v závere svojho interpelovania sa teda pýtam , 

či už sa jedná o neporiadok alebo úmysel, obidvoje j e 
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dôvod na vyvodenie istých záverov. Nechcem vám pods úva ť, 

aké závery sa vyvodia, ale aj ak je to neporiadok, tak to 

takto nemá by ť. A to je celá moja interpelácia. Ďakujem. 

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc. 

           primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

 Ďakujem pekne. Súhlasím s vami, pán poslanec.  

 Zareaguje pán riadite ľ, ktorému toto prechádza cez 

ruky. Nech sa pá či, pán riadite ľ.   

 

 

Ing. Viktor  S t r o m č e k, riadite ľ magistrátu: 

 Ďakujem ve ľmi pekne. Priznám sa, že ja som ten 

inzerát nikdy nevidel, takže ťažko sa mi na ňho zareaguje. 

Ale ur čite je to chybou našich kolegov. My sme urobili 

skôr opak, my sme urobili ešte tla čovú správu, ktorú sme 

dali na okruh. Dohodli sme sa s novinármi, dokonca v PLUS 

1, alebo kde nám vyšli články o tom, že mesto za čína 

predáva ť majetky, kde bola odfotená dokonca aj Michalská a 

boli tie konkrétne adresy. Čiže ur čite to nebolo zámerom. 

A skôr sme sa snažili robi ť presný opak, aby sme dávali na 

bubon známos ť, že mesto za čalo už s predajom 

nehnute ľností, čo aj tie média zobrali. 

 

 Takže; ale v ďaka za upozornenie, ur čite to zo strany 

mojich kolegov bola chyba, na ktorú sa budeme snaži ť dáva ť 

pozor a sa jej do budúcna vyhýba ť.  

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

           primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
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 Ja hovorím, že malý čierny bod, ale toto je na ve ľký 

čierny bod. Takže ideme, tri, nie tie štyri červené, áno.  

 Prosím, svoju interpeláciu prednesie pán poslanec 

Fiala. 

 

 

Stanislav  F i a l a, poslanec MsZ:  

 Ďakujem za slovo, pán primátor. Skúsim by ť stru čný. 

Mám pomerne dobré dôvody, aby som sa pýtal na nasle dovné 

otázky.  

 To sú 4 otázky: 

- S ko ľkými zamestnancami Magistrátu hlavného mesta SR  

  Bratislavy bol ukon čený pracovný pomer v termíne od 21.  

  12. 2010 do 26. 5. 2011? 

- Aké jednotlivé sumy odstupného boli magistrátom o d 21.  

  12. 2010 do 26. 5. 2011 bývalým zamestnancom vypl atené?  

- Aká celková suma bola na odstupnom v termíne od 2 1. 12.    

  2010 do 26. 5. 2011 magistrátom vyplatená? 

- Ko ľko nových zamestnancov bolo v termíne od 21. 12. 20 10 

  do 26. 5. 2011 na magistrát prijatých?  

Ďakujem.  

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Pán poslanec, odpovieme vám písomne a dáme vám pre sné 

čísla. Teraz by sme to hovorili len ve ľmi približne. Čiže 

dostanete tú odpove ď písomne. Bude k dispozícii aj 

ostatným kolegom na nasledujúcom zastupite ľstve. 

 

 Ďalší sa hlási pán poslanec Šov čík. Nech sa pá či. 
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Mgr. Sven  Š o v č í k, poslanec MsZ:  

 Interpelujem pán primátora. Interpelácia sa týka 

predkladaného zákona, ktorý sa momentálne v prvom čítaní 

prerokováva v Národnej rade Slovenskej republiky a týka sa 

to ob čanov, ktorí majú nájom v domoch reštituovaných aleb o 

privatizovaných na území nášho mesta. Podotýkam, že  po 

diskusii s predkladate ľom, problematika ktorá sa týmto 

bude rieši ť, nebudú rieši ť mestské časti ale mesto. Čiže 

je to problém nás, mesta.  

 

 Interpelácia je o tom, pre čo mesto Bratislava 

nepripomienkovalo tento návrh zákona, alebo po ťažne aká je 

naša pozícia k tejto téme, pretože tento návrh záko na bude 

znamenať pre naše mesto celý rad povinností, ktoré budú 

znamenať aj nejaké finan čné náklady.  

 

 My minimálne v tom zmysle, že budeme musie ť znáša ť 

administratívne náklady na evidenciu oprávnených os ôb, 

kontrolu oprávnenosti ich žiadostí, budeme pre tých to ľudí 

musie ť zabezpe či ť náhradné byty, a to bu ď formou tou že im 

ich kúpime alebo budeme stava ť nové byty.    

 

 Budú potrebné administratívne sily na komunikáciu,  

predpokladám asi so Štátnym fondom rozvoja bývania,  cez 

ktorého financie sa toto bude zabezpe čova ť.  

 

 Predpokladám, že tieto byty nebudeme kupova ť, pretože 

to bude nereálne. Pretože byty, ktoré sú v ponuke n a trhu 

bytov, nesp ĺňajú parametre ktoré tento zákon požaduje, aby 

takéto byty mali. Čiže takéto byty momentálne nie sú k 
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dispozícii na trhu. A preto asi pravdepodobne takét o 

náhradné byty budeme musie ť stava ť.  

 

 Čiže bude to pre nás predstavova ť ďalší 

administratívny náklad, nako ľko aj kúpa pozemkov pod 

bytové domy, v prípade že by sme ich stavali, bude v 

pomere 80 : 20, pri čom výmera pozemkov nebude smie ť 

presiahnu ť 20 % plochy pod samotným domom. To znamená, že 

bude ve ľmi ťažko h ľadať takéto pozemky na území mesta.  

 

 S tým všetkým súvisia, ako som spomínal, pod ľa môjho 

názoru administratívne náklady, ktoré bude znáša ť mesto 

Bratislava, pretože táto téma sa týka predovšetkým zo 

všetkých slovenských miest mesta Bratislavy. Samozr ejme, 

potom následne budeme musie ť tieto byty predáva ť ľuďom 

podľa zákona 182 o prevode vlastníctva bytov. Dokonca 

podľa návrhu zákona budeme musie ť zaplati ť s ťahovanie 

týchto ľudí do týchto bytov.  

 

 Proste, inými slovami, vzniká tam celý rad povinno stí 

pre naše mesto, ktoré sa dajú premietnu ť aj finan čne. A 

mesto Bratislava v pripomienkovom konaní nijakým sp ôsobom 

nezareagovalo.  

 

 Teda moja otázka je: Aká je naša pozícia alebo váš  

názor, pán primátor, na túto tematiku?  

 Konkrétne čo sa týka prerokovania tohto zákona v 

parlamente, ktorý bude ma ť vážne dopady na aj finan čnú 

situáciu nášho mesta a vôbec administratívne sily, ktoré 

budeme k tomu potrebova ť, aby sme túto agendu v 

najbližších rokoch zvládli.  
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Predsedajúci:  doc. RNDR. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán poslanec, vzh ľadom na to, že ešte nie sme 

aktívnym členom Únie miest Slovenska, to znamená dostávame 

síce všetky pripomienky alebo podklady od generálne ho 

sekretára Únie, reagujeme na tie ktoré vlastne, kto ré 

dokážeme zvládnu ť.  

 Z h ľadiska technického nemáme vytvorený mechanizmus 

na pripomienkovanie zákonov. Je pravda, že ten záko n sa 

nás týka. A ja si osobne myslím, že je to, ja to na zvem, 

veľmi slušný pokus da ť nejakú odpove ď pre nájomníkov, 

ktorí bývajú v reštituovaných domoch. 

 

 Ja viem, že sú k tomu ve ľké pripomienky aj zo strany 

Združenia práva na bývanie, ktorí navrhujú iné rieš enie. 

Ale ja nie som si istý, či dokážeme toto riešenie 

presadi ť, aj keby sme sa za ňho postavili ako mesto 

Bratislava.  

 

 To znamená, že uvedomujem si, že nám to kladie 

povinnosti, ale chcem odpoveda ť podobne ako ste tu vy 

reagovali pred mesiacom, či pred dvoma, ke ď sme riešili 

konkrétny bytový dom, takto reštituovaný, či ho máme 

odkúpi ť. Nech to stojí, čo to stojí, ide o ľudí.  

 

 Ja som sa zú častnil viacerých stretnutí, aj s pani 

poslanky ňou Rosovou, vtedy poslanky ňou národnej rady, aj 

dnes poslanky ňou národnej rady, kde sme odpovedali ľuďom 

na otázky, čo urobíte ke ď budete ma ť tú možnos ť, aby ste 

nám pomohli.  
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 Tu cítim, že nejakú ruku pomocnú nám podáva aj vlá da.  

 Možno to treba doladi ť, ale ja v zásade s tou 

myšlienkou nemám problém. Myslím si, že nie čo pre týchto 

nájomníkov urobi ť musíme. 

 

 Ak nám ponúka vláda peniaze a nejaké pravidlá hry,  ja 

osobne si myslím, že by sme mali kona ť. Napriek tomu, že 

si to bude vyžadova ť všetko to, čo ste povedali. 

 

      Áno, aj úsilie zo strany mesta. Aj výstavbu, 

pravdepodobne na našich pozemkoch. Pre čo by sme mali 

stava ť na cudzích pozemkoch a kupova ť pozemky. Máme 

dostatok možností, kde by sme to mohli urobi ť, aj ke ď je 

ťažké nájs ť priestor pre nájomný dom niekde uprostred 

mesta, pretože vždy tí doterajší obyvatelia s tým  majú 

problémy. A osobne si myslím, že to riešenie treba hľadať. 

 

 Zákon nie je prijatý.  

 Čiže, ak máte pocit, že máte k tomu relevantné 

pripomienky, po ďme ich prezentova ť za mesto; teda tak ako 

ste ich nazna čili. Ale ja zásadne nejdem rozporova ť vec, 

ktorú neviem inak vyrieši ť iba keby vláda zmenila úplne 

filozofiu a išla tou cestou, že to bude rieši ť nejakou 

finan čnou náhradou, ktorou pomôže každému tomu nájomníkov i 

rieši ť bytovú situáciu samostatne, a tú finan čnú náhradu 

mu poskytne; čo je zhruba návrh Združenia práva na 

bývanie. Čiže niekde tam sa pohybuje to rozmýš ľanie; 

podrobne vám to napíšeme v odpovedi na interpeláciu .  

 Pán poslanec Uhler je ďalší prihlásený. 
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Mgr. Jozef  U h l e r, poslanec MsZ:  

 Ďakujem. Po tejto náro čnej téme legislatívnej, by som 

ja mal jednu menej náro čnú.  

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Nech sa pá či. 

 

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

 Pán primátor, pri prijímaní rozpo čtu v marci ste nám 

pris ľúbili, že do mesiaca pribudne pred magistrátom 

cyklostojan. Tak sa pýtam, pre čo tam dodnes nie je? 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y   

 To je dobrá otázka. Ja sa toto isté pýtam pána 

riadite ľa magistrátu, lebo on tú úlohu dostal. A priznám 

sa, že jedinú odpove ď, ktorú beriem, že by to nemal by ť 

hocijaký stojan. Že proste je to predsa len priesto r, 

ktorý má svoju historickú hodnotu, a viete aký stoj an je 

tu pred BKIS; také tie na zemi, no, nie je to ve ľmi 

estetické. 

 

 Ja som videl nejaké návrhy od cyklo-koalície, s 

ktorou sme za čali komunikova ť. Tiež sa mi zdá, že patria 

tak všeobecne do mesta. Ale tu by sa mi pýtal taký možno, 

nechcem poveda ť historický, skôr umelecký. Proste taký, 

ktorý vás neodradí, ktorý bude jasné, na čo máte použi ť. A 

takú odpove ď som dostal od pána riadite ľa, že tam to 

viazne. Ale aj samého ma to štve, lebo ke ď povieme do 

mesiaca, tak do mesiaca.        
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 Čiže tu musím prizna ť, že tento prís ľub sme 

nenaplnili. Ďakujem, že ste na to upozornili. 

 A kým budem písa ť odpove ď, tak verím, že ten stoja 

tam bude; ke ď to mám takto ako odpoveda ť.  

 

 Pán poslanec Drozd, faktické poznámky k tejto deba te 

nie sú prípustné, pretože poslanci kladú interpelác ie. 

Interpelovaný má možnos ť odpoveda ť, alebo odkáže, že 

písomne. Nemôžem udeli ť faktické poznámky, to nie je 

rozprava; nie je rozprava. Môže to by ť ďalšia 

interpelácia, ale chcem drža ť pravidlá hry.  

 Pán poslanec Budaj je ďalší v poradí. 

 Po ňom ešte dve poslankyne.  

 

 

Ján  B u d a j, poslanec MsZ: 

 Ďakujem pekne. Pán primátor, pre čkali sme všetci 

spolo čne majstrovstvá. Chcem vás interpelova ť s otázkou, 

ktorú ur čite nebude problém poslancom poskytnú ť informáciu 

- vy číslenie finan čnej aj nefinan čnej podpory mesta pre 

konanie Majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji.  

 

 My sme samozrejme naviac podporili tieto majstrovs tvá 

s tým, že sme ú čelovo rekonštruovali, teda na požiadavku 

majstrovstiev, ú čelovo rekonštruovali mestský zimný 

štadión. Ale popritom vidím naozaj pozitívne podpor u, 

ktorá bola v podobe bezplatných lístkov, podporu v podobe 

nákladov, zvýšených nákladov na bezpe čnostné služby alebo 

v podobe prezentácie týchto majstrovstiev zo strany  mesta, 

ktorá samozrejme bola aj zárove ň prezentáciou Bratislavy.  
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 Ja osobne hodnotím výkon mesta v tej časovej tiesni, 

do ktorej sme sa dostali, pozitívne. Ale tieto čísla pre 

históriu by bolo dobré da ť na papier a poskytnú ť 

poslancom.  

 

 Tak povediac na uzavretie jedného dlhého maratónu a 

na uvedenie budúceho, ktorým zrejme bude debata o t om, ako 

bude fungova ť Zimný štadión v budúcnosti. Ale to je už iný 

príbeh.  

 Čiže na uzavretie príbehu majstrovstiev chcem 

požiada ť o vy číslenie nákladov. Myslím, že to by nemal by ť 

problém. 

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán poslanec, nie je to vôbec problém. My takýto 

materiál chystáme, sami sme ho chceli pripravi ť vo forme 

správy o tom, čo mesto všetko urobilo, s samozrejme, 

vrátane pe ňazí.  

 

 A rozumiem tvojej interpelácii tak, že to má by ť mimo 

štadióna, lebo ja si tiež myslím, že štadión je sam ostatná 

téma, a všetko ostatné by sme si mali nejakým spôso bom 

zráta ť. 

 

 A len pre vašu informáciu poviem, že ako podklad k  

tomuto všetkému dáme aj štúdiu ktorú spracovala Eko nomická 

univerzita Bratislava o nepriamom dopade majstrovst iev pre 

Bratislavu a širší región, v ktorom naše mesto sa 
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nachádza. Uvidíme, čo z tej štúdie vyjde, lebo pán rektor 

bol ve ľmi tajnostkársky, nechcel mi prezradi ť, čo vlastne 

vyskúmali jeho kolegovia. Má k tomu by ť budúci týžde ň 

tla čovka.  

 

 Čiže na tvoju interpeláciu možno odpovieme tým, že ťa 

odkážeme na správu, ktorú pripravuje kancelária pri mátora 

ako riadny bod rokovania 30. 6. Čiže, budete sa môc ť 

vyjadri ť k tomu, že čo sme spravili. Vä čšinou sme sa 

opierali o rozhodnutia, ktoré urobilo zastupite ľstvo. Ale 

vy číslime všetko to, čo bolo investované.    

 Pani poslanky ňa Reinerová. 

 

 

Ing. Anna  R e i n e r o v á, poslanky ňa MsZ: 

 Ďakujem za slovo. Ja by som mala poznámky alebo 

otázky k dvom témam:  

 

 Prvá sa týka PHSR. Je to dokument, ktorý prijalo 

predchádzajúce zastupite ľstvo. A iste je vám všetkým 

známe, že obsahuje množstvo odporú čaní, ktoré sú 

dlhodobého charakteru. Sú v rôznych kategóriách, čo sa 

týka oblastí, ale aj časového plnenia.  

 

 Chcem sa spýta ť, či je niekto na magistráte 

zodpovedný za kontrolu alebo za sledovanie vývoja v  súlade 

s týmto materiálom? Bu ď nejaký útvar alebo konkrétny 

pracovník, pretože v tomto PHSR sú naozaj ve ľmi dobré 

nápady, priority, at ď.  

 

 Chcem vedie ť, či ideme v súlade s týmto dokumentom?  
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 Pretože aj jeho cena, okrem jeho hodnoty inej nebo la 

zanedbate ľná. Len pre informáciu uvádzam, že stál okolo 

114.000 Eur. 

 

 A druhá otázka sa týka, aký tím ľudí sa zaoberá 

ochranou zelene na magistráte?  

 

 A pýtam sa to v tej súvislosti, že mám jeden ideov ý 

zámer, ktorý sa týka inventarizácie alebo pasportiz ácie 

zelene, ktorý by bolo možné realizova ť v spolupráci, 

cezhrani čnej spolupráci s Rakúskom, ktorý by odfinancovala 

Európska únia s tým 5 %-ným našim podielom.      

 

 Tak sa chcem spýta ť, koho môžem v tejto veci 

kontaktova ť? Ďakujem. 

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Ďakujem pekne. V tej prvej veci by som vás rád 

odkázal na materiál, ktorý sme dnes mali zaradený p od 

bodom č. 3. To je materiál, ktorý hovorí o programových 

cie ľoch a prioritách Bratislavy na tieto 4 roky. Vä čšina z 

nich vychádza práve z Plánu hospodárskeho a sociáln eho 

rozvoja.  

 

 Priznávam, že nemáme žiadneho špeciálne vy členeného 

zamestnanca. Budeme tie úlohy, pokia ľ sa s nimi 

zastupite ľstvo stotožní o ten týžde ň, ke ď o nich budeme 

rokova ť, sledova ť prostredníctvom kancelárie, vám podáva ť 

pravidelné ro čné správy. Čiže vy budete informovaní, ako 
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sa plnenie tých úloh vyvíja z h ľadiska vecného aj 

finan čného.    

 Čiže tak si to nejako predstavujem. 

 

 Boli aj také úvahy, či nevy členi ť na to jedného 

človeka, ale zdalo sa nám to príliš luxusné v čase, ke ď 

prepúš ťame a proste uvažujeme o tom, ako skôr zredukova ť 

počet zamestnancov.  

 

 Ale chceme vám podáva ť pravidelnú správu, ktorá by sa 

mala rýmova ť aj s tým ve ľkým Plánom hospodárskeho a 

sociálneho rozvoja, ktorý je stanovený na 10 rokov.  A my z 

neho teraz vyberáme úlohy na tieto 4 roky. A tie, k eď vy 

podporíte a poviete, toto chceme, tak samozrejme ti e úlohy 

sa stanú pre nás takými záväznými, že ich budeme 

odpočtova ť v pravidelných správach raz ro čne pre 

zastupite ľstvo.  

 To ľko k tej prvej veci.  

 

 Čo sa týka ochrany zelene, máme oddelenie ktoré sa 

stará o zele ň. Čiže to bude jedna časť tej odpovede.  

 

 Ak máte návrh na projekt, by som bol ve ľmi rád, keby 

ste nás kontaktovali. Kolegovia z oddelenia riadeni a 

finan čných projektov, alebo tak nejak sa to volá, je to 

špeciálne oddelenie ktoré sa venuje projektom, tam by sme 

začali. A zrejme aj to oddelenie zelene bude k tomu 

prizvané. Len potrebujem typ. 

 

 Ak vy viete získa ť peniaze, urobíme ten projektový 

zámer tak, ako ste videli dnes niektoré z nich. Na budúce 
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zastupite ľstvo to necháme schváli ť a ideme sa uchádza ť o 

finan čné prostriedky, ak taká možnos ť je. 

        

 Máme záujem, aby sme mali pasport zelene. Čiže tá 

ponuka je pre nás ve ľmi vítaná.  

 

 Ideálne by bolo, keby ste sa obrátili bu ď na 

riadite ľa magistrátu alebo riadite ľa kancelárie primátora, 

a my už to ostatné zariadime. Dobre? 

 Ďakujem pekne. 

 Pani poslanky ňa Jégh. 

 

 

Izabella  J é g h, poslanky ňa MsZ: 

 Ďakujem pekne za slovo. Mám 2 otázky, pán primátor. 

 Tá prvá otázka sa dotýka dopravných zna čiek. Ako 

viete ve ľmi dobre, cez Biskupice sa prechádza teraz z tej 

južnej časti tých obyvate ľov za prácou do Bratislavy. A 

keďže obchádzajú 63-ku kvôli tým svetelným signalizáci ám, 

tak sa roztrúsia po Biskupiciach.    

 

 Je to cesta Padlých hrdinov, tade premáva aj MHD. A 

nesta čí, že proste je upchatá, ale tí vodi či jednoducho 

nedodržiavajú danú rýchlos ť a používajú to ako na 

pretekársku dráhu. Stovka to je bežná. 

 

 A ke ďže policajti tam nemôžu stá ť od rána do ve čera, 

alebo aspo ň v tých špi čkách, ke ď sa tade prechádza, tak sa 

pýtam, či je možné tam umiestni ť dopravnú zna čku zníženej 

rýchlosti a zákazu predbiehania. Lebo tam by ste to  mali 

vidie ť, čo sa tam deje. A obyvatelia nás proste žiadali už 



 
 
 
                                   Zápisnica MsZ 26. mája 2011  

297  

viackrát, nielen nás ako poslancov miestnych, ale ž iadali, 

dopisovali sa už aj s magistrátom, lebo je to prost e cesta 

magistrátu, tak tam usadi ť alebo osadi ť takéto dopravné 

zna čenia prináleží magistrátu. 

 

 Dobre by bolo, ke ď by sa na to prihliadalo, lebo 

hovorím, tie bo čné ulice naše sú pretekárske dráhy pre 

tých vodi čov.  

 

 

 Ďalšia téma sa dotýka životného prostredia.  

 Pred 30 - 40 rokmi sa vysádzali všade, či už v 

nemocni čných prostrediach, či už pri štadiónoch 

športových, či už v školských areáloch topole. Tie krásne 

kvitnúce, ktorými je plná Bratislava a plné mestské  časti. 

A ktoré sú vysoko alergénne, tie kvitnúce; teraz ma jú 

akurát obdobie. 

 

 Pýtam sa, či by nebolo možné nahradi ť tieto topole 

proste iným, ktoré sú vysadené pred domami a žiadaj ú o 

výrub takéhoto alergénu a chcú to nahradi ť inou zele ňou. 

Pre čo im nedáva teda oddelenie životného prostredia na to 

možnosť, ale odpovedá sa, že budeme iba orezáva ť stromy, 

ale nedáme súhlas na výrub.  

 

 Konkrétne toto sa dotýka ur čite viacero mestských 

častí. A konkrétne v Biskupiciach na Hviezdnej ulici , kde 

je bývalý štadión futbalový, ktorý ešte tam je, ale  nie je 

praktický, tam je celý rad, vlastne dva rady týchto  

topo ľov. A odtia ľ sa zamorujú všetky domy na okolí, ale aj 

celé Biskupice. Tam je kopec takýchto stromov. Ale už sú 
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také, že už napoly vyschnuté a proste, ani to dobré  

nevyzerá, a je tam proste jak keby vata bola rozosi ata po 

celej tej ulici.  

 

 A s tým by bolo treba nie čo urobi ť, lebo je ich tam 

dos ť, aj v areáli Slovenskej školy na Biskupickej, ale na 

tejto Hviezdnej to je strašný problém. Tam sa brodi a po 

kolena čky v tomto kvete toho topo ľa. 

 

 Takže by som bola rada, keby sa na to pozreli z 

oddelenia životného prostredia a ozaj toto riešili,  lebo  

to je dlhodobý problém. A je to ve ľký alergén.  

  

 A my tam máme aj Slovnaft tak ako takže tých 

všelijakých alergénov máme dos ť. Tak dobré by bolo, keby 

toto sa mohlo tam odtia ľ všetko vyrúba ť a da ť namiesto 

toho nie čo nižšie alebo iné.  

 

 A da ť povolenie tým, ktorí chcú nahradi ť pred svojimi 

domami tieto staré, choré stromy, aby si to mohli n ahradi ť 

s iným stromom alebo s inou zele ňou.  

 

 Konkrétne aj na Krajinskej, kde sa teraz robí 

kanalizácia. A presne na tej strane bola požiadavka  na 

výrub 3 starých chorých stromov už vyše 40 rokov, k toré už 

pomáhajú tým betónovým základom jednotlivých plotov , že to 

nadvíha. Nedávajú súhlas na výrub a nahradenie ale;  

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  
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 Kto je to nedávajú? To by som chcel vedie ť, lebo 

mestské časti.          

 

 

Izabella  J é g h, poslanky ňa MsZ: 

 Nie mestské časti. 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 My nedávame?  

 

Izabella  J é g h,  poslanky ňa MsZ: 

 Áno magistrát, lebo to patrí na magistrát, na živo tné 

prostredie. 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. Dobre, to som nevedel. 

 

 

Izabella  J é g h, poslanky ňa MsZ  

 Magistrát musí na to dáva ť. Už som interpelovala aj v 

Biskupiciach, takže vždy dostávam odpove ď z magistrátu. A 

to by som bola ve ľmi rada, keby, keby sa v tom pomohlo a 

urobilo to, čo ľudia chcú, že teda vysadia si tam svoju 

zele ň, tam na to verejné priestranstvo. A budú sa o to 

stara ť, lebo sa starajú o to.  

 

 Takže by som bola ve ľmi rada, keby sa tieto veci 

nejakým spôsobom riešili. 
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 Už aj tie zna čky aspo ň kým nebude tá 63-ka rozšírená 

alebo neubudne tých vozidiel. 

 A táto zele ň, teda topo ľ.   

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y   

 Ďakujem ve ľmi pekne. Odpovieme písomne, pani 

poslanky ňa, lebo musíme sa pozrie ť na konkrétne lokality, 

ktoré ste spomínali. 

 

 Posledný prihlásený do bodu interpelácie pán posla nec 

Kolek. Nech sa pá či. 

 

 

Ing. Ignác  K o l e k, poslanec MsZ: 

 Ďakujem, pán primátor. V marcovom zastupite ľstve sme 

na propagáciu majstrovstiev sveta schválili, a teda  aj  

hlavného mesta, Bratislava schválili myslím 213.000  Eur, 

pri čom táto suma bola podložená takou predbežnou 

špecifikáciou. Ja som už vždy požadoval, že aby to bolo 

tak presnejšie spracované. 

 

 Takže konkrétne na vás interpelujem, prosím, aby b olo 

vyhodnotenie tejto sumy, aj s konkrétnymi faktúrami , resp. 

s konkrétnymi objednanými službami pre magistrát a sumou, 

ktorá na príslušné veci bola aj uhradená, teda z ro zpo čtu.  

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  
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 Urobíme. Myslím, že to je tá istá požiadavka, ktor ú 

dal pán poslanec Budaj. Lebo on chce vedie ť všetky 

peniaze, vy chcete vedie ť len tých 213, ale to padá do 

toho istého čo sa pýtal pán poslanec. A budete to ma ť v 

tej závere čnej správe.  

 

 My s tým po čítame. My chceme zodpo čtova ť to, čo ste 

nám schválili.  

 

 Či tam budeme dáva ť faktúry, pán poslanec, to neviem. 

Ak si ich budete chcie ť prís ť pozrie ť, kedyko ľvek si 

prí ďte, ale ja nie som priate ľom toho, aby sme namnožovali 

tie materiály. Povieme vám, čo sme objednali, aké efekty 

sme dostali, ko ľko to stálo. Inzercia v takom alebo v 

takom periodiku, vydávanie denných novín, ktoré sme  robili 

pre návštevníkov mesta, a podobne. Všetky informáci e vám 

dáme. Lebo my sme sa prísne držali toho rozpo čtu, ktorý 

ste schválili.  

 A teraz urobíme presný odpo čet, čo sme za to dostali. 

 

 Moji kolegovia tvrdia, že za tie peniaze sa nám 

podarilo urobi ť podstatne viac reklamy ako by sa len zdalo 

podľa tých čísiel. Ale to posúdite vy, ke ď tú správu 

dostanete. 

 

 Čiže zrejme vo vašej odpovedi na interpeláciu vás 

odkážem na správu, ktorú vám k tomu priložíme.  

 

 Ešte prosím pána poslanca Koleka, ktorý má ešte dr uhú 

interpeláciu. Nech sa pá či. 
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Ing. Ignác  K o l e k, poslanec MsZ:  

 Obrátil sa na m ňa obyvate ľ, spoluobyvate ľ mestskej 

časti Devín s tým, že zatia ľ sa mu nepodarilo vyrieši ť 

problém. Kanaliza čný príklop, ktorý má tesne pod oknom 

spálne, teda rodinného domu. Devä ť z desiatich áut vraj 

prejde tak, že spôsobí ve ľký hluk. Osobne som tam bol 

včera, tak naozaj on je krivo osadený. 

 

 Problém je teda len v tom, že on cez mestskú časť 

žiadal opravu. Vraj dostal odpove ď, že príslušní 

pracovníci tam boli a konštatovali, že je to v pori adku. 

 Čiže ja by som poprosil, ako by ste vy mne poradili,  

ako mu ja viem pomôc ť? 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Priznám sa, že neviem, kto osadzuje kanaliza čné 

príklopy na cestách. Asi to nie sú vodári. Sú to vo dári? 

Pán poslanec Len č; vy to viete asi lepšie ako my. Alebo sú 

to cestári? 

 Potom je to naše OCH, čiže padá to pod nás. 

 Čiže oddelenie cestného hospodárstva, pán poslanec. 

 

 Oddelenie cestného hospodárstva; opä ť vám to napíšeme 

v tej odpovedi, na koho sa treba obráti ť. 

 

 Prosím, tie príklopy sa objavujú sem-tam po celom 

meste, že zrazu sa niekde proste ten príklop obnaží . 

Nevieme, čo máme urobi ť. Dáme vám nejaký ten kontakt v 

odpovedi na interpeláciu, kam je možné zavola ť, aby sme my 
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mohli operatívne kona ť. Lebo našim záujmom je to, aby 

samozrejme tie príklopy boli v poriadku. 

 

 Bod 59 sme vy čerpali vašimi interpeláciami.     

 Odpovede dostanete na ďalšom zastupite ľstve. 

 

 Otváram posledný bod nášho rokovania, a to je bod 60. 

 

 

BOD 60:  

Rôzne.  

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc.,  

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Ja by som za čal troma vecami, ak dovolíte, ktoré mám 

pripravené ja. Zaradili sme tam materiál o METRE, v alné 

zhromaždenie METRA. Neviem, či ste si stihli veci pozrie ť.  

 

 

Materiály, ktoré budú prerokované na riadnom valnom  

zhromaždení obchodnej spolo čnosti METRO Bratislava, a.s., 

dňa 29. júna 2011.  

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ja k tomu chcem urobi ť krátky úvod, mikrodiskusiu, 

aby sme to uzatvorili, pretože týka sa to tak ako t ých 

všetkých ostatných vecí aj našej ďalšej spolo čnosti, v 

ktorej sme vä čšinoví akcionári.  
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 To je vlastne správa o tom, že METRO dosiahlo za 

minulý rok ú čtovnú stratu 460.000 Eur, a to by bola ešte 

tá menej zlá správa. Ale v materiáli máte uvedené a j to, 

že sme dlžní ako mesto vo či spolo čnosti 6 294.000, a to ma 

veľmi prekvapilo ke ď som sa toto dozvedel. 

 

 Neuhradené faktúry alebo neuhradené akési záväzky,  

ako to mám nazva ť, nie faktúry vo vz ťahu k výstavbe mosta 

Apollo a niektoré ďalšie veci. Priznám sa, že toto nie som   

ako nie spokojný, proste znepokojilo ma to, že taký to stav 

tam máme, budeme ho musie ť rieši ť. Ak je to náš záväzok, 

nikto z neho z nás neute čie a budeme musie ť predloži ť do 

mestského zastupite ľstva nejaké riešenie. Ale v tejto sume 

sa dnes nevieme vôbec pohybova ť.  

 

 Čiže takéto dve správy prináša ten materiál. 

 

 Samozrejme, platí to čo som poveda ť o personálnych 

zmenách.  

 Pokia ľ budeme ma ť veci jasné na úrovni mestského 

zastupite ľstva, čo predpokladám že budúci týžde ň bude, 

urobíme tiež personálne zmeny v spolo čnosti METRO.  

 To ľko úvodné slovo vlastne k materiálu: Materiály, 

ktoré budú prerokované na valnom zhromaždení spolo čnosti 

METRO 29. júna. 

 

 K tomuto, prosím, otváram diskusiu.  

 Možno rukou keby ste sa prihlásili, ak sa niekto c hce 

vyjadri ť, aby som vás uprednostnil. 

 Dobre. Takže pán poslanec Gašpierik si dal faktick ú.  
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 Takže mu dávam slovo k tomuto materiálu. 

 Nech sa pá či. 

 

 

Ing. Libor  G a š p i e r i k, poslanec MsZ: 

 Ďakujem pekne. Ja sa chcem k tomu vyjadri ť ako člen 

dozornej rady, vážený pán primátor, nako ľko dlhodobo 

upozor ňujem na ve ľmi vážny stav v spolo čnosti METRO, najmä 

teda ekonomickej a finan čnej situácie tejto spolo čnosti.  

 

 Na ostatnom rokovaní dozornej rady som mal nieko ľko 

závažných pripomienok, ktoré boli teda potom násled ne aj 

schválené do uznesenia dozornej rady. Odporú čam vám ako 

akcionárovi, alebo teda valnému zhromaždeniu si pre číta ť 

ostatnú zápisnicu, ako aj predchádzajúce zápisnice z 

valného zhromaždenia, teda pardon z dozornej rady, kde 

bolo uložené manažmentu a predstavenstvu doplni ť ďalšie 

správy.  

 Tieto sa vlastne nenachádzajú v tomto materiáli, 

ktorý nám tu dnes bol predložený na rokovanie 

zastupite ľstve, ktoré by sa mali prerokova ť na valnom 

zhromaždení. Mám na mysli doplnenie ďalších právnych 

analýz k finan čnej situácii, k stavu poh ľadávok, at ď., 

at ď. 

 

 A bolo by asi predmetné, pokia ľ by aj tieto podklady 

boli už predmetom rokovania valného zhromaždenia. B ola tam 

informácia k dcérskej spolo čnosti METRO INVESTING, at ď. 

Takže bolo by myslím si predmetné, pokia ľ by to bolo 

doplnené už aj o tieto podklady, ktoré boli uložené  

dozornou radou na dopracovanie. Ďakujem. 
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Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán poslanec, ve ľmi pekne ďakujem. Ja sa ur čite s 

tými vašimi závermi oboznámim a využijem ich pri pr íprave 

na to valné zhromaždenie. Uvidíme, ako spolo čnos ť 

zareagovala, pretože ona by mala v prvom rade pripr avi ť na 

základe uznesenia dozornej rady samotné materiály. A ke ď 

nie, tak potom budeme kona ť na valnom zhromaždení. 

 Ďakujem za tú poznámku. 

 

 Ešte, prosím, k METRU? 

 Ak nikto, môžme uzavrie ť formou hlasovania tento bod, 

tak ako sme to robili minule, na minulom zasadnutí?   

 Pani predsední čka, môžte, prosím, uvies ť hlasovanie k 

bodu METRO. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

JUDr. Júlia  O n d r i š o v á, poslanky ňa MsZ: 

 Budeme hlasova ť o návrhu uznesenia tak, ako je 

písomne predložené.  

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Dvadsa ťdevä ť prítomných. 

 Dvadsa ťtri za, nikto proti, šiesti sa zdržali 

hlasovania. 
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 Uznesene sme prijali. 

 

 

 Môj druhý príspevok do rôzneho bude ve ľmi stru čná 

informácia o tom, že ma v čera navštívili viacerí seniori, 

najmä z Domova seniorov v Lama či, ktorí namietali naše 

všeobecne záväzné nariadenie; nie ani tak výšku pop latku 

za stravovanie.  

 

 To, čo ich ve ľmi znepokojilo je to, že sme zakotvili 

do všeobecne záväzného nariadenia povinnos ť odobera ť 

stravu.  Priznám sa, že toto je, áno, jedno teplé jedlo 

denne. 

 

 Priznám sa, že toto je momentálne predmetom ve ľkej 

diskusie od viacerých seniorov, teda vo viacerých t ých 

zariadeniach, pretože riaditelia našich zariadení n útia 

seniorov podpísa ť dodatok, že musia odobera ť. A ke ď nebudú 

odobera ť, tak teda im zrušia pobyt a podobné veci. Ide to 

až na hranu. V čera mi to vysvet ľovali. 

 

 A mám tu stanovisko od pani Karovi čovej s ktorým nie 

som spokojný. V tom zmysle, že v zákone je napísané , že my 

sme povinní poskytnú ť, ale nie je povedané, že oni musia 

odobra ť. To nie je v zákone. Uklada ť povinnosti v tejto 

krajine sa môže len na základe zákona. 

 

 Všeobecne záväzné nariadenie tu zrejme zašlo 

pri ďaleko. Upozor ňujem, a v tom stanovisku to mám 

napísané, že na župe, ktoré má podobné sociálne zar iadenia 
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to riešili tak, že ak si človek sám dokáže uvari ť a 

rozhodne sa, že neodoberá, tak neodoberá. Je to jeh o 

rozhodnutie. Lebo niekto z tých, ktorí sú v sociáln om 

stupni odkázanosti dva, sú ešte takí schopní, že po kojne 

proste vedia zareagova ť, urobia si povedzme aj ten obed, 

aj ve čeru, a nie sú odkázaní na to, aby odoberali.  

 

 Je pravda, že v tých ťažších stup ňoch odkázanosti je 

prirodzené, že ten človek už sa nedokáže sám o seba 

postara ť. Odoberá tú stravu, a to nielen raz ale aj 

dvakrát. A tam zase my sme tí, ktorí sme povinní mu  tú 

stravu zabezpe či ť. A takto VZN má znie ť.  

 

 Chcem vám len avizova ť, že porozmýš ľame, a nechcem to 

dopredu rozpráva ť o tom, že pripravíme malú novelu toho 

všeobecne záväzného nariadenia. Ja nie som strelec,  ktorý 

pôjde proti ľuďom tam, kde sa necítime konformne. Ke ď 

nechcú, nechcú. Vieme to vyrieši ť tak, že oni sa rozhodnú 

a my si tú svoju povinnos ť v tom všeobecne záväznom 

nariadení podržíme.  

 

 Čiže mesiac ja poprosím všetkých riadite ľ o istý 

pokoj v tejto oblasti, aby nenútili podpisova ť zmluvy, 

lebo proste zbyto čne vytvárame konflikty a napätia, ktoré 

by sme mali posúdi ť spolo čne 30. 6. pri tej novele. To 

všetko vám tam napíšeme, dáme tam tie zákonné opory . 

Pozrieme si aj predpisy, ktoré prijala župa, aby sm e sa aj 

inšpirovali, ako sa ten problém dá rieši ť.  

 

 Zrejme sme toto nedomysleli tak, ako to bolo treba  

domyslie ť. Hovorím to nahlas, lebo ur čite sa aj vy s 
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takýmito podnetmi stretávate. A chcem, aby ste vede li, že 

budeme kona ť a predložíme vám návrh na riešenie.  

 To bol môj druhý príspevok do rôzneho.  

 

 

 Mám ešte tretí: 

 Chcem vás pekne poprosi ť, keby ste si rezervovali 

kalendár na toho 2. júna , tak ako sme sa dohodli. Medzi 

časom sa upresnilo, že poobede, resp. ve čer v ten de ň je 

tu koncert. To znamená, je požiadavka na nás, či vieme 

skon či ť do 12. hodiny? Ja som pris ľúbil, že ur čite áno, 

lebo tie body musíme; takto to poviem. 

 

 A ja to, prosím, chcem poveda ť teraz dopredu, aby ste 

to brali v dobrom, budú tam dve tajné hlasovania, p retože 

budeme voli ť námestníkov, budeme voli ť členov mestskej 

rady. Všetko ostatné sú hlasovania verejné; predpok ladám, 

samozrejme, k ním istú diskusiu. Ale takú, aby sme sa do 

toho časového limitu zmestili. 

 

 Čiže chcem aj za vás da ť prís ľub organizátorom tých 

ďalších podujatí, že všetko bude tak ako má, lebo sú  to 

zmluvní klienti nášho mesta. Oni nám platia za pren ájom 

tejto sály a viete, že technicky to treba pripravi ť 

všetko, aby to bolo v poriadku.  

 

 Čiže chcel som len avizova ť, 8.30, pokia ľ je možno 

presne, a teda do tej dvanástej by sme to mali skon či ť ako 

najneskôr, lebo potom už teda musíme kona ť smerom k tomu 

koncertu. Ak chcete, môžme za čať aj o ôsmej, ale ja by som 

o 8.30, ak teda prídete na čas.                 
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 Čiže presne prosím na čas, aby sme nemuseli za čína ť o 

desa ť devä ť ako dnes, ale za čneme o pol deviatej lebo 

veci, tak povediac by sme mali ma ť zvládnuté.  

 

 Niektoré materiály dostanete zrejme až na rokovací  

stôl, pretože sú avíza, že doplni ť všetky tie mená ešte 

chví ľu potrvá. Ale čo budeme môc ť my vám pošleme zajtra 

materiály. Čiže vy ste mali ma ť všetky tie čo sú už 

napísané k dispozícii zajtra, a ostatné materiály 

dostanete na rokovací stôl. 

 To ľko, prosím, z mojej strany, prosba.  

 

 Je tu ešte poznámka; ďakujem pekne pani JUDr. 

Hajdúchovej, že vy ste dnes dostali priority, ktoré   

nebudeme už posiela ť, lebo boli predmetom dnešného 

rokovania. Prosím, aby ste si ich priniesli. Rovnak o 

protest prokurátora. Z praktických dôvodov to nebud eme 

množi ť. Do pozvánky vám píšeme; prosím, zoberte si z 

predošlého.  

 Čiže to len pripomínam po praktickej stránke.  

 

 Odo m ňa to bolo všetko.  

 Ak k tomu má niekto faktickú poznámku, pán poslane c 

Hanulík, a potom sú piati prihlásení do rôzneho. 

 Nech sa pá či, pán poslanec Hanulík. 

 

 

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

 Ďakujem ve ľmi pekne. Ja som sa zú častnil takej 

návštevy toho Domu dôchodcov v Dúbravke Pri kríži.  
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 Tam je tento problém o to vypuklejší, že každá tá 

jednotka má svoju vlastnú kuchy ňu. Tí ľudia sú tam nie s 

nejakým vysokým postihom, každý si zvä čša varí sám. A 

prijali to ve ľmi negatívne čo sa týka tej stravy. 

 

 Ďalšia vec; takisto otázka menu, že bolo o stonásobn e 

alebo dvojnásobne zvýšené. To menu dneska predstavu je takú 

sumu, že v okolí asi 3 reštaurácie najbližšie, majú  to 

menu lacnejšie po čas toho týžd ňa. A samozrejme, že tí 

ľudia spisujú petíciu.  

 

 Ja som dokonca, chcem požiada ť pani predsední čku 

komisie, že či by pani riadite ľka nemohla prís ť priamo na 

komisiu, aby sa aj porozprávali, aké možnosti tam z  našej 

strany sú. Ďakujem.  

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Aby ste rozumeli, pre čo je problém práve tam. Tam 

boli to bývalé penzióny. Penzión to bolo zariadenie , kde 

bývali ľudia relatívne schopní sa sami o seba postara ť. A 

túto kategóriu zákon o sociálnych službách z roku 2 008 

zrušil. Oni boli zaradení ako keby boli v domove pr e 

seniorov.  

 

 A teraz vznikol problém, že sa na nich ten zákon 

pozerá takmer rovnako. Je pravda, že oni tú povinno sť 

odobera ť stravu nemajú, pretože nepoberajú od nás žiadnu 
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sociálnu službu, nemusia odobera ť ani stravu. Takýto 

výklad mi moji zamestnanci dali. 

 

 Ale to nie je celé riešenie toho problému. Ty si, pán 

poslanec, otvoril aj ďalšie aspekty, o ktorých budeme 

diskutova ť v sociálnej komisii.  

 

 Mám ešte dve faktické k tomuto; pani poslanky ňu 

Dyttertovú a pani poslanky ňu Černú.        

 

 

Anna   D y t t e r t o v á, poslanky ňa MsZ: 

 Ďakujem pekne, pán primátor. Časť ste povedali za 

mňa. Chcela som vysvetli ť, že pre čo je na troch miestach v 

Bratislave iba tento problém. Práve že tam ide o zd ravých 

ľudí, ktorí sú ubytovaní v týchto zariadeniach. A 

samozrejme, toto budeme rieši ť. Tam sta čí vymeni ť sloví čko 

"musí" za sloví čko "môže".  

 

 Ja som už s jednou riadite ľkou, zhodou okolností teda 

z petržalského zariadenia pre seniorov rozprávala, tam to 

bolo dané aj na ich vô ľu. Tak sme to my chápali aj v 

komisii. Tam nie je povedané, že to musí by ť obed, to môže 

byť desiatová polievka, to môže by ť ve čera. A vyriešili to 

takým spôsobom, že od kategórie dva vyššie. Tí, čo sú 

zaradení v kategórii nižšie nemusia ani dnes odober ať to 

jedlo. Ale, samozrejme, presne tak ako ste vy avizo vali, 

to budeme rieši ť, a ja s tým úplne súhlasím. 

 

 A čo sa týka tej ceny, čo ste vy povedali, pán 

poslanec Hanulík, neviem, či si dobre rozumieme, ale tam 
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je rozpätie dané. A to nie je za jedno jedlo, to je  za 5 

jedál za de ň odobratých; to je za celodennú stravu tam sa 

počíta. Nie za jedno jedlo. To nebola sumu za jedno je dlo, 

čo sme mali v tom materiáli. Ďakujem. 

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

 Ešte pani poslanky ňa Černá k tejto téme, a potom dáme 

poradie tak ako ste sa hlásili. 

 Nech sa pá či. 

 

 

RNDr. Marta  Č e r n á, poslanky ňa MsZ:    

 Ja vás podporím v tom. Zobrali ste mi to z huby, j ak 

sa hovorí. Iná č tých peti čiarov som poslala za vami. 

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Ďakujem.  

 

 

RNDr. Marta  Č e r n á, poslanky ňa MsZ: 

 Lebo som povedala, že vy pre to zaru čene budete ma ť 

pochopenie. Jedná sa o to, že pod ľa zákona sa nesmú viaza ť 

služby. To znamená na ubytovanie nemôžete. To robil i aj 

hotely a dostali strašne po nose, ke ď vám povinne ú čtovali 

k tomu, ja neviem ra ňajky, alebo nie čo takého. Takže pod ľa 

zákona nie sú v práve.  
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 Ale myslím si, že hlavne je tam ve ľmi necitlivý 

prístup šéfstva v týchto domovoch seniórov, pretože  

poveda ť ľuďom, že môžete to vylia ť do záchoda, ale 

zaplati ť 2,80 musíte, to považujem za diskvalifikáciu 

takéhoto vedenia.  

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Prosím, toto tiež budeme rieši ť, aby sme usmernili 

našich zamestnancov alebo pani riadite ľky v prvom rade, 

aby sa toto tam nejakým spôsobom nevnášalo.  

 

 Ale je pravda, že prvú chybu sme urobili tu, ak sm e 

to takto ostro postavili. Čiže oni potom sa snažia nejakým 

spôsobom splni ť to čo káže zákon; poviem to takto. No, a 

tá odpove ď, ktorú ste dali, asi nie je dobrá.  

 

 Prosím, pokra čujeme v rôznom. 

 Máme piatich prihlásených a jeden záujem zo strany  

občanov.  

 Pani starostka Hanulíková. 

 

 

Ing. Iveta  H a n u l í k o v á, starostka Mestskej  časti 

Bratislava - Karlova Ves. 

 Vážený pán primátor, vážení páni poslanci, myslím si, 

že v dnešnej dobe je snaha rozšírenia MHD na úkor 

individuálnej dopravy, že o to sa všetci snažíme. A  

snažíme sa o to, vytla či ť autá z mesta.  
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 Preto ma mrzí, že v podstate z v čera do rána v našej 

mestskej časti, neviem či sa to udialo aj niekde inde, 

autobusové zástavky boli zabalené čiernymi plachtami a 

boli zrušené niektoré linky.  

 

 Na základe tohto som uskuto čnila nieko ľko stretnutí s 

občanmi, a bolo tam ve ľmi ve ľa ob čanov. A denno-denne sú 

tlaky od ob čanov, ktorí sa obracajú, ktorým spôsobilo 

zrušenie týchto liniek ve ľké problémy. Hlavne zrušenie 

linky č. 135, taktiež zmena trasovania linky 32, a údajne 

sa predpokladá, čo sme aj teda my na našom miestnom 

zastupite ľstve riešili, že bude linka 139 zrušená. 

 

 Čiže, dovo ľte mi, aby som vám tak úplne v krátkosti 

poukázala na dôležitos ť týchto liniek.  

 

 Zrušenie linky 135:  

 Táto linka autobusu bola zrušená. Došlo k odrezani u 

ulice Šaštinská, Sološnícka vlastne od okolitého sv eta. Sú 

to ulice, ktoré sú; Karlova Ves je taká zvláštna, ž e je do 

bodu do kopcov. Sú to ulice, kde prevážna časť ob čanov je 

už, má už vyšší vek, a dosta ť sa k najbližšej zástavke MHD 

je pre nich ve ľmi ve ľký problém. Čiže sú, ke ď to tak 

doslova poviem, odrezaní od svete. 

 

  Táto linka viedla k takým dôležitým zástavkám, ak o 

je napríklad Molecova; to je prestupná zástavka na iné 

autobusy, elektri čky.  

 Ďalej Jurigovo námestie, zástavka, kde ľudia 

navštevujú poštu, polikliniku, miestnu knižnicu, mi estny 
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úrad. A Borská, kde obyvatelia navštevujú zase Úniu  

nevidiacich a obchodný dom Centrum.  

 

 Ako také čiastkové riešenie vidíme rozšírenie linky 

autobusu možno 35, ktorá by viedla aj cez zástavky 

Šaštinská, Sološnícka, poprípade aj ak tieto zástav ky sa 

dajú možno iba na znamenie.  

 

 

 Ďalej druhým bodom bola zmena trasovania linky č. 32.  

 Táto linka autobusu obsluhovala takisto v Karlovej  

Vsi ulice, ktoré sú do kopcovitého terénu. Využíval i to 

obyvatelia z ulíc: Janotova, Gab číkova, Adámyho, Hodalova, 

Nováckeho, Segnerova smerom na Kramáre a na hlavnú 

stanice, do mesta.    

 

 Zmena trasovania spôsobí ve ľké ťažkosti starším 

občanom, a najmä v zimnom období, ke ď je táto schopnos ť 

kopcovitého terénu úplne výrazne obmedzená.  

 

 

 A za tretie, zamýš ľanie zrušenia linky 139. 

 Táto linka autobusu obsahuje rýchlo sa rozrastajúc e 

vlastne kopcovité časti Karlovej Vsi. Sú obývané ve ľkým 

množstvom ľudí, študentov. Je to časť na Staré Grunty, a 

taktiež internáty Mlynská dolina, či cintorín Slávi čie 

údolie. Čiže ve ľmi by sme boli neradi, keby k takému 

nie čomu prišlo. 

 

 Myslím si, že takéto riešenie je vlastne v dnešnej  

dobe cesta spä ť.  
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 Takže poprosila by som, aby sa s týmto nie čo robilo, 

pretože možno príde postupne k nejakému zrušeniu ne jakých 

elektri čiek a ur čite, ur čite toto nie je cesta, ktorú by 

sme chceli.  

 Takže ďakujem ve ľmi pekne.   

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem ve ľmi pekne, pani starostka. 

 Faktickou poznámkou chce reagova ť pán poslanec Len č.  

 

 

Ing. Peter  L e n č, poslanec MsZ: 

 Ďakujem za slovo, pán primátor. Chcem troška reagova ť 

na to, čo teraz pani starostka povedala. A už ste to aj vy 

začali, ke ď sme rozprávali o Dopravnom podniku, že asi 

bude tu musie ť by ť o tom debata. 

 

 Karlova Ves je špeciálny prípad pretože vysokí 

manažéri Dopravného podniku mali nejaký vz ťah, osobný, 

citový ku Karlovej Vsi. A ja verím, že obyvate ľom sa to 

páčilo a proste namlsali sme ich, autobusy chodili sko ro 

po všetkých uliciach, v ktorých sa dalo. Je to asi teraz 

nepríjemné im teraz poveda ť, proste že to takto nebude.  

 

 V tejto súvislosti ma napadá, a týka sa to asi aj 

iných mestských častí, že pokia ľ mestské časti budú ma ť 

nejaké špeciálne požiadavky na obsluhovanie území, neviem, 

asi to musí vyjs ť z nejakej koncepcie, ktorá sa spracuje, 
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či by neboli ochotné prispie ť nejakým spôsobom na tú ktorú 

linku. 

 

 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

          primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

 Všetko, pán poslanec? 

 

Ing. Peter  L e n č, poslanec MsZ: 

 Áno. 

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ja myslím, že toto je podklad naozaj na diskusiu, 

ktorú budeme musie ť absolvova ť. Ja tu mám ešte ob čana, 

ktorý sa chce po pani starostke vyjadri ť. Ke ďže sme v 

rôznom, musím mu da ť slovo. A odporú čam, aby sme to 

urobili teraz, aby sme to potom neotvárali znovu tú  tému 

liniek.   

 

 Poprosím pána Šev čeka, ktorý sa hlásil k obnoveniu 

autobusovej linky. 

 Máte, prosím, 3 minúty tak ako naši poslanci na 

vystúpenie. 

 Nech sa pá či, pán Šev ček.  

 

 

OBČAN: Ing. Š e v č e k  

 Ďakujem pekne, pán primátor. Chcel by som troška 

podpori ť tú situáciu, aby sa obnovili tie autobusy na 
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našich linkách. Keby to bolo na rovine; ve ď my máme k 

Centrumu čo ja viem 300 - 400 metrov, ale to je do kopca. 

Starší ľudia, tie domy sú postavené prakticky od 70. roku 

minulého storo čia. To tí ľudia, ktorí tam žijú, sú už 

prestarli, chorí, potrebujú chodi ť k lekárovi, potrebujú 

si nákupy robi ť. 

 

 Situácia je taká, že mladí ľudia tí majú autá, tí to 

nevyužívajú teraz, pretože oni potrebujú ís ť do roboty a z 

roboty, ale pre tých starších ľudí, to je nevyhovujúce, to 

sa nedá absolvova ť. A máme tam hodne ľudí, ktorí jako sú 

už v tom veku, čo ja viem 75, 80. A ke ď si to tak 

zoberiete, no, je to strašne zlé pre nich.      

 

 Ja by som vás preto pekne prosil, že by sa obnovil i 

tie linky ktoré boli.  

  

 Nemuseli by by ť tak ako išli, ale aby sa tam aspo ň za 

tú pol hodinu, hodinu oto čilo to auto, aby sa ľudia mohli 

zvies ť. 

 

 Iná č, čo sa týka hustoty, prakticky na Dlhých Dieloch 

máme autobusy, trolejbusy, a ešte aj tieto do tohto . Ke ď 

chcú ušetri ť, no, tak nech ušetria tam, kde toho je ve ľa. 

No, my, ke ď sa dostaneme po elektri čku, už môžeme chodi ť 

po celom meste. Ale takto aby sme chodili, to si ne viem 

predstavi ť, no. 

 

 Ešte raz vás prosím, že aby ste zvážili tú situáci u a 

ozaj pomohli tým ľuďom, hlavne tým starším, aby mohli teda 

mať trošku možnos ť sa dosta ť aj do mesta. Ďakujem pekne. 
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Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y       

 Ďakujem pekne.  

 Ja vám chcem poveda ť len tri čísla; hovorím teraz pre 

poslancov a navrhujem, aby sme tento problém rozobr ali na 

najbližšej dopravnej komisii, pretože tam sme o ňom už 

viackrát diskutovali.  

 

 Úpravami, ktoré sa urobili k 11. 4. zrušením linie k 

aj v Karlovej Vsi, alebo možno najmä v Karlovej Vsi , sme 

ušetrili 830.000 Eur, čo je výkon niekde na úrovni 400.000 

vozokilometrov. Jeden vozokilometer stojí 2,30 prie merne. 

Teraz neriešme detaily, zaokrúhlene 2 Eur. 

 

 Komisia diskutovala svojho času o tom, že zrušme, 

teda nahra ďme stratu Dopravného podniku niekde na úrovni 6 

miliónov Eur zrušením ďalších liniek. To by znamenalo zo 

400 tisíc ís ť až na 3 milióny vozokilometrov.  

 To budú ďalšie linky v Starom Meste, o ktorých 

hovoril predtým pán poslanec Šov čík. A  mnohé iné, ktoré 

sa nás dotknú.  

 

 Ja si myslím, že nie je dobrá cesta hovori ť len o 

rušení liniek. Pretože ak naozaj chceme urobi ť prioritu 

verejnej dopravy a pozva ť ľudí, aby chodili verejnou 

dopravou, mali by sme uvažova ť ako tie linky zabezpe či ť. 

Či to bude cez mestské časti, to by som ja nešiel do 

tohto, ale môžme o tom diskutova ť.  

 Lebo to je také, že my na to nemáme, však si to 

zapla ťte.  
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 Ale to sme my zodpovední. My máme zo zákona o 

Bratislave na starosti dopravu. Nemáme na to, poved zme to 

ľuďom. Urobme to pretrasovanie, o ktorom hovoril dnes pán 

poslanec Uhler. Teda optimálnejšie trasovanie. Dnes  to 

možno vyriešime tak, ako to navrhla pani starostka,  

odbočkou existujúcej linky, ktorá zájde aj na tú 

Sološnícku a na Šaštinskú.  

 

 Jednoducho budeme musie ť nájs ť provizórne riešenie a 

diskutova ť ešte raz v komisii o tom, či cestou nie je to, 

radšej nech si ľudia o nie čo priplatia, ale zachovajme im 

nejaké linky; nehovorím že všetky.             

 

 Nevyzerá to tak, že budeme schopní. Proste, aj mál o 

peňazí, aj ve ľa výkonov, no, proste nemáme na to. Realita 

je taká, že na to nemáme. Ale v tom meste to vyvolá va 

problémy. Aj také, ako sme tu o nich po čuli. 

 

 Teraz by sme mohli rieši ť Karlovku, ale budeme o 

chví ľu rieši ť celé mesto.  

 

 Ja navrhujem ten problém prenies ť na pôdu odbornej 

komisie. A zrejme vám o mesiac povieme, kam sme sa v tej 

diskusii dostali. A dovtedy nájdeme to riešenie, po vedzme 

nejakým riešením cez tú 35, o ktorej hovorila pani 

starostka, a ktorá by zašla teda aj k vám.  

 

 Hovorím to čo v tejto chvíli viem a môžem poveda ť. 

Ale myslím si, že mali by sme sa tým vážne zaobera ť, 

pretože ak to pôjdeme paušálne rieši ť cestou znižovania 
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liniek a výkonov, neskon číme dobre. Ľudia nám 

nezatlieskajú.  

 

 Čiže musíme zváži ť, čo je menej zlé; zvýši ť cestovné 

a uchova ť nejaké výkony, alebo teda znižova ť výkony a 

takto dosiahnu ť rovnovážnu bilanciu podniku.  

 

 Možno treba ís ť aj tre ťou cestou, o ktorej hovorila 

dopravná komisia, znižovaním nákladov v podniku; tý ch 

neproduktívnych, a podobne. Ale to má tiež len isté  

limity. Kdesi sa to musí dosta ť do rovnováhy. A to presne 

si myslím, že treba urobi ť na pôde komisie.  

 

 Čiže ďakujem vám za ten podnet, aj pani starostke. 

Zrejme to bude ťažší problém ako sme schopní tu teraz v 

rôznom poveda ť.  

 Odporú čam teda tú diskusiu na pôde komisie.  

 Pán poslanec Borgu ľa. 

 

 

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

 Pán primátor, ja sa chcem podeli ť s vami o svoju 

skúsenos ť zo Starého Mesta a poprosi ť vás, aby ste si z 

tejto skúsenosti zobrali inšpiráciu.  

 

 Ja som v staromestskom zastupite ľstve poslancom druhé 

volebné obdobie. Kandidoval som za poslanca preto, aby som 

pomáhal svojmu okoliu, aby som pomáhal svojim sused om. 

Títo ľudia to aj tak pochopili a obracajú sa na m ňa so 

svojimi požiadavkami. 
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 V prvom volebnom období som jaký potkaník sa plíži l 

chodbami miestneho úradu a vždycky h ľadal kompetentnú 

osobu, vy čkával tam na ňu, ktorá by mi pomohla. Bolo to 

nesmierne náro čné časovo pre m ňa, ale však pre to som 

kandidoval.  

 

 Ale mnohokrát to bolo za ťažujúce aj pre osoby, ktoré 

sedeli priamo na úrade, teda úradníkov. Lebo s otáz kou, s 

ktorou som prišiel ja, už pred nimi, predo mnou pri šli 

viacerí poslanci.  

 

 Potom nastalo druhé volebné obdobie. Nastúpila pan i 

starostka Rosová a pán prednosta Šov čík. Urobili jednu 

fantastickú vec; zriadili osobu, ktorú voláme "asis tent 

zastupite ľstva". Dneska sa nemusím mota ť po chodbách. 

Sta čí, aby som zavolal asistentovi zastupite ľstva so 

svojou otázkou, prípadne mu nameiloval svoju požiad avku a 

on behom krátkej doby mi dá odpove ď, prípadne problém 

vyrieši. Vysoko praktická vec. Šetrí to čas mne, šetrí to 

čas úradníkom. Pán prednosta je rád, že sa mu nemotá me po 

úrade, ja mu za to touto cestou ďakujem. 

 

 Chcem vás poprosi ť, že či by ste si v tomto 

konštruktívnom prístupe tiež nenašli inšpiráciu a p odobnú 

osobu, podobného asistenta zastupite ľstva nezriadili aj 

pri mestskom zastupite ľstve. Ve ľmi pekne ďakujem. 

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem za ten podnet.  
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 Mne sa tá myšlienka celkom pá či. Možno by ste ju 

ocenili aj vy, ako poslanci. Ur čite sa porozprávam s pani 

starostkou alebo s pánom prednostom, že ako to vlas tne 

vymysleli na Starom Meste, a môžme nie čo také zriadi ť aj 

na meste. Nemyslím si, že je to problém. Skôr naopa k, že 

by nám to pomohlo. 

 Pán poslanec Šov čík zrejme faktickou poznámkou chce 

reagova ť, nech sa pá či.  

 

 

Mgr. Sven  Š o v č í k, poslanec MsZ:  

 Ďakujem pánovi kolegovi. Pán primátor, ve ľmi rád 

poskytnem k dispozícii príkaz č. 1/2011 prednostu 

Miestneho úradu Staré Mesto. 

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

           primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

 Ja myslím, že je to naozaj inšpiratívna vec, 

zaujímavá, dobre myslená. Ak s tým máte dobré skúse nosti, 

tak pre čo by sme si ich nezobrali aj my na úrove ň mesta.  

 Pán poslanec, ďakujem ešte raz, za vašu pripomienku. 

 Ešte pán poslanec Uhler k tomu faktickou. 

 Nech sa pá či. 

 

 

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

 Ja len chcem doda ť, že to je presne ten prípad, čo tu 

pred chví ľkou hovoril pán Kolek, že nevie na koho sa má 
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obráti ť v takom a takom prípade. On by mu zistil, je to 

OCH, obrá ťte sa na OCH, a urobil by mu kontakty.  

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Presne. Oce ňujem to. Myslím, že to je ve ľmi dobrý 

nápad a treba ho rozširova ť. 

 Pán poslanec Nesrovnal je ďalší prihlásený do 

diskusie.  

 

 

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

 Ďakujem pekne. Ve ľmi dobrý nápad a pripájam sa k 

tomu. Zdá sa mi, že v strane SMER sa rozširuje neja ká 

animálna terminológia, lebo pán poslanec Kali ňák hovoril o 

potkanoch, asi pred mesiacom, a kolega Borgu ľa hovorí o 

potkaníkoch, tak neviem, kam nás to dovedie ďalej.  

 Ale nápad je to dobrý a sa k nemu pripájam.  

 

 Ja sa chcem vráti ť k bodu č. 13, bývalému, ktorý sme 

neprerokovali a ktorý bol informácia k PKO. Pretože  

nazna čili ste, že sa rozhodova ť bude nejak v júni a že k 

tomuto dátu chcete da ť aj tú právnu ekonomickú analýzu, a 

nebol som si celkom istý, že som vás dobre rozumel.         

 

 Pretože ten vývoj posledný ukazuje, že sa rozhodov ať 

bude nielen na základe verejných diskusií a priesku moch 

verejnej mienky, za ktoré pod ľa nášho názoru vynakladáme 

príliš zbyto čne ve ľa pe ňazí, ale aj kroky Hambury ukazujú, 

že ten diabol alebo ten čert je zakopaný v tých zmluvách.  
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 A tam sa bude rozhodova ť pod ľa toho, čo je v tých 

zmluvách, aké sú tam zmluvné vz ťahy, zmluvné záväzky a aké 

možnosti sú pod ľa zmlúv a finan čné dopady; pod ľa toho sa 

to bude rozhodova ť.  

 

 A ja opätovne hovorím, že bez toho, aby poslanci b oli 

oboznámení do detailu s týmto zmluvným, s tými vz ťahmi, s 

tým usporiadaním, tak nie je možné so znalos ťou veci o tom 

hovori ť.  

 

 A chcem sa iba uisti ť, že som asi nerozumel správne, 

keď ste hovorili, že chcete nám da ť ten materiál na to 

zastupite ľstvo, kde máme zárove ň o tom aj rozhodnú ť, resp. 

k tomu zastupite ľstvu. Pretože materiály dostávame tak 4 - 

5 dní predtým, a to sa mi zdá teda skuto čne ve ľmi málo. 

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán poslanec, ja by som vám rád dal, ke ď môžem hne ď 

zareagova ť, možno budete pokra čova ť. 

 Chcel by som ho da ť čím skôr, za čiatkom júna.  

 

 My sme dnes mali takú urbanistickú akoby poradu k 

tomu ako pomenova ť tie jednotlivé alternatívy 

urbanistické, aby okrem budovy PKO ste si vedeli 

predstavi ť, ak schválime túto, tak teda to ostatné bude 

asi také a také z h ľadiska urbanizmu. Budeme tam ma ť tú 

právnu analýzu. Nie je to všetko len v tých starých  

vz ťahoch. Sú aj veci nové. 
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 My sme napríklad nemohli vedie ť, my sme to avizovali 

v tej krátkej analýze, ktorá je zverejnená, že bude  

žaloba. Ale mali sme informácie na 30, potom na 10,  a 

teraz je to nakoniec 28 plus 2.  

 

 Čiže vychádzame z toho, čo máme, to všetko dostanete, 

ale budete to ma ť celý mesiac k dispozícii. Ur čite nie 5 

dní, pretože to by bolo jednoducho neprimerané tej téme. 

To nemôžme urobi ť.  

 

 Čiže na vašu požiadavku reagujem tak, že čo najskôr, 

možno nie čo už budúci týžde ň vám dáme. A potom ucelený 

materiál 9., ktorý 16. prerokuje mestská rada. Čiže od 9. 

by mali ma ť všetci poslanci k dispozícii materiál k PKO s 

návrhom na rozhodnutie. Už nielen analýza, ale čo odporú ča 

vedenie mesta, aby sme urobili. Možno v dvoch 

alternatívach, to neviem teraz posúdi ť.          

 Ale potom, samozrejme, príde vaše rozhodovanie. 

 

 Ďakujem ve ľmi pekne za tú vašu poznámku, lebo 

rozumiem presne tomu čo hovoríte a chcem to tak urobi ť.  

 Pani poslanky ňa Ondrišová je predposledná prihlásená. 

 

 

JUDr. Júlia   O n d r i š o v á, poslanky ňa MsZ:  

 Ďakujem ve ľmi pekne za slovo. Vážený pán primátor, 

vážení páni poslanci, ja vás chcem ve ľmi pekne poprosi ť, 

aby ste ma vypo čuli ešte k tému domovu penziónov.  

 Ja som zle stla čila tla čítko a chcela som reagova ť na 

túto tému, na pána primátora.  
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 Nemôžem nevystúpi ť, nako ľko v Lama či takýto penzión 

máme a obyvatelia, ktorí zrejme boli u pána primáto ra, sa 

aj na m ňa rovnako obrátili. Ja som v utorok s nimi 

diskutovala v penzióne vyše 2 hodín. A skuto čne som im 

dala prís ľub, že aj ja túto tému otvorím, kde naozaj oni 

pochopili tú situáciu, zlú finan čnú mesta a diskutovali 

sme aj o rôznych druhoch a formách tejto sociálnej 

starostlivosti v penziónoch a v domovoch dôchodcov.     

 

 Čiže tie percentá režijných nákladov oni pochopili. 

Ale skuto čne im išlo o ten § 9 ods. 5, a o to jediné 

sloví čko "musím", kedy som sa, samozrejme, kontaktovala n a 

pani predsední čku sociálnej komisie. A skuto čne sme 

rozprávali o probléme, že tento problém v komisii b udeme, 

alebo teda bude komisia rieši ť.  

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Prosím, využijem to, že sme dnes schválili pravidl á 

pre skrátenie toho postupu.  

 To znamená, chcem naozaj predloži ť návrh toho VZN na 

najbližšie zastupite ľstvo, aby sme to čím skôr teda 

opravili, lebo vidím že je tu na to vô ľa.  

 A budem sa snaži ť tie lehoty skráti ť tak, aby ste 

dostali všetko to čo máte dosta ť, aby VZN bolo zverejnené. 

Proste musíme drža ť procedúru. Ten čas je krátky, ale 

práve to, že sme dnes umožnili, aby bol kratší v tý ch 

naliehavých prípadoch, a tento za taký považujem, t ak 

budeme kona ť.  
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 Tak ako som pris ľúbil, ideme do úpravy toho VZN práve 

v tom § 9. 

 Ďakujem pekne, pani poslanky ňa, za vaše vystúpenie.  

 Ako posledný sa do diskusie hlási pán poslanec a 

starosta Pekár. 

 

 

Ing. Dušan  P e k á r, starosta Mestskej časti Bratislava 

- Ružinov a poslanec MsZ: 

 Ďakujem za slovo, pán primátor. Pán primátor, ja by 

som vám dal do pozornosti kosenie trávy na pozemkoc h, 

ktoré sú vo vlastníctve hlavného mesta, a sú v Ruži nove. 

Tak ako sme sa venovali úprave a čistote celej Bratislavy 

pred Majstrovstvami sveta v ľadovom hokeji, mali by sme 

pokra čova ť aj ďalej. V Ružinove už máme druhé kosenie túto 

sezónu. A ľudia sa nám s ťažujú. Dávam do pozornosti 10 

ulíc alebo 10 miest, ktoré sú v správe, alebo ktoré  sú 

majetkom hlavného mesta, a ľudia sa s ťažujú v Ružinove, že 

nemáme pokosené.  

 

 Takže by som poprosil ulice: Doležalova, Vrútocka,  

Podlu činského, Jašíkova, Ružinovská, Šalviová, Nevädzova,  

Zelinárska, Mraziarenská a Mileti čova pri Kovoprojekte, 

tam neboli pokosené alebo v nie dostato čnom čase boli 

kosené trávniky, kde už teda jedna plocha bola poko sená, 

tá Ružinovská, a tá hlavného mesta nie.  

 

 Takže poprosím vás, my sme aj na tej pracovnej 

návšteve v Ružinove hovorili, že to si vysporiadame ; 

možno, že ke ď to budeme ma ť my v správe, tak bude to 
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jednozna čné aj pre obyvate ľov, a bude jeden zodpovedný v 

jednej mestskej časti. Takže dávam do pozornosti tieto 

ulice. Ďakujem. 

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

 Ak môžem dosta ť ten zoznam písomne, aby sme to 

nelovili z toho záznamu. Ja sa na to hne ď pozriem. Je to 

možno vec finan čná alebo iná, ale dám informáciu a 

pokúsime sa zjedna ť nápravu. Možno nemáme to ľko 

prostriedkov ako má mestská časť, ale to nie je žiadne 

ospravedlnenie. Proste dostaneš odpove ď, pán starosta.  

 

 

 Ke ďže  sme vy čerpali prihlášky do diskusie, vyzerá že 

sme v závere rokovania.  

 

 Na hlasovanie neboli predložené žiadne návrhy zo 

strany poslancov, čiže nemusíme hlasova ť. 

 

 Chcem vám po ďakova ť za aktívny prístup. 

 Musím poveda ť, že dnes sme prerokovali ve ľké množstvo 

vecí, ve ľmi náro čný program. A zvládli sme to skôr, lebo 

ja som tipoval že do tretej, je trištvrte na pä ť a ešte 

stále sme nedosiahli pol ôsmej ako minulý mesiac.  

 

 Takže verím, že ten rytmus, aký sme zvolil vlastne  má 

svoju váhu. Chcem vám poveda ť, že sme po čítali, že budeme 

dlhšie, takže sme pre vás pripravili ešte poobed ňajšiu 
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žemli čku, ktorá vás čaká v mezaníne. Takže tí, ktorí máte 

záujem a zastavíte sa, máte možnos ť. Lebo nevedeli sme 

odhadnú ť. To človek nemôže vedie ť. A to zabezpe čenie z 

hľadiska hygieny rokovania sa snažíme dodržiava ť tak, ako 

ste to videli aj v dnešný de ň. Takže vám dávam do 

pozornosti, že toto je pre vás pripravené v mezanín e.  

 

 Ďakujem ve ľmi pekne.  

 Uvidíme sa 2. o 8.30 ráno. Ďakujem.  

 

 (Ukon čenie o 16.47 h.) 

 

 

                        x          x 
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Ing. Viktor Strom ček                   Milan Ftá čnik 

       riadite ľ                            primátor  

Magistrátu hl. mesta SR               hlavného mest a SR 

      Bratislavy                         Bratislavy   

 

 

 

 

 

                  Overovatelia zápisnice: 

 

 

    Anna Dyttertová                      Ján Panák 

  poslanky ňa Mestského               poslanec Mestského 

zastupite ľstva hl. mesta          zastupite ľstva hl. mesta  

     SR Bratislavy                     SR Bratislav y 
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