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PRVÝ DEŇ ROKOVANIA 20. NOVEMBRA 2017 

 

 

 

OTVORENIE, VOĽBA OVEROVATEĽOV ZÁPISNICE 

A NÁVRHOVEJ KOMISIE 

(otvorenie o 18.10 h) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

(poznámka: nezrozumiteľné slovo), budeme pokračovať 

v mimoriadnom zastupiteľstve. 

Do rokovacej sály, aby sme mohli zahájiť mimoriadne 

zastupiteľstvo.  

(poznámka:  čaká sa na príchod poslancov do rokovacej 

sály) 

Hlasovacie kartičky zo zariadení, aby sa dal ten 

systém prestaviť.  

Jozef Uhler, 

prosím ťa, všetci vytiahnite kartičky. Už si mal. 

Dobre. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Takže, sme v poriadku, Marcel?  S tým? Áno? Dobre.  

Takže, vážené poslankyne, vážení poslanci, dámy 

a páni,  
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otváram zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré som 

zvolal na základe žiadosti dvadsiatich poslancov mestského 

zastupiteľstva zo dňa 9. 11. 2017 podľa paragrafu 12 

odstavca 1 zákona SNR číslo 369 dvetisíc 1990 o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov, na ktorom vítam 

poslancov mestského zastupiteľstva a starostov mestských 

častí a ostatných prítomných.  

Konštatujem, že podľa prezenčnej listiny je prítomná 

nadpolovičná väčšina všetkých poslancov, preto konštatujem, 

že mestské zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. 

O ospravedlnenie neúčasti na tomto zasadnutí mestského 

zastupiteľstva požiadali poslanci, respektíve nepožiadali 

žiadni, nemám zoznam, čiže, nepožiadal nikto o ne, 

o ospravedlnenie neúčasti. 

Vážené poslankyne, vážení poslancim 

za overovateľov zápisnice tohto zasadnutia mestského 

zastupiteľstva odporúčam zvoliť poslankyne pani Zdenku, 

pani Katarínu Šimončičovú a pána poslanca Petra Hanulíka. 

Má niekto iný návrh?  

Ak nie, prosím, hlasujte o predloženom návrhu. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsať jedna prítomných. 

Tridsať za. 
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Konštatujem, že mestské zastupiteľstvo zvolilo 

overovateľov zápisnice. 

 

Do návrhovej komisie na prípravu uznesení odporúčam 

zvoliť pani poslankyňu Izabellu Jégh, pani poslankyňu 

Gabrielu Ferenčákovú a pána poslanca Milana Vetráka. 

Má niekto iný návrh?  

Ak nie, dávam hlasovať o predloženom návrhu. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsaťdva prítomných. 

Tridsaťdva za. 

Uznesenie je prijaté. 

Čiže, konštatujem, že mestské zastupiteľstvo zvolilo 

návrhovú komisiu podľa predloženého návrhu. 

A návrhová komisia už sedí na svojich miestach 

a prosím, aby priebežne spracúvala návrhy uznesení 

mestského zastupiteľstva. 
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Vážené poslankyne, vážení poslanci,  

v predmetnej žiadosti o zvolanie mestského, 

mimoriadneho mestského zastupiteľstva nebol navrhnutý 

program tohoto zasadnutia, a preto nemohol byť ani 

zverejnený tri dni pred zasadnutím mestského zastupiteľstva 

tak, ako to vyplýva z paragrafu 12 odstavca 4 zákona 

národnej rady 369/90 o obecnom zriadení.  

Je to prvýkrát, čo návrh na zvolanie mestského 

zastupiteľstva predložený poslancami podľa tohoto paragrafu 

12 odstavca 1 neobsahoval návrh programu. Napriek tomu som 

požiadavke poslancov o zvolanie zastupiteľstva vyhovel.  

Ale poprosím, aby pracovník, respektíve pani Kramplová 

vysvetlila poslancom a poslankyniam dôsledky, právne 

následky toho, že žiadatelia o zvolanie schôdze nenavrhli 

jej program.  

Čiže, pani Kramplová, prosím vás o slovo. 

Máte slovo. 

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

oddelenia: 

Takže, dovoľte mi, aby som vám odcitovala odsek 4 

paragrafu 12 zákona o obecnom zriadení a výklad k tomuto 

odseku. 

Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva sa 

zverejňuje na úradnej tabuli v obci aspoň tri dni pred 

zasadnutím obecného zastupiteľstva. 
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Výklad: Povinnosť zverejniť návrh programu rokovania 

obecného zastupiteľstva na úradnej tabuli v obci aspoň tri 

dni pred zasadnutím obecného zastupiteľstva je obligatórnou 

povinnosťou. Táto podmienka musí byť nevyhnutne splnená, 

pričom ju v žiadnom prípade nemožno opomenúť. Prijatie 

akéhokoľvek rozhodnutia obecného zastupiteľstva, či už 

formou uznesenia, alebo vézeten na takomto zasadnutí 

obecného zastupiteľstva je nezákonným a zakladá dôvod na 

uplatnenie prostriedkov prokurátorského dozoru.  

V prípade konania zasadnutia obecného zastupiteľstva 

na základe žiadosti poslancov pro, návrh programu vyplýva 

so žiadosti poslancov o konanie zasadnutia obecného 

zastupiteľstva.  

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

Ďakujem pekne. 

Čiže, ne nedostatok tej dodržanej formy má za následok 

právnu vadu neplatnosti prijatých uznesení. Potrebovali 

sme, považoval som za nevyhnutné vás s týmto zoznámiť. 

Čiže, dámy a páni, nech sa páči, otváram 

zastupiteľstvo, máte slovo.  

Pán poslanec Káčer. 

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

Pán primátor, 
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ja nemám, napríklad, problém s tým, priznať aj chybu. 

Ak je to tak, ako hovoríte, tak sa stala chyba. A je to 

v poriadku, ľudia sa mýlia.  

Keby ste sa to naučili aj vy, oveľa lepšie by sa nám 

spolupracovalo.  

To je všetko. 

Ďakujem. 

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

Pani poslankyňa Čahojová. 

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

Ďakujem veľmi pekne.  

Ja som rada, že sa nás tu stretlo toľko, takže 

využívam túto príležitosť a navrhujem, aby sme v rámci 

mimoriadneho rokovania sa zaoberali uznesením, ktoré sme už 

raz schválili. To znamená, že to nie je žiadne nové 

uznesenie, je to uznesenie číslo 972/2017 zo dňa 8. 11. 

2017, a je to uznesenie, ktorým sme s hrôzou prijali na 

vedomie uz Správu miestneho kontrolóra o kontrole 

v spoločnosti A.R.K. a pán primátor toto uznesenie 

nepodpísal.  

Takže, ja navrhujem, aby programom tohoto mimoriadneho 

zastupiteľstva bolo Prerokovanie, alebo využitie sistačného 

práva mestského zastupiteľstva a navrhujem návrh uznesenia: 
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Mestské zastupiteľstvo potvrdzuje uznesenie číslo 

972/2017 zo dňa 8. 11. 2017 v plnom  znení, tak ako sme ho 

schválili 8. 11. 

Opakujem ešte raz. Pojednávala sa, prejednávala sa 

Správa hlavného kontrolóra o činnosti spoločnosti A.R.K. 

o letnej a zimnej údržbe. 

Pani Šimončičová. 

Ďakujem veľmi pekne za pozornosť. 

Tento návrh dávam návrhovej komisii.  

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

Pán námestník Černý. 

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

mesta SR Bratislavy: 

Ja mám trošku pocit, že ako keby sme sa navzájom 

nepočúvali.  

Pán primátor v tej úvodnej svojej reči povedal, že 

toto zvolané mestské zastupiteľstvo má závažnú právnu vadu. 

Z toho vyplýva, že my si tu môžme rozprávať, porozprávať si 

o ko o čom chceme, trebárs aj o tom A.R.K., ale akonáhle 

prijmeme uznesenie, tak to, aj keby sme akékoľvek prijali, 

tak má právnu vadu a je neplatné. 

Toto asi chcel povedať tým pán primátor. Keby sme sa 

navzájom počúvali, tak by sme si asi ušetrili veľa času.  
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Ja si myslím, že by bolo ďaleko efektívnejšie toto, 

tento pokus priznať, ten omyl, tak, ako to povedal pán 

poslanec Káčer a pustiť sa do toho rokovania 

zastupiteľstva, ktoré máme pred sebou.  

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

Pán poslanec Chren. 

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

Ďakujem veľmi pekne. 

Rovnako chcem poukázať, že, ako, tento návrh je dobrý 

a je to úplne zásadný návrh a vyžaduje si zásadnú diskusiu, 

ale vzhľadom na to, že ak by sme aj teraz v podstate 

prelomili to veto, tak sa to môže ukázať ako právne 

neplatné, že či predsa len sa k tomu nechceme vrátiť radšej 

na riadne zvolanom decembrovom zastupiteľstve, alebo 

opätovne, ale už aj s návrhom programu riadne zvolať radšej 

k tomu mimoriadne zastupiteľstvo, aby sa nestalo to, že 

túto debatu a prelomenie veta vlastne pochováme kvôli tej 

právnej vade, ktorá nám tu bola práve oznámená.  

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

Pán poslanec Mikulec. 

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

Ja len k tomu by som chcel povedať jednu vec, že 

myslím si, že to bolo dobré uznesenie a zase nepochopím, 
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pán primátor, že prečo ste to nepodpísali. Keby ste to tu 

skúsili vysvetliť, už keď sme tu na tú osemnástu boli 

zvolaní a Danka Čahojová navrhla, aby sme sa bavili o tomto 

bode, tak sa tu kľudne ale o tomto bode môžme, aj keď teda 

nene nep neprijmeme k tomu nejaké uznesenie, ktoré by bolo 

neplatné, ale môžme sa o tom pobaviť, že prečo ste to, 

napríklad, nepodpísali. To by mňa zaujímalo.  

Už keď tu sedím do šiestej, to ste už mohli dopredu 

povedať, že, že toto zastupiteľstvo nebude mať žiadne, 

žiadne právny efekt, mô nemuseli sme tu vôbec byť, ale keď 

už sme tu, tak sa poďme rozprávať, napríklad, o tomto bode. 

Že prečo ste to nepodpísali. To by mňa zaujímalo. 

Ďakujem. 

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

Pán poslanec,  

vysvetlenie bolo prednesené na mestskej rade a tí, čo 

tam nie sú členovia, sa mohli opýtať svojich zástupcov, 

respektíve, dostanú informáciu na ďalšom riadnom 

zastupiteľstve. Tam to je písomne, písomne predložené.  

Pán poslanec Káčer. 

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

Ďakujem. 

Ja to plne chápem, že takýmto spôsobom ste nás teraz 

vytrestali a ja to aj akceptujem. Proste, máme trest.  
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Ale, chcel by som niečo iné.  

Aj keby bolo platné uznesenie, môžete ho nepodpísať, 

prípadne neplniť. Naopak, aj keď bude dnes uznesenie 

neplatné, pán primátor, môžete si ho ako dobrý, rozumný 

štatutár, ktorý chápe, že sú tu dve zložky, a teda primátor 

a zastupiteľstvo, si ho môže osvojiť a vykonať. Na to vôbec 

nie je potrebné mať platné uznesenie, na to stačí poznať 

vôľu štyridsiatich piatich, dvadsiatich troch, dvadsiatich 

siedmich poslancov. Ja si myslím, že rozumný štatutár, aj 

bez toho, že by bolo platné to uznesenie, ho splní. 

Ďakujem. 

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

To je asi ten rozdiel, lebo ja si nemyslím, že plniť 

neplatné uznesenie je rozumné, ale to je asi ten rozdiel 

v politike. 

Pán poslanec Mrva. 

Ing. Ján   M r v a , poslanec MsZ: 

K tej mestskej rade.  

Boli sme tam asi piati, však pán Budaj, a boli sme 

zavolaní zo stredy o šiestej na štvrtok doobeda. Takže 

ľudia nemôžu skákať ako tajtrlíkovia, alebo ako marionety 

ťahaní za motúzky, a ja som, ja sa čudujem, lebo toto 

vytrestanie, čo si nám teraz tuná pre urobil, je, však si 

nám dal do mailu napísať tento výklad zákona aký máš 

a napísať, že teda prídite, ale vaše uznesenia nebudú 

uznášaniaschopné. Ale ja som tu prekvapený z toho, že, že 
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toto bude neplatné a my sme mali pripravené, minimálne, dva 

body programu, o ktorých budeme rokovať.  

A o tých bo. Vždycky na každom uznesení, aj 

mimoriadnom, sa môže pridávať bod podľa toho, ako sa u, ako 

sa uznesú poslanci. Nie?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

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

Pán poslanec,  

ohradzujem sa voči výrazu vytrestať. Toto nie je 

žiadne vytrestanie, toto je poslanecká iniciatíva, za ktorú 

sú zodpovední poslanci, ktorí ju podpísali. Ja si neodvážim 

vstupovať do týchto procesov.  

Je to, žiaľ, obraz o kompetencii tých, ktorí takýmto 

spôsobom sa snažia robiť politiku.  

Pani poslankyňa Čahojová. 

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

Pán primátor,  

ja len upozorňujem, že uznesenie, že mestské 

zastupiteľstvo s hrôzou berie na vedomie správu hlavného 

kontrolóra, bolo platné, pokiaľ ste ho vy neodmietli 

podpísať, pretože vzácne sa zhodli všetci prítomní 

poslanci, ak si dobre pamätám, takmer všetci, možno na 

jedného, na dvoch, zaň zahlasovali. Ale presne si 

nepamätám, že či to bo bol, či tí dvaja sa takí našli.  
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A musím podotknúť, že pokojne môžme toto uznesenie 

prijať, aj keď pán primátor hovorí, že bude právne 

neplatné, pretože, my sme prijali už iks prehlasovaní veta 

pána primátora, naposledy, ktoré sa týkalo verejného 

obstarávania osvetlenia v Bratislave, ktoré pán primátor 

tak či tak neakceptuje.  

Takže, ja si myslím, že keď sme sa tu tak pekne 

stretli, pokojne môžme zahlasovať. Tento návrh nikoho 

neohrozuje. 

Ďakujem veľmi pekne. 

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

Čiže, ideme hlasovať o návrhu pani poslankyne 

Čahojovej. 

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

Nejdeme, ešte je diskusia. 

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

No, do o tomto sa návrh hlasuje hneď. Lebo to je návrh 

bodu programu. Nie? Alebo uznesenie. A keďže nemáme pro, 

program rokovania, tak postupujeme bod za bodom. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Hlasujeme o návrhu pani poslankyne Čahojovej. Nie? 
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(Prezentácia a hlasovanie.) 

Upozorňujem ešte raz. Som povinný vás upozorniť, že 

toto hlasovanie je v ro, podľa zákona v rozpore so zákonom. 

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

Dvadsaťosem prítomných. 

Dvadsaťjedna za. 

Čiže, toto uznesenie je prijaté.  

Ďalším prihláseným, pani poslankyňa Tvrdá.  

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

Ďakujem pekne za slovo. 

Tak, ako bolo konštatované, dvadsať poslancov 

podpísalo zvolanie mimoriadneho zastupiteľstva. Kolega 

Káčer povedal, že si priznávame omyl. Môže byť, ale ja 

vysvetlím prečo, prečo to vzniklo.  

9. 11. 2017 v ranných hodinách nezmyselne ste 

prerušili zastupiteľstvo, pán primátor, a keďže s hrôzou 

sme zistili aká je situácia a vieme, že zastupiteľstvo 28. 

septembra 2017 bolo prerušené a jeho pokračovanie sa konalo 

až 9. 11. dveti, o pardon, 8. 11. 2017, čo je 

štyridsaťjedna dní, tak dvadsať poslancov s hrôzou zistilo, 

že musí niečo urobiť, aby toto isté sa neopakovalo.  

Zároveň sme si v novembri 2016 odsúhlasili termíny 

zastupiteľstiev, kde figurovalo zastupiteľstvo 16. novembra 
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2017, ktoré vôbec nebolo zvolané s nevysvetliteľných 

príčin.  

Takže, tých dvadsať poslancov, ktoré zvolalo 

mimoriadne zastupiteľstvo, lebo chcelo rokovať, sa 

nádejalo, že ho zvoláte do 15-tich dní, tak podľa zákona, 

to znamená, že bolo automaticky jasné, že chceme pokračovať 

v zastupiteľstve 9. 11. a mali sme za to, že program 

zastupiteľstva 9. 11. bude na mimoriadnom zastupiteľstve. 

To len tak pre vysvetlenie, prečo nebol priložený 

program. 

A keďže mám slovo a môžem navrhovať body programu, 

navrhujem bod Rôzne. A poprosím hlasovať. 

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

Pán poslanec Greksa. 

Marian   G r e k s a , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Ja neviem, myslíte, že sa mi viete zaručiť, že keď  

budeme pokračovať ďalej v tejto rozprave, tak potom, keď už 

budeme o tom môcť hlasovať niekedy o niekoľko týždňov, tak 

už nebudeme počúvať tieto reči?  

Ako, je to úplne v poriadku, ale aby sme nazabíjali 

dneska čas a potom zase to isté si budeme počúvať o ďalších 

pár týždňov. Viete mi zaručiť, že potom už budeme iba 
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hlasovať? Lebo v tom prípade som ochotný to počúvať, ale 

ináč, na,  aký to má význam? Ak chceme sa o tom porozprávať 

len kvôli kamerám, tak to nemá zmysel.  

Ďakujem. 

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

Pán poslanec Káčer. 

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

Ja len reagujem na pani poslankyňu Tvrdú, že ja som 

priznal chybu za seba. Nie som natoľko v tomto zdatný. 

Mohol som tú chybu urobiť. Ale priznať chybu je prvý krok 

k náprave. Prvý krok keď môžete, naozaj, niečo potom začať 

riešiť.  

Vravel som to tak všeobecne, že možnože, pán primátor 

sa zamyslí a možno prizná nejakú chybu sem-tam a možno, aj 

niečo v tejto Bratislave vyriešime. Ale vidím, že to bolo 

pochopené úplne inak. 

Možno to toto zastupiteľstve, uznesenia tohto 

zastupiteľstva budú, pán primátor, neplatné, ale vy nikdy 

nebudete môcť odoprieť, ešte raz zdôrazňujem, že nikdy 

nebudete môcť odoprieť, že sme vás na to plytvanie 

s verejnými prostriedkami upozorňovali.  

A to neni o kompetentnosti. To už je o trestnoprávnej 

zodpovednosti.  
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Ďakujem. 

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

Pani poslankyňa Šimončičová. 

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

Ďakujem pekne. 

Ja by som len chcela pripomenúť, že to mestské 

zastupiteľstvo z 9. 11., ktoré bolo kvôli 

neuznášaniaschopnosti prerušené, tak neviem prečo, mám taký 

pocit, že ako by bolo organizovane neuznášaniaschopné, ale 

nie z našej strany, lebo náš klub tu skoro celý bol. Ja som 

tu nebola, to je pravda. Ale, a váš prvý viceprimátor, pán 

Černý, kritizoval náš klub v médiách, že my robíme 

obštrukcie a spôsobujeme neuznášaniaschopnosť, pritom on 

sám prispel k tomu svojou neprítomnosťou, že bolo 

u neuznášaniaschopné to zastupiteľstvo. 

Takže, pán Černý, najprv pozrite na seba, potom 

kritizujte druhých, lebo tu neboli ani vaše viceprimátori, 

pán primátor. Takže, až potom nadávajte nášmu klubu 

a pozrite sa najprv na svojich. 

Ďakujem. 

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

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

Ďakujem za slovo. 

Ten omyl ja som priznala za tých dvadsiatich 

poslancov. Čiže, ja som to nieže len, vy kolega. Takže, 

normálne to beriem, len som to brala ako automaticky, že 

program rokovania 9. 11. bol tým cieľom mimoriadneho 

zastupiteľstva. 

Len ja som nepochopila kolegu Greksu, čo tým chcel 

povedať. To som nepochopila. Naozaj.  

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

Dobre. 

Hlasujeme o návrhu pani 

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

Nevadí.  

Ďakujem. 

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

Hlasuje sa o návrhu pani poslankyne Tvrdej, zaradiť do 

bodu rokovania, teda, mať ďalší bod Rôzne. 

Že v bode, v dnešnom mimoriadnom zastupiteľstve bude 

aj bod Rôzne. 
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Takže, hlasujte, prosím. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsaťjedna prítomných. 

Dvadsaťpäť za. 

Čiže, budeme mať aj bod Rôzne. 

 

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

Ďalším prihláseným bol pán poslanec Hrčka. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Ja som si teda požičal od pani Kramplovej túto knižku, 

kde vo výkladovej časti vám vysvetlím, čo musí obsahovať 

mimoriadne, podľa tohto istého výkladu, teda na ktorý sa 

odvolávame, čo musí obsahovať žiadosť poslancov na zvolanie 

mimoriadneho zastupiteľstva.  

Teraz čítam z toho istého výkladového zdroja, z akého 

pani Kramplová.  

Zákon o obecnom zriadení nepredpisuje žiadne osobitné 

požiadavky obsahového ani formál, obsahové ani formálne, 

kladené na žiadosť poslancov na zvolanie zasadnutie 

obecného zastupiteľstva. Z dikcie zákona iba vyplýva, že 

žiadosť o zvolanie zasadnutia obecného zastupiteľstva  
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po prvé, musí byť podpísaná, podporená, minimálne 

tretinou všetkých poslancov obecného zastupiteľstva, 

po druhé, musí byť z nej zrejmé, že sa s ňou sleduje 

zvolanie zasadnutia obecného zastupiteľstva,  

po tretie, musí byť preukázateľne doručená obci. 

O odporúčame písomnou formou do podateľne obecného úradu. 

Využívanie inštitútu zvolávania zasadnutia obecného 

zastupiteľstva na základe žiadosti poslancov, to sú jediné 

tri podmienky, hej, aby som k týmto, ďalej pokračujem vo 

výklade. Využitie inštitútu zvolávania obecného 

zastupiteľstva na základe žiadosti poslancov obecného 

zastupiteľstva je v aplikačnej praxi využívate, využiteľné 

najmä na prekonanie problémových vzťahov medzi orgánmi 

obce, keď dôjde k disharmónii medzi starostom a obecným 

zastupiteľstvom danej obce. V takýchto situáciách starosta 

obce nemá záujem iniciatívne zvolávať rokovanie obecného 

zastupiteľstva. Známe sú príklady obcí, v ktorých sa 

zasadnutie obecného zastupiteľstva nekonalo aj niekoľko 

rokov. 

Čiže, pre vašu informáciu, a teraz sa nejdem 

vyhovárať, ale podľa toho istého výkladového zdroja, sme my 

splnili všetky tieto požiadavky. Bolo tam podpísaných 

dvadsať poslancov, bolo zjavné, že žiadame o zvolanie 

mimoriadneho zastupiteľstva a preukázateľne sme to podali 

do, do podateľne. My nie sme, presne podľa toho zdroja, 

povinní dávať program. Ak teda my nie sme, podľa 

výkladového slovníka, povinní navrhnúť program, kto je tým 

povinným zverejniť tento program, znie otázka?  
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Takisto by ma zaujímalo, v tomto výkladovom slov, 

výklade, ako je definované, keby nám pani Kramplová po, 

vyčítala, že keď sa zneu zneuznášaniaschopní 

zastupiteľstvo, či do pätnástich dní sa má konať, alebo do 

pätnástich dní má byť vyhlásené. Lebo ten, tá prax 

pätnástich dní vyhlásenia a konania sa v štyridsiatom 

druhom dni, je tu bežná, nikto to nerieši, ale keď mi, keby 

ste mi tú knižku.  

Je to tam napísané? 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Máte k tomu výklad. To som rád. Lebo tam, napríklad, 

tiež je napísané, že sa us, že sa zvolá do pätnástich dní 

a tu máme výklad, že do pätnástich dní znamená, že ohlásime 

ktorý termín dáme a dáme kľudne termín aj o šesťdesiat dní. 

To je presne ten dôvod, pri ktorom poslanci zvolali 

mimoriadne, lebo v tom ešte predchádzajúcom článku, ktorý 

som nečítal, je napísané, že ak zvolajú poslanci mimoriad, 

teda, mimoriadne zastupiteľstvo, alebo zvolanie 

zastupiteľstva, primátor musí dodržať pätnásťdňovú lehotu 

a nemôže ani za žiadnych okolností dať dlhšiu ako pätnásť 

dňovú lehotu.  

Čiže, napriek tomu, že možno bola taktická chyba tam 

nedať návrh programu, v zmysle výkladu a môže to, dúfam, 

pani Kramplová potvrdiť, my nie sme povinní napísať 

program. A ak v zákone vyplýva povinnosť zverejniť program, 

tak prepáčte, podľa môjho výkladu, je to povinnosť 

magistrátu, teda primátora.  
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Takže, ak niekto znefunkčnil toto zastupiteľstvo 

s nesplnením obligatórnej povinnosti, tak to bol ten, kto 

zverejňoval tú, te, tú, to po tú pozvánku, a tú sme teda 

nezverejňovali my ako poslanci.  

Ďakujem. 

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

Ešte raz. Pozvánka (poznámka: nezrozumiteľné slovo) 

nikto nehovorí, že neobsahovala, respektíve, že obsahuje 

zlé veci, ale neobsahovala program, tým pádom nebolo čo.  

Však nehovorím, že musí, ale vy ste ju tam nedali, tým 

pádom nebolo čo zverejniť. A je to právna vada. 

Pán poslanec, tak bol výkon. 

Pán poslanec Mikulec. 

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

Pán primátor, 

pozvánku? Veď pozvánku sme my ako poslanci nedávali. 

Pozvánku ste dávali. A teraz, ja by som chcel apelovať aj 

na tých kolegov, čo sa tu teda veľmi ospravedlňovali, aj 

tuto kolega Káčer, aj vedľa mňa aj Jarka Tvrdá, že teda, ja 

neviem, za čo sa tu ospravedlňujete, lebo podľa toho 

výkladu, ktorý teraz čítal Jano Hrčka, by sme sa my nemali 

ospravedlňovať za nič a mali by sme normálne rokovať.  
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Takže, ja neviem, kde je pravda. A keď tu je niekto 

znalý z právneho oddelenia, máte tu určite niekoho, pán 

primátor, ktorý by tu teda mal byť, a a mal to nejak 

vysvetliť, alebo pani Kramplová, nech nám to nejak vysvetlí 

a nech, nech, buď ideme rokovať, alebo teda, sa nejak 

k tomu zariaďme.  

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

Pán poslanec Dostál. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

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

Ja by som rád upozornil, že to, čo nám bolo prečítané, 

bol iba výklad zákona. Zákon hovorí to, čo v podstate 

z toho výkladu prečítal aj kolega Hrčka. Paragraf 12 odsek 

1 zákona o obecnom zriadení druhá veta: Ak požiada 

o zvolanie zasadnutia obecného zastupiteľstva aspoň tretina 

poslancov, starosta zvolá zasadnutie obecného 

zastupiteľstva tak, aby sa uskutočnilo do pätnásť dní od 

doručenia žiadosti na jeho konanie. Ani slovo, ani bodka 

tam nie je o tom, že by, že by to malo obsahovať návrh 

programu.  

Paragraf 12 odsek 4 hovorí, že návrh programu 

zasadnutia obecného zastupiteľstva sa zverejňuje na úradnej 

tabuli v obci aspoň tri dni pred zasadnutím obecného 

zastupiteľstva.  



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 20. novembra 2017 s pokračovaním  8. decembra 2017 

 25

Povinnosť zverejňovať my však nemáme možnosť ako 

poslanci čokoľvek zverejňovať, čiže, ak má niekto tú 

povinnosť, tak je to primátor, alebo úrad. Nie, nie 

poslanci. Takže, sa domnievam, že vôbec nijako nemôže byť 

spochybnené, ak tu prijmeme akékoľvek uznesenia.  

(gong) 

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

Pán poslanec Káčer. 

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

Ďakujem za slovo. 

No, ja som mal za to, že štatutár najväčšieho mesta na 

Slovensku má v tomto, minimálne v tomto jasno ako funguje 

zastupiteľstvo, ako sa zvoláva a kedy ho označí za neplatné 

a ktoré uznesenia (poznámka: nezrozumiteľné slovo) za 

platné a neplatné, tak ja by som to teraz, pán primátor, 

chcel (poznámka: nezrozumiteľné slovo), tak ako to teda je? 

Lebo pred chvíľkou ste hovorili, že je to neplatné, 

neprijímajte uznesenia, aj tak je to zbytočné, poďme ďalej 

na to predchádzajúce zastupiteľstvo. Mohli by ste, mohli by 

ste dať už nejaký konkrétny výklad, ako to teda je?  

Ja si myslím, že oveľa jednoduchšie by bolo nehádzať 

si takéto zbytočné polená pod nohy a robiť pre toto mesto, 

nedokazovať kto je múdrejší a kto je. Lebo nakoniec, 

vidíte, pán primátor, kto druhému jamu kope, a už výsledok 

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

Pán poslanec Grendel.  

Mgr. Gábor   G r e n d e l ,  poslanec MsZ: 

Pán kolega Káčer,  

myslím si, že je na čase, aby si priznal chybu, že si 

urobil chybu, keď si si priznal chybu.  

(poznámka:  smiech v rokovacej sále) 

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

Pán poslanec Mrva. 

Ing. Ján   M r v a , poslanec MsZ: 

Pam pamätáte si ešte na toho pána právnika, ktorý tu 

bol aj za pána Ftáčnika, aj za pána primátora súčasného, že 

zavolajme Katriaka. Ten vyložil všetko tak, ako bolo treba.  

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

Pán poslanec Budaj. 

Ján   B u d a j ,    poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Prerušenie minulého mestského zastupiteľstva bolo zo 

strany pána primátora schválnosťou. Je to poznať aj podľa 

toho, že jeho najbližší ľudia, ako je pán Černý, 
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nehlasovali, nezvyšovali kvórum, ale presne naopak. Presne 

tak to bolo aj pri hazarde, aj tam pán Černý zmaril 

prijatie uznesenia, ale primátor ho nezbavil funkcie, 

naopak.  

Cieľom primátora bolo vyhnúť sa prelomeniu veta, ktoré 

mu prekážalo a vedel, že nastane. Marketing primátora potom 

pokračoval obvinením poslancov, ako obyčajne. No a napokon, 

napokon zvolanie mimoriadneho zastupiteľstva na osemnástu 

hodinu, nestalo sa ešte nikdy doteraz. A takisto aj 

zvolanie pokračovania zastupite, ku ktorému sme ho, 

vlastne, týmto primäli, bolo vo veľmi (gong) nevhodný ter 

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

Pán poslanec Hrčka. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Dobre. 

Čiže, ešte raz zopakujem. V zmysle toho istého 

výkladu, na ktorý a tak, jak povedal Ondro Dostál, je to 

výklad. Pokiaľ súd nerozhodne inak, tak to neplatí. Ale 

v zmysle toho istého výkladu, my sme splnili presne do 

bodky to, čo výklad vyžaduje, že máme splniť.  

Ak došlo k pochybeniu, môj názor je taký, že pochybil 

právnik, advokát, študovaný nemecky a neviem ešte jaký 

všelijaký, pretože kľudne tam mohol dať bod Rôzne 

a Interpelácie. To je presne tak, ako povedal kolega Káčer. 

Keď sa chce, tak sa dá. Keď sa nechce, tak sa ka, kope 
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jama. Bohužiaľ, potom ten advokát právnik padne a vyzerá to 

dosť smiešne, ale neviem, ja by som možno pre zmenu skúsil 

prijať nejaké uznesenia, aby sme sa možno s tým 

vysporiadali. Dostane sa to na súd a možno budeme mať 

konecne konečne precedens, či teda bola povinnosť, alebo 

nebola povinnosť a čia to bola povinnosť.  

Ďakujem. 

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

Pripomínam, že informácia, že nebol dodaný program, 

bola v pozvánke. Čiže, ste si neprečítali ani to.  

To tam tá informácia tam bola, že nebol dodaný 

program. My sme vás ešte o tom informovali. Ale vy. Ale 

dobre, však toto nie je racionálna diskusia.  

Takže, môžme v nej pokračovať. Pán poslanec Mrva. 

Ing. Ján   M r v a , poslanec MsZ: 

Áno. 

Ja budem teraz krátky, lebo som v riadnom príspevku 

a mám možnosť dopĺňať body programu. 

Čiže, jeden návrh registrujem, a to je poslankyne 

Tvrdej, že Rôzne a ja navrhujem do dnešného mimoriadneho 

zastupiteľstva bod programu Interpelácie. A ten navrhujem,  

keďže mám možnosť určiť, tak by bol najprv Interpelácie 

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

Pani poslankyňa Tvrdá. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Pán poslanec Vetrák. 

A vy nechcete hovoriť? alebo?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Aha, pardon.  

Takže, pani poslankyňa Pätoprstá. 

Á pardon. Áno, áno. hlasujeme o návrhu pána poslanca 

Mrvu, čiže do bo programu dnešného zara zasadnutia dávame 

prvý bod Interpelácia.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Druhý. Prvý bod je pani poslankyňa Čahojová, potom 

budú Interpelácie a potom Rôzne. Tak.  

Nech sa páči. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Dvadsaťdeväť prítomných. 

Dvadsaťdva za. 

Čiže, tento bod je prijatý. 
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Ďalší prihlás. Pani poslankyňa Pätoprstá. 

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

poslankyňa MsZ: 

Využijem. Teda už môžme mať aj interpelácie? Lebo ja 

mám dve interpelácie.  

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

Nie, ešte nie sme v Interpeláciách, (poznámka: 

nezrozumiteľné slovo) 

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

poslankyňa MsZ: 

Ešte nie. Dobre.  

Tak sa vzdávam a počkám na Interpelácie.  

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

Dobre. 

Takže, ešte teda by sme si mali, alebo máme tri body 

rokovania.  

 

A prechádzame do prvého bodu, teda, ktorý ste si 

schválili a ten je bod, ktorý navrhla pani poslankyňa 

Čahojová. 
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Nech sa páči, máte slovo. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Sú schválené tri body programu. Ak trváte na tom, že 

budeme hlasovať ešte o programe ako o celku, môžme to 

spraviť.  

Áno?  

Tak ešte ideme hlasovať o programe zastupiteľstva ako 

o celku.  

Samozrejme, opäť upozorňujem na právnu vadu, ktoré 

toto hlasovanie má.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Hlasuj, hlasujete o programe ako o celku. Tri body. 

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

Tridsaťdva prítomných. 

Dvadsaťpäť za. 

Čiže, máme, alebo je, je, je program rokovania. 

Nepoviem, že je schválený, pretože si myslím, že to je 

neplatné.  
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BOD 1 NÁVRH NA POTVRDENIE UZNESENIA 

MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO 

MESTA SR BRATISLAVY Č. 972/2017 ZO 

DŇA 08. 11. 2017 

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

Ale nech sa páči, pani poslankyňa Čahojová. 

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

Ďakujem veľmi pekne. 

Takže, pre tých, ktorí nevedia, tak ešte pripomeniem, 

že 15. 11. v popoludňajších hodinách, neskorých 

popoludňajších hodinách som sa dozvedela, že 16. 11. 

dopoludnia bude mestská rada. Na tejto mestskej rade, ktorá 

bola síce neuznášaniaschopná, pretože, samozrejme, za tak 

rýchly, krátky čas si máloktorý zo starostov dokážu 

zorganizovať svoje pracovné povinnosti, aby sa mohli 

dostaviť na mestskú radu, ale ja som tam prišla, dozvedela 

som sa, že sa malo prerokovať pozastavenie výkonu uznesenia 

mestského zastupiteľstva, ktoré sme prijali 8. 11. 2017, 

a to je uznesenie číslo 972/2017.  

Jednalo sa o uznesenie, alebo jedná sa o uznesenie, 

ktoré bolo prijaté pri prerokovávaní správy miestneho 

kontrolóra, pri, ktorý kontroloval činnosť spoločnosti 

A.R.K. a fakturácie, odovzdávanie vykonaných prác, ja 

neviem, všet, iste si pamätáte, že sa zistilo, že 

komunikuje s mestom len cez advokátsku kanceláriu, že, 

vlastne, nemá zamestnancov, že, vlastne, nemá s kým pán 
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kontrolór a dvaja zúčastnení poslanci kontroly s kým 

komunikovať. 

Takže, tá kontrola sa de fakto ani neu, nemohla 

uskutoč uskutočniť. 

Mestské po, mestské zastupiteľstvo prijalo správu 

kontrolóra s hrôzou na vedomie, s dovetkom, alebo 

s doplňujúcim uz, s doplňujúcou časťou uznesenia, ktorý na, 

ktoré navrhla pani poslankyňa Štasselová a ja navrhujem, 

aby sme využili svoje sistačné právo a prehlasovali veto 

pána primátora a navrhujem takéto uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo potvrdzuje uznesenie číslo 

972/2017 zo dňa 8. 11. 2017 v plnom znení. 

Ďakujem veľmi pekne. 

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

Ďakujem. 

Otváram diskusiu. 

Pán poslanec Budaj. 

Ján   B u d a j ,    poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Tiež k tej mestskej rade poznámka.  

Pán primátor,  
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znovu mestská rada bola neuznášaniaschopná. 

Predsedajúci aj korektne oznámil, že je neuznášaniaschopná. 

Čo pokiaľ by ste to viedli vy, tak by ste neurobili, lebo 

viackrát som bol toho svedkom. 

No, bolo nás tam, naozaj, zopár a vy túto kamufláž 

neodôvodňujete nepodpisovanie uznesení mestského 

zastupiteľstva. Čo je naozaj poburujúce a ponižujúce, ani 

len ten text, ktorý pán námestník Černý za vašej 

neprítomnosti, lebo vy ste boli kdesi inde, prečítal tomuto 

združeniu poslancov, ktorí boli takí vaši fanúšikovia, že 

prišli na toto absurdné divadlo, ja už len z akéhosi 

masochistického pohnútky, tak tí, nedostali tento text do 

rúk.  

Chcem vás upozorniť, že toto sa robilo v päťdesiatich 

rokoch, kedy väzni, im bol prečítaný rozsudok a nedostali 

ho. Ale v sedemdesiatich rokoch, keby ste sa láskavo aspom 

tam obzreli, keď nás zatkli, normálne nám dali celú 

obžalobu do rúk. Mohli sme si ju prečítať. Reagovať 

napríklad.  

Poprosím vás, keď na budúce tento cirkus budete robiť 

s poslancami, odovzdajte nám text, ktorý tam ktosi číta, 

lebo je to zložitý právny text a potom, naozaj, nie je 

možné naň nejak reagovať. To, že neskôr bude priložený na 

zastupiteľstve, to predsa nie je na mestskej rade.  

Tieto móresy, naozaj, od nejakých totalitných čias, ja 

som nevidel, aby predvolaným, alebo pozvaným prečítali text 

a oni by ho nesmeli dostať do rúk.  
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Ja sa, naozaj, ohradzujem a žiadam vás, ak budete ešte 

opakovať, ja verím, že už nie, predstieranie, že 

neuznášaniaschopnej mestskej rade, keď sa prečíta text, 

ešte sa aj nedá, takže týmto kúzlom, to už pripomína, 

naozaj, nejakú také zvláštne čary, nadobudla mestská rada 

právoplatnosť a vy môžte právoplatne nepodpisovať uznesenia 

mestského zastupiteľstva a vyhýbať, respektíve, brániť tak 

poslancom vo výkone ich poslaneckého mandátu.  

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

Pán poslanec,  

mrzí ma, že vy ste ešte mentálne, skutočne, ostali 

v tom komunizme, pretože ste prebrali jednu vlastnosť od 

komunistov, a to je to, že oni boli vykladači zákona.  

Ste poslancom mestského zastupiteľstva tretí rok a vy 

nepoznáte základné predpisy. Skutočne, je to prejav 

absolútnej nekompetentnosti, čo tu rozprávate. Vy 

nerozumiete ničomu, čo sa tu deje. Nemáte prečítané nič. 

Keby ste vedeli, tak viete, že som povinný oboznámiť 

mestskú radu. Oboznámiť. O tom, že sa musí zvolať mestská 

rada, rozhodujete vy, keďže prijímate protizákonné 

uznesenia. A ja vám hovorím, že bude ďalšia. Pretože 

prijímate uznesenia, ktoré sú v rozpore so zákonom. My vás 

na to upozorňujeme a vy tvrdohlavo fanaticky idete ďalej, 

a potom sa sťažujete, že musíte chodiť na mestskú radu, 

ktorú ste sami vyprovokovali. A ešte ani neviete, aké má 

pravidlá. Ale osobujete si právo všetko komentovať, 

všetkých zatvárať, všetkých urážať a všetko, všetko 

rozhodovať.  
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Toto robili komunisti, pán poslanec. A mňa mrzí, že vy 

ste mentálne ostali v tej, v tej dobe. Nakoniec, však, vaše 

členstvo v eštébé a agentúra, o tom dostatočne vypovedajú.  

Pán poslanec Mikulec.  

(gong) 

Pán poslanec Mikulec. 

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

Ďakujem za slovo. 

Ja som sa teraz tuto od kolegyne dozvedel, že na tej 

mestskej rade bolo päť poslancov. A odišli ste, hej? 

A jediný, kto tu teda vie, že čo čo tam k tomu bo bodu 

bolo, to asi ty si, Milan, lebo, však, ty si to čítal, ne? 

A ty si to už asi nepamätáš? Či pamätáš si to? Lebo keby si 

si to pamätal, tak nám to, prosím ťa, povedz. Lebo keď 

budeme teraz hlasovať o tomto, aby sme vedeli, že čo je tam 

také, že sa to nedalo podpísať. Tak ťa poprosím, keď už tu 

teda neni niekto za magistrát, tak ty si plne kompetentný, 

podľa mňa, aby si to všetkým prečítal, aby sme sa konečne 

dozvedeli, že kde je ten právny problém, prečo sa to nedalo 

podpísať.  

A nabudúce, keď to budeme mať, fakt, že sa to dá len 

prečítať, ale však, môže sa to kľudne aj rozdistribuovať, 

aby tí ľudia vedeli, o čom hlasujú  a aby boli právne 

kompetentní. A aby sme to tu všetci, nejakým spôsobom, 

dobojovali normálni.  
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Ďakujem. 

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

Pani poslankyňa Tvrdá. 

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

Ďakujem pekne za slovo. 

Pán primátor,  

hovoríte o tom, že Ján Budaj je tri roky mestským 

poslancom. Ja neviem, či si nepamätáte, že bol aj v minulom 

volebnom období, to už je sedem, a ja si pamätám, že bol aj 

predtým, čiže, minimálne, jedenásť.  

Takže, to len tak, akože, aby sme jasnú matematiku. 

A ja sa čudujem, Janko Budaj, že ty, ty sa čuduješ, že 

tu sa dávajú nejaké tajné veci. Veď tu je normálne jasné, 

že tu sú tajné analýzy, tajné štúdie za mestské peniaze 

a ty sa čuduješ, že je nejaký tajný jeden materiál.  

Ďakujem. 

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

Pán poslanec Budaj. 

Ján   B u d a j ,    poslanec MsZ: 

Ešte raz. 
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Mestská rada je orgán, ktorý má rokovací poriadok, 

v ktorom je predpísané spôsob zvolávania. Vy tento spôsob 

zvolávania ignorujete. Zvolávate mestskú radu zo dňa na 

deň. Aby tam neprišli tí poslanci. Lebo, a alebo 

starostovia. Lebo vám na tom nezáleží, lebo si chcete vždy 

poslúžiť výkladom, že to je vlastne jedno.  

Takisto je jasné  v rokovacom poriadku aj v zákone, čo 

je mestská rada. Mestskú radu môžete otvoriť, keď je 

uznášaniaschopná. Mestská rada nie je zhluk piatich 

poslancov, ktorí sa dostavili. Tak ako nie je mestské 

zastupiteľstvo.  

Máte teda právne vedomie na úrovni neandertálca, 

človeče.  

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

No, na osobné invektívy už nebudem reagovať, ale pán 

poslanec, žiaľ, žiaľ vaše, vaše výroky už iba dokazujú 

absolútnu nekompetentnosť a vy máte už krvavé oči.  

Vy nepomáhate Bratislavčanom, vy už ste sa rozhodli 

robiť politiku a robiť zle a všetko čo robí mesto, je zlé. 

Žiaľ, na vašu nekompetentnosť, áno, na urážky, na urážky, 

na vašu nekompetentnosť doplácajú Bratislavčania. 

Pán námestník. 

 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 20. novembra 2017 s pokračovaním  8. decembra 2017 

 39

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

mesta SR Bratislavy: 

No. Tak postupne. Najskôr sa vyjadrím k tej mestskej 

rade.  

Asi sa zhodneme na tom, a nikde v zákone to neni 

popísané, že by členovia mestskej rade, rady svojou 

neúčasťou mohli regulovať to, či pán primátor podpíše, 

alebo nepodpíše nejaké uznesenie a či teda bude jeho pre, 

jeho veto právoplatné, alebo nie.  

To znamená, jemu síce zákon zadáva tú povinnosť 

predložiť a teda oboznámiť mestskú radu s takýmto niečím, 

ak v prípade, že sa rozhodne nepodpísať nejaké uznesenie, 

ale nikde nie je napísané, že členovia musia byť prítomní, 

pretože inak by vstupovali do jeho základného práva, ak by 

trvale boli neprítomní, znamená to, on by si nemohol 

uplatniť ako keby svoje práva.  

To odporuje tomu, čo hovoríte.  

Druhá vec, ktorú hovorím, čo bolo na tej mestskej rade 

a k tomu som bol vyz vyzvaný.  

To uznesenie vo vecnej časti, alebo teda vo 

všeobecnosti, možno v takých deväťdesiatich piatich percent 

bolo vecne správne. Okrem jedného bodu. A to, neviem akým 

zázrakom sa tam dostalo, a to je, že zadávalo príliš presne 

a expresívne tomu, čo má, s kým má mesto uzatvárať dohody, 

s kým má začať priame rokovacie konanie, respektíve, s kým 

nemá začať priame rokovacie konanie na zabezpečenie zimnej 

údržby. 
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V prípade, že znova prídeme k takémuto istému 

prelomeniu toho istého veta, aj keby program v podstate 

toto uznesenie bolo právoplatné, alebo respektíve, toto 

konanie bolo právoplatné a nemali by žiadne právne vady, 

tak by sme zase došli k tomu, že je nevykonateľné kvôli 

takejto veci. Rozporu so zákonom.  

To znamená, ja by som na vašom mieste si asi radšej 

odstránil túto malú právnu vadu, ktorá tam vznikla, ten 

jeden článok asi vyhodil a potom rozjímal nad tým, že či to 

predložím, alebo nepredložím.  

Tretia vec, ktorá je, a to sa ešte vrátim k tomu 

predchádzajúcemu uzneseniu.  

No, pán Budaj, vy ste sa nechali minule vyprovokovať 

presne tým, že ste vyzvali svoj klub, aby ste odišli. 

Pretože tu vznikla nejaká slovná potýčka.  

Takže, áno, prerušili ste to rokovanie zastupiteľstva 

vy. To je vidno na tej kamere. Ja som nikomu nevstupoval do 

toho, že čo spravil, ja som mediálne hodnotil tú situáciu 

na otázku novinárov, ktorá tu padla, že čo sa teda stalo 

a udialo sa toto, že ste prerušili to rokovanie tým, že ste 

vyzvali svoj klub, aby ste opustili rokovaciu sálu.  

Nedával som tam žiadnu, žiadne, žiadnu obohatenie 

tejto situácie, žiadne komenty som nedával.  

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

Pán poslanec Budaj. 

Ján   B u d a j ,    poslanec MsZ: 

Ak primátor odôvodňuje nepodpisovanie uznesenia, tým 

bráni poslancom v tom, aby svojimi uzneseniami prispievali 

k rozvoju mesta.  

Ak ich odôvodňuje oboznámením mestskej rady, ktorá nie 

je mestskou radou, tak upiera právo poslancom mestského 

zastupiteľstva prijímať uznesenia a preberá diktátorsky do 

svojich rúk vládu nad mestom.  

Ak zvoláva mestskú radu v rozpore s rokovacím 

poriadkom zo dňa na deň, upiera členom mestskej rady 

pripraviť sa na mestskú radu a vôbec, si zariadiť možnosti, 

aby sa mestskej rady zúčastnili. 

Čiže, zámerne sa snaží dosiahnuť neúčasť poslancov na 

mestskej rade, aby predstieraním prerokovania na, pred tou 

skupinou poslancov, ktorá nie je mestskou radou, tvrdil, že 

oboznámil mestskú radu.  

Je to očividné. Je to, samozrejme, absurdné divadlo, 

alebo, ak chcete, Kocúrkovo (gong) 

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

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

Ja by som chcel týmto poďakovať Milanovi Černému, že, 

teda, nám to takto vysvetlil.  

Ale keď už nám to vysvetlil, Milanko, keby si 

doniesol, alebo keby sa ten materiál rozdistribuoval, že 

kde bola tá právna vada, tak možno, dneska v tomto bode by 

sme to už opravili a by sme to predložili opravené. A tým 

pádom by sme urýchlili ten proces toho mesta, aby sa nám 

nestávali také veci, že tu dôjde kontrolór na kontrolu 

nejakej spoločnosti a nie je mu umožnené ju skontrolovať. 

A to je, sú vážne veci, Milanko.  

Čiže, nezaháľajte, nezaháľajte tam za tým stolom, 

dajte to na stôl jak to treba opraviť a poďme rýchlo do 

toho, aby sme toto mesto posunuli míľovými krokmi ďalej. 

Ďakujem. 

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

Pán poslanec Hrčka.  

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Ja by som iba dal, že podľa môjho názoru prečo sa 

zvoláva mies obecná rada, ak je zriadená obecná rada, 

starosta prerokuje uznesenie obecného zastupiteľstva, pred 

pozastavením jeho výkonu, v obecnej rade.  
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Podľa mňa, je to z toho dôvodu, aby bolo jasné, kedy 

ho pozastavil, aby sa zase nevymýšľalo, že v ktorých, 

v ktorom dátume tých desiatich dní.  

Čiže, pozastaviť ho  môže až potom, ako ho prerokoval. 

Lebo inakšie by sme tuto na tomto magistráte videli aj to, 

že by sme si museli tipovať, ktorý deň bolo uznesenie 

pozastavené, lebo by to bolo raz prvý, raz desiaty, podľa 

toho, jak by to vyhovovalo, lebo, však, na to sme zvyknutí.  

Ďalšia vec.  

Ja už som videl pozastaviť uznesenie aj v časti. 

napríklad, keď bol prijatý rozpočet, tak si predstavte, že 

primátor dokázal pozastaviť iba časť uznesenia, lebo tá 

zvyšná, tá bola dobrá. No, a teraz sa to, bohužiaľ, nedalo. 

Teraz bol nejaký iný problém, lebo nebolo možné pozastaviť 

len tú časť uznesenia, ktorá bola taká, takto 

problematická, musel pozastaviť celé uznesenie.  

Ale, hold, tak zase som rád, že sme sa niečomu novému 

priučili a vieme, že ak je len jedna jediná vec zlá, 

primátor musí pozastaviť celé uznesenie. Dúfam, že tak 

nabudúce (gong) znova urobí.  

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

Pani poslankyňa Čahojová. 

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

Ďakujem veľmi pekne. 
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Pán poslanec Hrčka ma predbehol, lebo som tiež chcela 

povedať, že stačilo nepodpísať v časti, ktorá sa zdala 

pánovi primátorovi sporná. 

A ja voľne prerozprávam ospravedlnenie pána starostu 

Šramka, pána starostu mestskej časti Lamač, ktorý sa 

nemohol zúčastniť danej mestskej rade, rady, bola asi 

v tomto znení: 

Vážený pán primátor JUDr. Nesrovnal,  

ospravedlňujem sa z účasti na mestskej rade, pretože 

dňa 16. 11. je do našej mestskej časti ohlásený na návštevu 

pán primátor JUDr. Ivo Nesrovnal.  

Ďakujem veľmi pekne. 

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

Pán poslanec Kolek. 

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

Ďakujem. 

Ja by som reagoval na to, čo, Milan, si povedal ty, 

v svojom príspevku.  

Ale uvediem to najskôr tým, že už tu odznelo, že sa 

navzájom čudujeme, že niekto sa dokáže čudovať nad tým, že 

sa ešte niekto čuduje. No ja sa čudujem a naozaj, teraz sa 

čudujem, že nad takýmto sporom, ktorý tu vznikol, hej, 

musíme takýmto spôsobom hľadať, alebo tento spor musíme 

takýmto spôsobom riešiť.  
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Čiže, to je jedna vec.  

Tu jednoznačne treba zadefinovať to, že nebolo v snahe 

nájsť riešenie, bolo v snahe zamedziť, aby sa prijaté 

uznesenie riešilo na tých deväťdesiatdeväť percent, alebo 

koľko si povedal, že je v poriadku.  

Druhá vec je, v súvislosti s tým, čo tu vzniklo na 

minulom zastupiteľstve a ktoré sme dnes pokračovali, hej? 

To ten problém vznikol vtedy, keď pán primátor reagoval na 

žiadosť poslanca, aby bol z programu vylúčený bod, hej? 

A on hovorí, on s tým nesúhlasí, on s tým ne a robíte len 

prieky, hej? (gong)  

Čiže,  

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

Pán námestník. 

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

mesta SR Bratislavy: 

Budem reagovať na jedného zo svojich predrečníkov. 

Aj mne sa to veľmi páči, Riško, že sa tak oslovujeme 

familiárne, ja ti dozaista ukážem ten materiál, o ktorý 

žiadaš, o tom neni pochýb. 

Čo sa týka z kontroly A.R.K. a vyvodzovania dôsledkov.  

Samozrejme, ja súhlasím s vami. V tom nemám, v tom asi 

na nejakých najmenej pochýb, ale aj to čo, aj dobrý úmysel 
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je pre vás spraviť vecne a právne korektne. V okamžiku, keď 

to tak neni, tak vznikajú len všelijaké motanice a guláš je 

z toho. 

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

Dobre. 

Teraz myslím, že ideme hlasovať? Alebo?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Áno?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Aký bol návrh uznesenia?  

Ešte tu je pán po, aha, pán Mihok sa hlási do 

diskusie.  

Kto je za to, aby mohol vystúpiť pán Mihok?  

(Hlasovanie.) 

Pán Mihok, nech sa páči. 

Občan   Jozef   M i h o k :  

Ešte raz dobrý večer. 
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Takže keď A.R.K., to je moja srdcová záležitosť, lebo 

tunák s požehnaním hlavného mesta sa preplácajú faktúry za 

služby, ktoré sa nekonajú.  

Takže, ďakujeme, občania Bratislavy, primátorovi 

Bratislavy, že uhrádza také služby. Napríklad, že si opäť 

objednalo hlavné mesto na túto zimu, na túto zimu si opäť 

objednalo (poznámka: nezrozumiteľné slovo), ktorý vlastne 

ani nebudú používať a opäť sa zaňho zaplatí 

deväťdesiattisíc euro. 

Potom ďalej budeme platiť A.R.K. za to, že si nevieme 

zistiť koľko mestských častí platí zároveň zimnú hotovosť. 

To znamená, že platíte ju vy, platí ju Petržalka, kto im 

ešte platí tým istým tridsiatim zamestnancom, ktoré A.R.K. 

vykazuje?  

To je jedna vec. 

A po druhé. 

Aj tak tie peniaze, peniaze nejdú tým ľuďom, čo majú 

ísť.  

Po ďalšie. 

Firma, ktorá je tak seriózna, škoda, že odišiel z 

vrchu stola patrón tej firmy, pán Maruška. Ten patrón tej 

firmy, prečo sa čierne faktúry uhrádzajú a špinavé faktúry. 

Preto pán Maruška tu nezostal sedieť. Tak, jak majú 

polovníky, poľovníci svojho patróna, požiarnici, tak má 

A.R.K. patróna Marušku.  

A je to výsledok tých východniarov, ktorých ste sem 

dotiahli na magistrát. Vaša riaditeľka kancelárie je 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 20. novembra 2017 s pokračovaním  8. decembra 2017 

 48

východniarka, nadáva poslancov do debilov, váš pán 

riaditeľ, východniar, si určuje, kto má chodiť zastupovať 

za investora hovoriť, proste, prosím vás,  prosím vás 

v mene Bratislavčov, zbavte nás pliagy z východu, nech idú 

na východ 

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

Pán Mihok, prosím vás, prestaňte používať tieto 

dehonestujúce slová,  

Občan   Jozef   M i h o k :  

Však aj vy ste to, na Budaja povedal, že 

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

Lebo, lebo vám beriem slovo. 

Občan   Jozef   M i h o k :  

Však vy ste to na Budaja povedal.  

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

Ak budete používať tieto dehonestujúce fra, 

terminológy ďalej, beriem vám slovo. 

Občan   Jozef   M i h o k :  

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

My sme tu všetci občania  

Občan   Jozef   M i h o k :  

dobre, 

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

Slovenskej republiky. 

Občan   Jozef   M i h o k :  

Dobre. Tak zastavte rozkrádaniu firmy A.R.K. 

a prestaňte pripravovať tender na mieru šitý firme A.R.K.  

Keby bola A.R.K. taká seriózna firma, tak z tých 

peňazí, ktorá aj okradla Bratislavč, nevystala v prvom rade 

svoju budovu, svoje sídlo, to je po prvé. 

Po druhé. Ak by bola až tak seriózna, tak nakúpi aspoň 

jeden no nové vozidlo v Bratislave a nebude kupovať odpad 

z Nemecka, kde im to zakázajú používať, ale na 

bratislavských cestách to jazdí.  

Toto je tá firma, ktorá pra, ktorú chránite, ktorá tu 

denne v noci okráda. 

A to, že v lete ste jej platili za to, že chodili 

polievať autá polievacie v najväčšom daždi, tak toto už je 

vrchol drzosti.  
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To je všetko k tým, ktorých chránite.  

Ďakujem pekne. 

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

Ďakujem. 

A ešte sa hlási pani Novomeská Beáta.  

Hlasujte o, pani Novomestská chce vystúpiť. 

(Hlasovanie.) 

Nech sa páči, máte tri minúty. 

Občianka Beáta   N o v o m e s k á :  

Dobrý večer. 

Ďakujem za slovo.  

Ja by som teda rada sa vyjadrila k tomuto bodu, 

vlastne k tejto téme, keďže sa tu rozoberajú aj tie 

demokratické zásady, tak ja ako obyvateľ, ako 

Bratislavčanka, mám dosť veľké obavy, či sa tu koná v tých 

demokratických medziach. 

Áno? Že či vlastne zástupcovia hlavného mesta dodržujú 

tieto demokratické zásady a či plnia to, čo majú aj voči 

poslancom zastupiteľstva, pretože poslanci zastupiteľstva 

tu nie sú na parádu, nie sú tu ako nejaký doplnok, nejaký 

dodatok, ale oni sú na to, aby vás kontrolovali. Sú 

kontrolným orgánom. A majú právo na to, aby požadovali 
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písomné dokumenty, aby, jednoducho, ste im dodali to, čo 

potrebujú k svojej práci, ako to bolo, teda, aj pri tom 

poslednom prerušení zastupiteľstva, kde im chýbali písomné 

dokumenty k tomu, aby mohli schváliť požadovanú zmenu 

rozpočtu. 

Nikde, v žiadnych spoločnostiach sa to nerobí tak, keď 

sa schvaľuje nejaká zmena rozpočtu, že si povedia akože len 

ústne, toto mi schváľte a oni to, ako, ostatní to majú 

urobiť. Nie, to tak nie je.  

Takže, ja ako obyvateľ by som vás požiadala, aby ste 

k poslancom, ktorí požadujú takéto dokumenty, pristupovali 

s úctou a jednoducho, im takéto dokumenty poskytli 

v písomnej forme. To je, to je jedna vec. 

Ďalšia vec je, že pokiaľ, pokiaľ pán primátor zvoláva 

tlačovú besedu, ktorá je verejná, poslanci, ktorí tam chcú 

byť na tej tlačovej besede, majú to prá, majú to právo, aby 

sa tam zúčastnili. Aby pri tom boli, ak sa to týka priamo 

ich a majú potom aj právo sa k tomu vyjadriť. Pretože týka 

sa to priamo ich osôb a jednoducho, ich výkonu mandátu.  

Takže, takisto, nie je, nie je vhodné, jednoducho, 

takýmto spôsobom porušovať demokraciu a slobodu. Mali sme 

tu 17. november, ak sa k tomuto odkazu hlásite, pretože, 

pretože takéto spôsoby nepripúšťania poslancov na verejnú 

tlačovú besedu sú spôsobmi,  ktoré boli za totality. 

A naozaj, v takomto niečom ja žiť nechcem. 

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

Pán poslanec Mikulec. 

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

Ďakujem za slovo. 

Ja len k tomuto vystúpeniu.  

Keď sme sa bavili, teda, o tých materiáloch, ktoré by 

sme mohli mať, aby sme sa vedeli rozhodnúť, pán primátor, 

ja si nemyslím, že len členovia rady by to mali mať. A ja 

teraz mám behať tu po členoch rady a pýtať sa. Však veď to 

kľudne môžte dať do mailu, rozposlať to všetkým poslancom 

a dneska už by tí poslanci boli znalí toho problému, boli 

by tu pekne, mali už k tomu jasné fakty, prečo ste to v tom 

a v tom bode, napríklad, toho uznesenia nepodpísal a mohli 

sme to riešiť. Takto sa, som sa to musel pýtať Milana, 

alebo Milanka, keď chce tak familiárne sa baviť, lebo ak si 

si, Milanko, nevšimol, ja hovorím aj Danka, Janko, aj 

Ďurko, každému, tak ani teba nebudem nejakým spôsobom 

obchádzať, však sme, nakoniec, v jednom klube, tak sa 

nečuduj teraz. Neviem čo sa čuduješ. A ja by som bol rád 

vedel, aby sme to tu mali na tom stole a už by sme dneska 

mohli to prepracovať a mohli sme dať nové uznesenie, ktoré 

by bolo právne správne a mohlo by to fungovať, lebo ja si 

nemyslím, že keď idem tu s kontrolórom na kontrolu nejakej 

spoločnosti a nemôžem ju skontrolovať, že to je v poriadku. 

(gong) 

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

Pán poslanec Hrčka. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Ja som rád, že aspoň občania vedia čo sú zásady 

slušnosti a keď už to nevie transparentný primátor, ktorý 

chce, aby sme boli Kodaň, Viedeň a neviem čo všetko iné, 

lebo toto si, naozaj, v zahraničí keby toto spravil nejaký 

primátor, tak je mediálne úplne mŕtvy. To by si, proste, 

nikto nelajzol, pretože taký problém a takéto, takéto 

presúvanie, aby, aby vystredil poslancov, na ktorých ide 

nakydať, by mu to médiá neodpustili. Hold, my žijeme v na 

Slovensku, v banánovej republike, kde sa takéto veci 

primátorovi prepečú. A keď sa na to pýtate novinárov, tak 

ako pri premiérovi Robertovi Ficovi pokrčia plecami 

a povedia, no, keby sme niečo povedali, tak nás potom na tú 

tlačovku nezavolá, máme problém v robote. Bohužiaľ, takto 

to funguje, mňa to mrzí.  

Takisto, veľa médií sa nevyjadruje. Ale, tak, túto 

rétoriku ako spolužiak, pravdepodobne, prebral, tak neviem, 

možno ich to učili na tej právnickej fakulte niekde, že 

takto sa treba správať k novinárom. Ale potom tá ústretová 

tvár, ktorá sa tu občas objaví, je, naozaj, iba, iba faloš. 

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

Ja by som chcel povedať, pán poslanec, že ja nežijem 

v banánovej republike, ja žijem v úspešnej krajine, ktorá 

sa borí so svojimi problémami, ale borí sa a rieši ich 

úspešne vďaka zodpovedným ľuďom a nie krikľúňom.  

Pán námestník Černý. 

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

mesta SR Bratislavy: 

Skoro by som bol zabudol na ten krásny zvyk z nášho 

klubu, Riško, že sa oslovujeme tak pekne, pekne familiárne 

a môžme si kludne aj zaspievať, jako pán poslanec Budaj 

spoločne navrhuje.  

Ale iné som chcel povedať.  

Pri televíznej no, v televíznych novinách pri debate, 

niekde v nedeľu myslím, som pozeral a vydržal som to asi až 

do konca vystúpenie sledovať, pána poslanca Budaja, ktorý 

hovoril okrem iného, to čo sme vybojovali, tak sme a to čo 

nám chýba, je budovať si demokraciu, ale kultúrnu 

demokraciu.  

Ja nepovažujem za kultúrne dobýjať sa do kancelárie 

priestorov niekoho, bez rozdielu, pretože neviem si 

predstaviť, že by to robili poslanci národnej rady, 

trebárs, predsedovi národnej rady, že by sa mu dobýjali na 

jeho tlačovku. To, to je moje hodnotenie. Môžte so mnou 

súhlasiť, môžte nesúhlasiť, moje videnie toho v novinách 

bolo nemiestne, tak by som to povedal.  
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Toľko k tej udalosti, ktorá (gong) sa stala. 

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

Ďakujem pekne. 

Procesnú? Lebo ideme, sme v hlasovaní.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Neviem, ale teraz sme v mimoriadnom zastupiteľstve.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Takže, hlasujeme. Návrhová komisia. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Počkám, nech si dopovedia to, čo chcú, aby som mohla 

povedať to, čo je treba.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Bol daný návrh na uznesenie.  

Prečítam to tak, ako je napísané.  

Dana Čahojová, uznesenie číslo 972/2017 zo dňa 8. 11. 

2017.  
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Mestské zastupiteľstvo potvrdzuje uznesenie číslo 

972/2017 zo dňa 8. 11. 2017 v plnom znení. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím hlasujte.  

Opäť som povinný vás upozorniť na následky tohoto 

hlasovania.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsať prítomných. 

Dvadsaťšesť za. 

Čiže, uznesenie bolo pri. Uznesenie, hla hlasovaním, 

takéto bolo hlasovanie.  

Trojpätinová väčšina bola potrebné. 

Trojpätinová väčšina?  

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

oddelenia: 

Je napísané, lebo bolo zle nastavený program, ale 

dobre viete, že nebolo prijaté. 

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

Na trojpätinovú väčšinu je dvadsaťšesť hlasov málo, 

čiže, nebolo prijaté, jak bolo treba trojpätinovú väčšinu. 
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(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Nero, nepočujem. 

Pani Kramplová, ako to je teda? Aká bola potrebná 

väčšina?  

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

oddelenia: 

Tri pätiny všetkých, čiže, dvadsaťsedem poslancov 

treba. 

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

Ak bolo potrebné tri ce tri pätiny všetkých, 

dvadsaťsedem, tak dvadsaťšesť hlasov nestačí.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Čiže, čiže, uznesenie nebolo prijaté.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Ďalší bod.  

No, uznesenie nebolo prijaté, to znamená. 
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BOD 2 INTERPELÁCIE 

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

A ideme do ďalšieho bodu a tým sú Interpelácie?  

Nech sa páči. 

Ak chceš dať, pán  poslanec, procedurálny návrh, tak 

daj, ale teraz sú Interpelácie.  

Pán poslanec Kuruc. 

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

Ďakujem pekne za slovo, pán primátor, ja som sa len 

pýtal, nebol to procedurálny návrh, len som myslel, že už 

do budúcna vždy to je do siedmej.  

Ja len otázočku, ani interpeláciu, nemusíš mi písomne 

na to odpovedať, stačí ústne.  

Ja som sa len chcel opýtať a interpelovať teba, ako je 

to s tým opravou lámp v rámci verejného osvetlenia, ktoré 

boli tento rok, sme v rozpočte schválili jeden milión euro. 

Zatiaľ od začiatku roka nebola ani jedna vymenená. Viem, že 

aj pán starosta Pilinský, aj pán starosta Zaťovič sa na to 

informoval. Takže, či to ešte bude tento rok, alebo až 

budúci? 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Áno. Poviem.  

Podľa mojich informácií bola dokončená súťaž, verejné 

obstarávanie a neviem, či už bola podpísaná, alebo nie je 

podpísaná zmluva na štvormetrové, osemmetrové a a ďalšie 

stĺpy a malo by sa to čo najskôr realizovať. Možno snáď už 

tento týždeň. 

Je to, samozrejme, vec, ktorá tlačí nás všetkých. 

Pán poslanec Dostál. 

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

Interpelujem pána primátora a chcel by som sa ho 

spýtať na to, prečo nedodržiava zákon o obecnom zriadení 

a rokovací poriadok.  

Teda ten zákon o obecnom zriadení by som odvolal sa na 

tú obľúbenú publikáciu Tekeli-Hoffmann, v paragrafe 12 

odsek 4 vo výklade, ktorý tu je a o ktorý sa opierajú vaše 

tvrdenia, že celé toto zastupiteľstvo je nezákonné a že 

nezákonné, nezákonné sú aj uznesenia na ňom prijaté, sa 

uvádza, alebo v tom výklade sa uvádza, že treba rozlišovať 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

(poznámka: nezrozumiteľné slovo hovoria naraz poslanec 

aj predsedajúci) interpeláciu, prosím, prečítajte.  

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

Áno, ja vás, ja vás interpelujem, 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

to je výklad  

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

len, len to uva, len to uvádzam. 

Že treba rozlišovať medzi programom obecného 

zastupiteľstva a návrhom programu.  

Zverejňuje sa návrh programu zasadnutia obecného zas 

zastupiteľstva a nie program zasadnutia obecného 

zastupiteľstva. Vždy ide o návrh, nie o záväzný dokument. 

Program zasadnutia obecného zastupiteľstva do podoby 

záväzného dokumentu sa schvaľuje až na začiatku zasadnutia 

obedného zastupiteľstva. 

A teraz to príde: Návrh programu zasadnutia obecného 

zastupiteľstva zostavuje a predkladá ten, kto zvoláva 

zasadnutie obecného zastupiteľstva, teda spravidla starosta 

obce. V našom prípade primátor. 
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Čiže, vy ste mali povinnosť zostaviť program, ak to 

nebolo jasné z to, z toho, čo iniciovali poslanci, tak vy 

ste zanedbali svoju povinnosť zostaviť a predložiť návrh 

programu, o ktorom by rokovalo toto zastupiteľstvo a mohlo 

by ho, samozrejme, aj doplniť. 

Takže sa chcem spýtať, prečo ste si, ak tento výklad 

považujeme za správny a riadime sa ním, prečo ste si 

nesplnili povinnosť v zmysle článku 12 odsek 4 zákona 

o obecnom zriadení?  

A druhú vec, ktorú by som sa chcel spýtať je, že prečo 

ste si nesplnili povinnosť v zmysle článku 11 odsek 2 

rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva, v ktorom sa 

uvádza, že na každé zasadnutie mestského zastupiteľstva, 

zdôrazňujem slovo, každé zasadnutie mestského 

zastupiteľstva, dostanú poslanci písomnú informáciu o stave 

vybavenia interpelácií. Informácia sa zaraďuje do návrhu 

programu zasadnutia mestského zastupiteľstva ako pravidelný 

bod rokovania.  

Čiže, aj v prípade, že v tom návrhu, ktorý poslanci 

iniciovali, aby sa konalo mimoriadne zasadnutie 

zastupiteľstva, tak ak nič iné, ak tam aj nič iné nebolo, 

tak ste mali povinnosť zaradiť do návrhu programu 

Informáciu o stave vybavenia interpelácií, čo ste, podľa 

mojich vedomostí, keďže som čítal ten návrh pozvánky, alebo 

tú pozvánku, neurobili, takže sa, druhá moja otázka je, že 

prečo ste nerešpektovali článok 11 odsek 2 rokovacieho 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Odpovieme. 

Pán poslanec Káčer. 

Relácie, nie diskusie, prosím. Platia interpelácie. 

Faktické sú v diskusii.  

Pán poslanec Káčer má slovo. 

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

Ďakujem za slovo. 

Ja by som sa opäť teda vrátil k tým problémom 

Bratislavy na na chvíľu.  

Lebo neni dôležité, kto mal pravdu, dôležité je to, že 

poslanci chceli niečo schváliť, chceli niečo pre toto mesto 

urobiť a hľadáme len spôsob ako to nevykonať, ako neplniť 

uznesenia. Ja si myslím, že to neni dobrá cesta. 

Ale teraz už konkrétne. Viacerí obyvatelia v Dúbravke 

ma žiadali, že nie je možné prejsť v Dúbravke ku kostolu, 

čiže, hovoríme o križovatka Saratovská/Schneidra 

Trnavského/Galbavého a že nie je možné na jedenkrát prejsť 

cez cestu, keďže ten tento prechod je relatívne 

frekventovaný, asi prišlo k nejakému prenastaveniu 

semafórov, alebo teda neviem čo sa tam mohlo stať. 

Prechádzajú cez električkovú trať, kde nie sú ostrovčeky, 
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a teda nemôžu niekde zostať medzi cestou, je to veľmi 

nebezpečné. Tak by som chcel poprosiť nejakých zodpovedných 

na magistráte, aby sa na to pozreli a aby ochránili  našich 

obyvateľov Dúbravky pred ďalšími stretmi s električkou.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne.  

Zodpovieme. 

Pán poslanec Mrva. 

Ing. Ján   M r v a , poslanec MsZ: 

Čudujem sa tomu, že v interpeláciách nemôžeme dávať 

faktické. Neviem, či to je správny výklad, ale nechcem to 

tu komoliť, lebo ešte. Áno? Niekto tu kýva hlavou, právnik, 

môže asi byť. 

Ja chcem ísť teraz k interpelácii. 

A teda, mám informáciu teda, že Asociácia, nie, 

prokuratúra podala voči, podala podnet na súd, aby sa 

zrušilo vézeten proti hazardu.  

My sme, nemá nemáme k dispozícii tú žalobu. Chcem 

vedieť teda, že či mesto má k dispozícii kompletnú žalobu, 

ktorou prokuratúra žiada zrušiť vézeen o hazarde a že či 

tam je aj nejaké predbežné opatrenie, alebo nie. 
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A možnože by to bolo aj jednoduchšie, že sa to dá 

poslať, ak to máte na právnom oddelení oskenované a hneď 

poslancom, aby sme vedeli, že čo je predmetom. Ale 

v prípade, že teda takto to nepôjde, tak píšem 

interpeláciu, a to je: 

Interpelujem pána primátora, žiadam ho o zaslanie 

doručenej žaloby podanej prokuratúrou proti hlavnému mestu 

v Bratislave v celom rozsahu, vo veci zrušenia vézeten 

o ha, o zákaze hazardu v Bratislave. 

Možnože by bolo dobré odpovedať aj ústne takto, že aký 

je stav, a že či to teda je tuná doručené, alebo to bolo 

iba medializované a či to máte k dispozícii alebo nemáte.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem.  

Odpovieme.  

My sme dostali informáciu o prijatí tej žaloby, ale či 

ten text máme, to vám, to vám povieme, to vám odpovieme 

písomne. 

Pán poslanec Kolek. 

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

Ďakujem. 

Pán primátor, 
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ja som ťa interpeloval na septembrovom zastupiteľstve, 

ktorá vznikla vznikom havarijného stavu zosuvu pôdy, alebo 

respektívne toho kameninového zvršku kopca nad Devískou 

cestou.  

Dostal som odpoveď, že oddelenie, že teda moja 

interpelácia bola postúpená na vybavenie príslušnému 

oddeleniu. Opakujem, ale to bolo september. 

Do dnešného dňa sa tam nič neudialo, ktoré by tento 

stav, ktorý hrozí kolíziou dopravnou, vzhľadom na to 

značenie, ktoré, dopravné značenie, ktoré tam je podľa mňa 

nevhodné, sa nič neudialo.  

Čiže, moja interpelácia dnes je, koná sa v tejto, 

v tomto mojom podnete a dať teda odpoveď, akým spôsobom sa 

vyriešila a či teda sa zavrhla, nezavrhla, alebo či ešte 

teda nejaký ten mesiac treba počkať.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Hrčka. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Ja by som chcel pána primátora interpelovať vo veci 

stavebného úradu. 
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Čiže, interpelujem pána primátora vo veci opakovaného 

verejného vyjadrenia, že nemôže ako hlavné mesto stavať 

náhradné nájomné byty, lebo nemá stavebný úrad.  

Chcem sa spýtať, ako dokázalo hlavné mesto bez 

stavebného  úradu  postaviť Most Apollo, alebo Starý most?  

Ďalej by som sa chcel spýtať, či primátor vie, že 

stavebným úradom nemôže byť stavebný úrad stavebníka? Čiže, 

napríklad, keď niečo stavia mestská časť Petržalka, Karlova 

Ves a podobne, tak nemôže jej byť stavebným úradom jej 

stavebný úrad, ale musí požiadať o to, aby stavebným úradom 

bol iný.  

Tak, takisto v kontexte tohto by som rád počul 

odpoveď, ako by to pomohlo hlavnému mestu, keby mala 

stavebný úrad, keby pri všetkých stavbách, ktoré realizuje, 

tento stavebný úrad nemohla nijako použiť? 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Vetrák. 

Prepadá mu slovo. 

Pán posla, pani poslankyňa Pätoprstá. 
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Ing. arch., Mgr. art.  Elena  P ä t o p r s t á ,  poslankyňa 

MsZ: 

Chcela by som podať tri interpelácie.  

Keby náhodou som potrebovala čas predĺžiť, buďte takí 

láskaví. 

Bratislavská vodárenská spoločnosť, teda dozorná rada 

Bratislavskej vodárenskej spoločnosti bola upozornená, že 

vodojem beráno Baránok v Bratislave na ulici Francúzskych 

partizánov je na pozemku, ktorý bol v roku 2005 zámenou 

prevedený do súkromných rúk a na tomto pozemku sa robia 

stavebné práce, ktoré by mohli poškodiť hydroizol izoláciu 

a aj zdroje pitnej vody pre danú lokalitu, ako aj 

poškodenie vodojemu.  

Chcela by som vás poprosiť o právne stanovisko, aké sú 

možnosti vysporiadať tieto pozemky?  

Podrobnejšie to stanovisko riaditeľa, výrobného 

riaditeľa Bratislavskej vodárenskej prikladám k tomudo 

prvému, prvé, tejto prvej interpelácii.  

Druhá interpelácia sa týka Rybárskej reštaurácie. 

Takisto je to informácia ohľadom vlastníckych práv.  

Je to tiež dlhší text, tak kolegyniam som poskytla tú 

textovú časť internetom a ako prílohu to prikladám. Nebudem 

to tu čítať a zdržovať. 

A tretia sa týka, sa ospravedlňujem, ja som to minule, 

sa mi to, omylom som to neposlala, takže opakujem 

o opätovne.  
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Kópiu listu podpredsedovi Vlády Slovenskej republiky, 

ktorý bol zaslaný na základe uznesenia 885/bé roku 2017, vo 

veci vydania osvedčenia významnej investície udelenej 

Vládou Slovenskej republiky na území Bratislavy. 

Tieto tri interpelácie, by som sa chcela spýtať, či 

ich môžem dať takto ručne, alebo keď ten, toto uznesenie 

interpelácie neplatí, či mám zajtra dobehnúť do podateľne 

a dať to poštou? Tak by som to rada vedela od právneho 

oddelenia.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani poslankyňa Čahojová. 

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

Ďakujeme veľmi pekne. 

Pán primátor,  

ja by som sa chcela spýtať teba, že či si vedel, keď 

si nám predkladal na septembrové zastupiteľstvo v návrh na 

zriadenie vecného bremena v prospech spoločnosti V-arms, s. 

r. o. Bratislava na garážový dom Vavilova Petržalka. 

Nasledovné skutočnosti. 

3. 6. dve, myslím si, že väčšina z poslancov  to 

nevedela. A mrzí ma, že je tu tak málo poslancov za mestskú 

časť Petržalka, lebo sa ich to bytostne týka.  
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Spo, v prospech spoločnosti V-arms sme zriadili vecné 

bremeno vo výške asi 15 900,00 eur na vybudovanie 

garážového domu. 

Chcela, chcem sa spýtať, pán primátor, či si vedel, že 

3. 6. 2016 vydalo hlavné mesto nesúhlasné stanovisko 

k tejto investičnej činnosti, ale pravdepodobne si vedel, 

pretože si ho podpísal.  Takže, pravdepodobne si si aj 

zapamätal dôvody, pre ktoré toto nesúhlasné stanovisko bolo 

vydané.  

Zaujímavé je, že toto nesúhlasné záväzné stanovisko sa 

zmenilo na súhlasné 13. 2. 2017, približne o trištvrte roka 

neskôr.  

Veľmi ma zaujímalo, čo sa zmenilo, aby sme, aby sa 

toto, lebo to sa nestáva tak často, aby hlavné mesto svoje 

stanoviská záväzné menilo, a čo sa zmenilo a pýtam sa 

preto, že či to ty, pán primátor, vieš a či vedia poslanci, 

ktorí zastupujú mestskú časť Petržalka. Zmenilo sa to, že 

parkovací dom sa zmenšil o jedno podlažie, ale zároveň sa 

zväčšila zastavaná plocha.  

Námietka v prvom nesúhlasnom stanovisku bolo, že sa 

zníži počet verejných parkovacích miest. Nuž, súhlasné 

záväzné stanovisko uvádza, že zabraté existujúce parkovacie 

miesta 67, lebo dnes ich, dnes je tam parkovisko, budú 

nahradené v plnom rozsahu, ale nie v danej stavbe, ale na 

vytypovaných miestach pri  okolitých miestnych 

komunikáciách na Farského, na Vavilovovej, na Jungmanovej 

a tak ďalej. 
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Čiže, zaujímalo by ma, to je moja otázka, pán 

primátor, či si o tomto vedel?  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem. 

Zodpovieme.  

Pani poslankyňa Štasselová. 

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

Ďakujem pekne za slovo. 

Len technickú poznámku, že ak sa budú vybavovať tieto 

interpelácie, tak to už je, je platné, keď teda ne neboli 

by platné nejaké uznesenia? Neviem na to odpoveď, ale vy 

možno áno. 

Ja sa chcem opýtať. Dostali sme sťažnosť obyvateľov 

z Ružinova z ulice Jašíkova 18, myslím, že majú svoje 

kontajnerové stojisko, ktoré, ktoré vlastne chceli v rámci 

projektu oplotiť a bolo im, bola im predložená zmluva od 

mesta, ktorá obsahuje pokuty za nezabezpečenie toho 

oplotenia, nezabezpečenia voľného prístupu, nevyznačenie 

pozemku magistrátu a dokonca sa vyžaduje nejaká platba 

spätne.  
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Chcem sa opýtať, že, že ako je možné vystavovať takúto 

zmluvu pre niekoho, kto chce urobiť niečo?  

A ďalšia vec. Takisto títo ľudia sa sťažujú, že boli 

odrezané lampy a ďalšie lampy nesvietia, nesvietia, je tam 

tma, akým spôsobom mesto zabezpečuje vlastne tie osve, to 

osvetlenie, ktoré je, proste je nefunkčné a ktoré vlastne 

ne nevy vlastne nie je, tie priestory sú nie osvetlené a je 

to životu nebezpečné.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani poslankyňa Zaťovičová. 

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

Ďakujem za slovo. 

Ja by som sa na napojila hneď na pani Štasselovú. Tiež 

som mala v úmysle sa spýtať na to osvetlenie, nakoľko teda 

už tma je skôr a skôr a máme celé ulice v Dúbravke, ktoré 

sú nie osvetlené.  

A druhá vec. Chcela by som poprosiť, keby sa znova 

opätovne dali prehodnotiť semafory ako sú nastavené 

v Dúbravke, hlavne tam na tej ulici križovatka Dom 

kultúry/Lidl/kostol, nakoľko pred pár dňami sa nám tam zase 

stalo, že slepec mal signál, že môže ísť a autá mali ešte 

veselo zelenú. Keby tam nebola pani, ktorá by sa vrhla na 

cestu a stiahla ho naspäť, došlo by k ďalšej nehode.  
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Čiže, poprosíme, keby sa to dalo pozrieť tie semafóry, 

jak je to nastavené.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

To bol posledný bod v bode Rôzne, Interpelácie 

a prechádzame do bodu Rôzne.  

 

 

BOD 3 RÔZNE 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Otváram diskusiu.  

Nech sa páči. 

Pán poslanec Budaj. 

Ján   B u d a j ,    poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Kolegovia a kolegyne,  
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chcel by som navrhnúť, aby sme požiadali pána 

kontrolóra o rozšírenie kontroly na prvý štvrťrok budúceho 

roku o dve malé, verím, že nie veľmi náročné, kontroly. 

Dovolím si ich prečítať. 

Za prvé. Aby sa plán kontrol mestského kontrolóra 

v prvom štvrťroku 2018 rozšíril, dvojbodka: 

Kontrola finančných dôsledkov nezrušenia neaktívnej 

Spoločnosti pre rozvoj bývania a určenie zodpovedných osôb 

za škody. 

Za druhé. Kontrola zúčtovania nákladov stravy 

poskytovanej poslancom a hosťom mestského zastupiteľstva za 

rok 2017.  

Na vysvetlenie.  

Je vám iste zrejmé, že to, že sa tu do dostávame 

stravu, nám je predhadzované a jedna poslankyňa dnes, pani 

kolegyňa Šimončičová, na symbolický protest proti tomu, 

dnes už si priniesla vlastnú stravu, lebo, naozaj, to je 

ponižujúce, po toľkých hodinách práce, ak primátor siaha na 

takéto dno vo vášnivom urážaní, teda, lebo jeho cieľom 

dlhoročným je, znevážiť poslanecký zbor. Čiže, siaha sa aj 

na tento argument. Chcem vidieť ako sa hospodári aj 

s týmito financiami, ako sa zúčtujú náklady na stravu a ako 

sa využije nevyužitá strava.  

Verím, že pán kontrolór by takéto želanie mohol splniť 

a že by to nezahltilo jeho prácu budúci rok. 

To druhé sa týka už spomínanej polemiky, ktorá tu 

prebehla, či Spoločnosť pre rozvoj bývania a je a nekonanie 
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štatutára, alebo iných osôb, veď ja nehovorím dopredu koho, 

či spôsobilo nejaké škody a aké.  

Bolo by pre férovosť treba, aby sa to skontrolovalo, 

lebo tu sme si vymenili len polemické názory, ale pre 

objektivitu treba urobiť kontrolu.  

Poprosím vás o podporu týchto dvoch návrhov.  

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

Tak, prosím, ideme hlasovať o tom hneď. 

Návrhová komisia. 

Pani poslankyňa Svoreňová ešte faktickú.  

Pani poslankyňa Svoreňová má slovo. 

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

Ďakujem pekne. 

Ja len, padol tu pri obede, už pri minulom 

zastupiteľstve aj dnešnom, zo strany viacerých kolegov taký 

návrh, ktorý teda chcú robiť toto gesto a vzdať sa svojho 

obeda, že možnože by bolo vhodné zamyslieť sa aj nad 

nejakým systémom, ako by sme mohli tento svoj obed poukázať 

sociálne znevýhodneným, či už bezdomovcom prostredníctvom 

niektorej organizácie, ktorá pracuje s bezdomovcami.  



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 20. novembra 2017 s pokračovaním  8. decembra 2017 

 75

Že tí poslanci, ktorí majú záujem sa vzdať obeda, tak 

ako to dneska teda urobila kolegyňa Šimončičová, by možno 

mohli mať možnosť nejakým spôsobom takto venovať svoj obed.  

Takže, navrhujem, pán primátor, aby ste sa zamysleli 

nad takouto možnosťou pre tých poslancov, ktorí majú 

záujem, teda, takýmto spôsobom sa vzdať svojho obeda. 

Ďakujem. 

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

Samozrejme, to iba je chvályhodný zámer. A keď toto 

niekto navrhne, tak my to zrealizujeme. 

Pán poslanec Chren. 

Á, pardon. Ideme hlasovať o návrhu pána poslanca 

Budaja.  

(poznámka: počuť poslanca Budaja mimo mikrofón „Pán 

primátor, keď ste nám nerozdali návrhy na“) 

Čo sme zase  neurobili?  

(poznámka: počuť poslanca Budaja mimo mikrofón „... na 

stôl, prosím o strpenie“) 

Ešte áno. Ešte. Takže ešte toto sme mali spraviť 

pánovi poslancovi.  
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Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Ja chcem len pripomenúť, nechcem, proste, nič nové 

navrhnúť, len chcem pripomenúť, že čítalo sa zo zákonníka, 

pán poslanec Dostál, dočítal prvú vetu, alebo druhú, ale 

nedokončil celkom ohľadne návrhu programu čo zvolali 

dvadsiati siedmi poslanci, ktorí pri podpisoch uviedli iba, 

že chcú podľa paragrafu 12 odstavec 1 zákona o obecnom 

zriadení zvolať bez programu toto mimoriadne 

zastupiteľstvo, že v ďalšej časti toho, čo citoval pán 

Dostál je písané aj to, že keď to nezvoláva primátor, to 

vyplýva so žiadosti poslancov, tak musí byť tam ako 

program. Lebo primátor si nemôže vymyslieť, že tam dá 

hocičo do programu. Nabudúce môžme si dať diskotéku do 

programu a hotovo.  

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

Pán Hrčka. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Bude pokračovanie. 
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Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Nie je to tam napísané. Ja vám to prečítam, pani Jégh, 

aby ste mali jasno.  

Zasadnutie obecného zastupiteľstva zvoláva zásadne 

starosta obce. Zákon o obecnom zriadení špeciálne rieši dve 

osobitné situácie zvolávania zasadnutia obecného 

zastupiteľstva. Zvolávanie poslancami, alebo ustanovujúce. 

Ak totiž požiada o zvolanie zasadnutie obecného 

zastupiteľstva osobitne kvalifikovaná skupina poslancov, 

starosta, starosta obce je povinný vždy zvolať zasadnutie 

obecného zastu. 

Tu je úplne jasne napísané, kto ho zvoláva. Zvoláva 

ho. Keďže ho zvolal do pätnástich dní, zvolal ho v zákonnej 

lehote, bol povinný to spraviť a tým pádom bol automaticky 

zvolávateľom on. My sme boli iniciátori, my sme požiadali 

o zvolanie.  

Prosím vás, aspom keď už, toto sa mi na tom páči. Máme 

jednu knižku, z ktorej čítame, podľa mňa je to, neviem, to 

už sa ani jedno jednoznačnejšie tu nedá prečítať, v tom 

zákone je jasne napísané aké sú naše povinnosti, my sme si 

ich všetky splnili.  

Samozrejme, snaha o obštrukciu opätovne nevyšla, ale 

ten, kto zvolával zastupiteľstvo bol primátor a bola to 

jeho povinnosť.  

(gong) 

Návrhová komisia. 
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Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Nemáme čo, o čom hlasovať teraz.  

Ja len chcem, len chcem k tomu dodať, že on, vykladáte 

odsek jeden a nie odsek štyri. Takže v tom je to aj to 

napísané.  

Pán Budaj dodal návrh na znenie nového uznesenia, tam 

to napísal, rozšírenie plánu kontrol mestského kontrolóra. 

Kontrolu zúčtovania za poskytovanie stravy počas 

zastupiteľstva a po druhé, kontrolu finančných dôsledkov 

nekonania vo veci, čoho?  

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

oddelenia: 

Zrušenia. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Zrušenia Spoločnosti pre rozvoj bývania a určenie 

zodpovedných osôb za prípadné škody. 

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

No a obi, o obidvoch návrhoch hlasujeme naraz?  

 

 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 20. novembra 2017 s pokračovaním  8. decembra 2017 

 79

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Nepovedal, že osobitne, takto to odovzdal, tak asi 

takto. 

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

Čiže, hlasujeme o obidvoch návrhoch naraz. 

Prosím, registrujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Dvadsaťtri prítomných. 

Dvadsať za. 

Uznesenie je prijaté. 

 

Ďalší bod. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Ďalší diskutujúci bol pán poslanec Chren. 

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

Ďakujem veľmi pekne. 

Tam hore, či je to Pán Boh, vesmír, alebo akákoľvek 

sila, vedia, že nie som zrovna častým návštevníkom kostola, 

ale asi sa, naozaj, začnem s blížiacimi sa voľbami modliť, 
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aby aspoň viac ako päťdesiat percent tohto zastupiteľstva 

bolo venované konštruktívnej práci a nie len takému tomu 

haštereniu politickému a doťahovaniu sa.  

A v tomto zmysle by som chcel predložiť v bode Rôzne 

jeden konštruktívny návrh. Aj vo svetle mi minulých župných 

volieb sme veľmi diskutovali o riešeniach v oblasti 

dopravy. Bratislavu sužujú stále väčšie zápchy, stále 

väčšie problémy s autami, ktoré vchádzajú do mesta 

a zároveň sme tak rozmýšľali, čo by župa a mesto mohli 

urobiť.  

Keď sme pozerali nejaké vhodné pozemky, napríklad, pre 

výstavbu záchytných parkovísk na území mesta, tak sme 

zistili, že takmer všetky poriadne pozemky už boli 

v minulosti rozpredané a že je ťažko nájsť niekde na vstupe 

do mesta dostatočný dobrý pozemok, ktorý by bol blízky 

k električkovej trati a ktorá aj bezkonfliktným spôsobom 

dopraví.  

A uvedomil som si po rozprave na minulom 

zastupiteľstve, kde sme hovorili o podniku KSP, že tam 

jeden takýto pozemok máme.  

My sme na minulom mestskom zastupiteľstve schválili 

vypracovanie analýzy, ktorá bude, teda, sa zaoberať tým, že 

či je vhodné odpredať spol mestskú spoločnosť KSP, či už 

ako obchodný podiel, alebo pozemky, ktoré má. Tieto pozemky 

sú na vjazde do Bratislavy priamo pri električkovej trati.  

A ja by som chcel teraz doplniť to uznesenie, 

respektíve, požiadať vás, pán primátor, o jednu veľmi 
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jednoduchú úlohu, že či by ste do budúceho mestského 

zastupiteľstva mohli do tej analýzy zahrnúť aj veľmi 

jednoduché preverenie, že či by bolo možné na pozemkoch 

tohto podniku KSP vystavať záchytné parkovisko, respektíve, 

garážový dom.  

Podľa takého, keď sa na to na prvý pohľad pozrieme, 

tak je to ideálne miesto pre všetky autá, ktoré idú zo 

Senca. Podľa veľkosti by sa tam dalo pre niekoľko tisíc áut 

postaviť garážový dom, ak sa chceme vážne zaoberať tým, či 

tento podnik, ktorý v podstate mestu nič nepre, neprináša, 

predať, tak si myslím, že aj takúto alternatívu využiť 

v prospech občanov by sme mali zvážiť.  

Preto som už v písomnej podobe odovzdal návrh 

uznesenia, ktorý je veľmi jednoduchý. 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy 

žiada primátora hlavného mesta SR Bratislavy o preverenie 

realizovateľnosti výstavby záchytného parkoviska, 

garážového domu, na pozemkoch vo vlastníctve mestskej 

spoločnosti KSP ako alternatívy k už analyzovaným 

možnostiam odpredaja týchto pozemkov, resp. obchodného 

podielu tejto spoločnosti. 

Ďakujem veľmi pekne.  

Ak by sa nám náhodou toto podarilo zistiť, že sa to 

dá, tak je to jedna z obrovských vecí, ktorú by sme 

v prospech Bratislavčanov, spoločne, aj v spolupráci so 

župou, mohli dokázať urobiť. A ja sa aj ponúkam, potom, ako 

taký styčný dôstojník na župe, že by sme možno vedeli 

spoločne združiť peniaze, niekto vloží pozemky, niekto 
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vloží peniaze, a dokázať vystavať prvý seriózny reálny 

parkovací dom na území tohto mesta.  

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

Pán poslanec,  

ďakujem. To je zaujímavá myšlienka, toto, určite sa 

jej budeme venovať.  

Ja som sa s pánom novým županom, ešte nie županom, ale 

stretol už a rozprávali sme, samozrejme, aj o týchto 

pálčivých problémoch s tým, že mesto čaká na župu, aby 

dohnala to zaostávanie a začala tiež s s park, týmito 

záchytnými parkova parkoviskami.  

Toto preveríme určite. Neviem či, lebo ďalšie 

zastupiteľstvo je za dva a pol týždňa, neviem či sa to 

dovtedy bude dať, neviem dokedy mal byť ten materiál 

hotový. Určite to spravíme, len ten čas, aby, aby, aby bol 

reálny. 

Pán poslanec. 

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

Ďakujem veľmi pekne. 

Ja som náročky formuloval tú požiadavku, len nech je 

to také jednoduché, áno, nie. Preveriť jednoduchú úpeičku, 

že či tam niečo také nezakazuje. Preveriť, či tam nie je 

nejaká toxická skládka jadrového odpadu pod tým, na ktorej 

by sa nedalo niečo takéto stavať.  
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Čiže, naozaj, nechcem žiadnu veľkú analýzu, len aby 

sme, myslím, že na budúcom zastupiteľstve už tá analýza 

k odpredaju KSP by mala byť predkladaná, tak aby už tam aj 

bolo nejaké vyjadrenie, len jednoduché, áno, je to možné, 

nie, nie je to možné. 

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

Pokúsime sa.  

Dobre. 

Prosím, hlasujte o návrhu pána poslanca Chrena.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Hlasuje sa. 

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Uzne, uzna, nie sme uznášaniaschopní, to znamená, že 

vyhlasujem pätnásťminútovú prestávku.  

 

(prestávka od 19.50 do 20.05 h) 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

(Po prestávke) 

Prosím panie poslankyne a pánov poslancov, aby sa 

vrátili do rokovacej sály, budeme pokračovať.  

(poznámka: čaká sa na príchod poslancov do rokovacej 

sály) 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

(poznámka:  čaká sa na príchod poslancov do rokovacej 

sály) 

No, ja myslím, že prestávka už uplynula (poznámka: 

nezrozumiteľné slovo), čiže, môžme prikročiť k prezenčnému 

hlasovaniu.  

Čakáme dvadsaťpäť minút.  

Takže, prosím, zapnite hlasovacie zariadenie. 

Je prezenčné hlasovanie, prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Takže, mestské zastupiteľstvo nie je uznášaniaschopné, 

prerušujeme toto zastupiteľstvo a informáciu o jeho 

pokračovaní dostanete podľa rokovacieho poriadku.  

My sa ale musíme vrátiť ešte do rokovania, ktoré sme 

opustili. 
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(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Aj tak len do devätnástej, čiže prerušené je 

prerušené, ale my sa musíme vrátiť ešte do toho 

predchádzajúceho, lebo tam sme, tam sme v bode devätnásť 

a ak si povieme, že ho prerušujeme, pretože sa prekročila 

devätnásta hodina, tak môžme takto postupovať. Je to vôľa 

zastupiteľstva? Prerušiť aj to otvorené? Pretože.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Prosím?  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

No, nie je. Tak môžme hlasovať aj aklamačne. Lebo toto 

mimoriadne zastupiteľstvo je prerušené z dôvodu 

neuznášaniaschopnosti. Ale ešte máme otvorené dokončujúce 

zastupiteľstvo v bode devätnásť. A otázka je, že či sa 

ideme doňho vracať, alebo prerušíme konsenzuálne aj toto, 

pretože už bola prekročená devätnásta hodina, tak ako ste 

si stanovili, že sa rokuje iba do devätnástej.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Môžme?  

Pani Kramplová, 

je toto, môžme takto postupovať? Že poslanci súhlasia 

s tým, aby bolo prerušené aj to dokončujúce zastupiteľstvo 

bez nejakého osobitného hlasovania?  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 
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No, lebo to ste mali potom skončiť aj s týmto 

mimoriadnym.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

No ale, vy ste, vy ste pri. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Dobre. Čiže, je vôľa zastupiteľstva prerušiť aj 

dokončujúce zastupiteľstvo v bode devätnásť (poznámka: 

zastupiteľstvo z 9. 11. 2017 s pokračovaním 20. 11. 2017, 

ktoré bolo prerušené a otvorilo a rokovalo zastupiteľstvo, 

zvolané na 20. 11. 2017 na podnet poslancov, t. j. toto 

zastupiteľstvo, ktorého sa týka táto zápisnica). 

To znamená, že máme dve otvorené zastupiteľstvá, jedno 

dokončujúce (poznámka: z 9. 11. 2017 s pokračovaním 20. 11. 

2017) a jedno mimoriadne (z 20. 11. 2017) a informáciu 

o tom, kedy sa budú pokrač, kedy budú pokračovať tieto 

zastupiteľstvá, dostanete.  

Dobre, ďakujem všetkým za účasť. Ďakujem aj 

zamestnancom a zamestnankyniam magistrátu za trpezlivosť 

a podporu. Ďakujeme vám veľmi pekne.  

Všetkým prajem pekný večer.  

Dovidenia.  

(20.25 h prerušenie rokovania mestského 

zastupiteľstva konaného dňa 20. novembra 2017)  
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DRUHÝ DEŇ ROKOVANIA 8. DECEMBRA 2017 

 

OTVORENIE, VOĽBA OVEROVATEĽOV ZÁPISNICE 

A NÁVRHOVEJ KOMISIE 

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

(začiatok o 18.05 h) 

Panie poslankyne a poslanci,  

Prosím, vráťte sa do rokovacej sály, aby sme mohli 

dokončiť mimoriadne zastupiteľstvo zo dňa 20. novembra. 

Prosím, vráťte sa a ten systém bol už prestavený.  

(poznámka: systém sa musel prestaviť, pretože sa 

prechádzalo do iného mestského zastupiteľstva, pred týmto 

zastupiteľstvom bolo rokovanie mestského zastupiteľstva 

zvolaného na 9. 11. s pokračovaním 20. 11. a 8. 12. 2017) 

Návrat do rokovacej sály, aby sme dokončili mimoriadne 

zastupiteľstvo. 

...vrátili do rokovacej sály, aby sme mohli dokončiť 

tento bod.  

... poslanci,  

Otváram pokračujúce zasadnutie mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy zo dňa 20. 11. 

2017 zvolaného poslancami mestského zastupiteľstva, na 

ktorom vítam poslancov mestského zastupiteľstva, starostov 

mestských častí a ostatných prítomných.  
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Chcem sa opýtať, tre, majú poslanci vytiahnuť si 

karty?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Takže, prosím všetkých, ktorí tu sú, aby si z dôvodu 

preregistrácie vytiahli a za za zasunuli opäť karty.  

Ďakujem. 

Podľa prezenčnej lis. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Podľa prezenčnej listiny je prítomná nadpolovičná 

väčšina všetkých poslancov, preto konštatujem, že mestské 

uzná, zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.  

O ospravedlnenie neúčasti požiadali páni poslanci 

Káčer, Žitný, Černá a Bajan.  

Odídu skôr z rokovania pán Černý a Weinštuk a príde 

neskôr pán Dostál a pán Budaj.  

To je informácia.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Bola to informácia.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 
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Aj pani poslankyňa Čahojová sa. Vy príďte neskôr, hej? 

Skúste za dvere a potom príďte neskôr. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Dobre, ďakujem. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Za overovateľov zápisnice boli zvolení poslankyne 

Zaťovičová, Šimončičová, p Hanulík, ktorí budú pokračovať 

vo svojej práci. 

Do návrhovej komisie boli 20. novembra zvolení Jégh, 

Ferenčáková, Vetrák. Tá si plnila svoje povinnosti aj 20. 

novembra a prosím, aby si plnila svoje povinnosti aj dnes.  

 

 

BOD 3 RÔZNE – POKRAČOVANIE 

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

Na ostatnom zasadnutí sme skončili v bode Rôzne. Bolo 

to pri hlasovaní o návrhu uznesenia pána poslanca Chrena, 

kde sme ostali neuznášaniaschopní. 

A teraz poprosím predsedníčku návrhovej komisie, aby 

uvedený text ešte raz prečítala, odhlasujeme a máme potom, 

raz, dva, tri, štyri, päť, šesť prihlá, päť prihlásených. 
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Takže, návrhová komisia.  

Predsedníčka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslankyňa MsZ: 

Takže, máme hlasovať o návrhu uznesenia pána Chrena.  

Mestské zastupiteľstvo žiada primátora hlavného mesta 

SR Bratislavy o preverenie realizovateľnosti výstavby 

záchytného parkoviska-garážového domu na pozemkoch vo 

vlastníctve mestskej obchodnej spoločnosti KSP, s.r.o., ako 

alternatívy k už analyzovaným možnostiam odpredaja 

pozemkov, respektíve obchodného podielu v tejto 

spoločnosti.  

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

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Dvadsaťštyri prítomných. 

Dvanásť za. 

Uznesenie nebolo prijaté. 

 

Slovo má pani poslankyňa Štasselová. 

Sťahuje slovo. 

Má pani poslankyňa Pätoprstá. 
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Ing. arch., Mgr. art.  Elena   P ä t o p r s t á ,  

poslankyňa MsZ: 

Ja sa vzdávam. 

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

Ďakujem. 

Slovo má pán poslanec Hrčka. 

Prosím, dajte. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Ja som chcel vystúpiť k veciam v bode Rôzne už na 

predchádzajúcom zastupite, teda na tom, čo bolo pred 

chvíľkou skončené. 

Ja by som naozaj poprosil. Keď sa prerušujú body, aby 

sa poznačilo, kto je ako prihlásený. Pretože 

v predchádzajúcom, v tomto to máte, to súhlasím, lenže, 

neurobilo sa to pred tým, než sme išli riešiť ten 

predchádzajúci bod, predtým som bol prihlásený, dokončila 

sa rozprava, minúta tam nebežala, prihlásil som sa a už som 

bol pod čiarou a nemohol som vystúpiť v druhom bode Rôzne.  

Á, nechcem to teraz zdržiavať. Čiže, ja iba dopredu 

avizujem, že som chcel a bolo by to na šesť minút, sa 

vyjadriť ešte v minulom zastupiteľstve v bode Rôzne 

k vystúpeniam pána Chrena a pána Greksku, ale nechám si to 
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na nasledujúci bod Rôzne, aby som zbytočne nezdržiaval 

ostatných, ale dopredu to avizujem, lebo som to chcel 

riešiť v bode Rôzne, v inom bode by mi mohlo byť odobraté 

slovo, na to, čo zaznelo.  

Čiže, ďakujem, ale vyjadrím sa v nasledujúcom bode 

Rôzne, nechcem teraz zdržiavať.  

Ďakujem. 

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

Pán poslanec Vetrák,  

vy budete mať.  

Kde je?  

Budete mať slovo riadne. Budete mať riadne slovo.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Čiže, budete mať riadne slovo. Nemusíte. 

Pán, ďalší bol pán poslanec Mrva. 

Ing. Ján   M r v a , poslanec MsZ: 

Fakt?  

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

Áno. 
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Ing. Ján   M r v a , poslanec MsZ: 

To bolo pred troma týždňami? To zastupiteľstvo?  

No, tak toto je, toto je čaro tých nedokončených 

zastupiteľstiev, teraz vlastne tretieho, že človek cestuje 

v čase a pripadá si ako ten rozprávkár, alebo tie 

fantastické filmy, že teda, v ktorej časti čoho sa 

odohráva.  

A jak sa volá ten film?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

No, no hrôza. 

Čiže, ja teda, vôbec neviem, ale aj mnohí z nás 

nevedia a toto, toto by sme mali urobiť tak, že sa takéto 

niečo nebude opakovať a dokončovanie zastupiteľstiev bude 

pokračovať hneď na druhý deň na, na, ak sa nedokončí 

nejaké. 

Je to nezodpovednosť aj tých poslancov, ktorí tuná nie 

sú. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále a zasmiatie) 

Bolo mi odobraté slovo skoro.  

Dobre, dobre, dobre. Nerevem, nerevem.  

Ja som chcel, aby ma bolo počuť, no.  

Čiže, je to ča, toto je, toto je dôsledok toho, že tí 

poslanci, ktorí tu nie sú. Nadáva sa na tých, väčšinou, 
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ktorí sú tu a idú na chvíľočku preč a dôjdu zase, a tí sú, 

tí sú ten predmetom toho, že prečo neni uznášaniaschopnosť. 

Ale tuto, táto druhá rada v strede, Smeráci, tak tí tu 

pravidelne nebývajú poobede. Používajú podobnú taktiku, ako 

ty si, pán primátor, používal za čias, keď si bol poslancom 

a takto si ráno doobeda došiel vždycky, na Ftáčnika si 

nakritizoval, dal mu úlohy a potom si nechodil. Takto 

podobne chodí aj pán Borguľa a tento klub tuná v strede 

tejto sály.  

Ďakujem. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Nie? 

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

No, vidím, že tento príspevok vyvolal, skutočne, celú 

radu veľmi zásadných.  

(poznámka:  smiech v rokovacej sále) 

Chcem vás poprosiť o, aby ste preverili zásadnosť 

svojho a dô a dôležitosť svojho diskusného vstupu. 

Nech sa páči, pán poslanec Dostál.  

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

No, pri všetkej úcte k pánovi poslancovi Mrvovi, ak 

nemáme na srdci niečo vážnejšie ako všeobecné úvahy 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 20. novembra 2017 s pokračovaním  8. decembra 2017 

 95

o spôsobe rokovania zastupiteľstva, tak v piatok 18.19 si 

ich, prosím, nechajme na nejaký iný čas. 

Ďakujem. 

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

Pán poslanec Chren. 

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

Ďakujem veľmi pekne. 

Ja si, naopak, myslím, že toto bol presne príspevok, 

ktorý patrí do bodu Rôzne. Bod Rôzne nemá slúžiť na to, aby 

sa tu dávali uznesenia s cieľom vyhnúť sa debate, vyhnúť sa 

možnosti pripomienkovania, vyhnúť sa štandardnej rozprave, 

ale slúži práve na to, aby tu mohli poslanci dať nejaké 

svoje poznámky, možno, aj všeobecné úvahy. Na to je bod 

Rôzne. Nie na predkladanie rôznych uznesení. 

Čiže, napriek tomu, že neviem, či malo vyjadrenie 

tohto názoru úplnú váhu, patrilo práve do bodu Rôzne.  

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

Pán poslanec Kuruc. 

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

Janko,  
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nie druhá rada, ale druhý rad. Dobre? Lebo rada je 

národná a toto je rad. To som ti len chcel oznámiť.  

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

Pán poslanec Hanulík. 

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

Ďakujem pekne. 

Ja mám tiež ten pocit, že kolega strašne kričí, tak 

nie všetko som mu rozumel, ale to som pochopil asi, že tu 

nie som a som tu od začiatku do konca vždy. Na rozdiel, 

i on veľakrát tu nie je. Mi tam chýba v tom zúbku 

a pobehuje kade-tade. 

Ďakujem. 

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

Pán poslanec Olekšák. 

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

Ďakujem veľmi pekne za slovo. 

Ja skutočne by som poprosil pána starostu Mrvu, aby si 

všimol aj tretí rad, ktorý tu je,  

(poznámka: počuť „druhý, druhý od zadu“) 
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no tak, druhý od zadu, pretože skutočne, my sme tu 

a nepatrí sa hovoriť o tom, že jednoducho, sme tu neni, keď 

sme tu.  

Ďakujem pekne. 

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

Pani poslankyňa Hanulíková. 

Ing. Iveta   H a n u l í k o v á , poslankyňa MsZ: 

Ja som tiež chcela povedať, že ten druhý rad je tu.  

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

Pán poslanec Hrčka. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Ja som síce sa vzdal svojho príspevku, ktorý bol 

výrazne k viac k veci ako, ako toto, len naozaj, možno pán 

Borguľa za objavil tú taktiku, že keď to takto robí, z Iva 

Nesrovnala sa stal primátor, tak možno je to návod na to, 

že treba prísť, narozprávať, poobede odísť a potom mu to 

vychádza.  

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

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

Tak nie, tak nie. No, dobre. 

(poznámka: počuť „Milan“) 

Aha. 

No, ďakujem za slovo.  

Pred ch, teda sme ešte s pani Šimončičovou doťahovali, 

že či jedno uznesenie predložíme z jedného bodu, ktorý mal 

byť včera na tom riadnom prerokovaní a nebol, ale som, 

práve som dostal informáciu, že je dohoda, že teda, to 

nemám robiť, tak som si aj troška mi odľahlo, lebo som 

nebol na to ani pripravený.  

Ale, čo som chcel povedať.  

Asi ste si všimli, že aj do legislatívneho procesu 

bol, bol predložený, bola predložená novela zákona 

o obecnom zriadení. A mala by nadobudnúť účinnosť od 1. 

marca budúceho roka. Ja predpokladám, že to naplánované 

zastupiteľstvo vo februári bude, tak teraz nechcem 

zaťažovať nejakým uznesením, ale pokiaľ by sa nejako 

výrazne nezmenila tá novela, tak sa nazdávam, že by sme ako 

zastupiteľstvo mali k tomu niečo povedať, lebo tam dochádza 

k výraznému obmedzeniu právomocí poslancov obecných, 

mestských aj miestnych zastupiteľstiev a teda dneska už 

nie, ale potom, ak sa nič nezmení v parlamente nejakými 

pozmeňovákmi k lepšiemu, tak si myslím, že by sme mali taký 

signál dať vláde, že, že tá novela, proste, nie je, nie je 

z nášho pohľadu v poriadku a že, že jednoducho, narúša 
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samospráv, fungovanie samosprávy a najmä, neprimerane 

obmedzuje právomoci zastupiteľstiev a a poslancov. 

Takže, dneska nebudem to uznesenie predkladať, ale ak 

sa nič nezmení, tak vo februári v bode Rôzne s niečím 

prídem. 

No a keď hovoríme o tom bode Rôzne, dneska už ťažko 

asi povedať, že čo mysleli tí poslanci v tom roku 1990, keď 

prijímali ten zákon, že v bode Rôzne môže poslanec 

predkladať návrhy. Tam neni žiadne obmedzenie, dokonca ani 

to, že by to nemohlo mať dopad na rozpočet. To len potom 

niektoré zastupiteľstvá si prijímajú také obmedzenia, lebo 

niektorým poslancom sa nepáči, že iní poslanci predkladajú 

v bode Rôzne nejaké návrhy. 

Ja si myslím, že keď tam nie je obmedzenie, keď 

zákonodarca nerozlišoval, tak ani my by sme nemali nejako 

rozlišovať a obmedzovať. Ale nechcem sa púšťať do tejto 

diskusie. Nakoniec, som zvedavý, je to na posúdení na 

prokuratúre, čo povie pokura, prokuratúra a podľa toho, 

asi, potom bude pokračovať aj tá diskusia. Máme aj otvorenú 

ešte tú novelu rokovacieho poriadku, tak tá pracovná 

skupina, kvázi, čo bolo vytvorená, tak pokračuje s pánom 

Černým, takže uvidíme, aj či tam dôjde k nejakému posunu 

a vylepšeniu.  

No a ešte som si, vlastne, na záver ako informáciu pre 

vás nechal, teda, nejakú takú dohodu, som rád, že je tu pán 

primátor, len, lebo viacerí ste sa zaujímali o tie dotácie 

na terasy. Neni to len záležitosť Petržalky, tak preto som 
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rád, že ste tu, že ak by som sa náhodou v niečom pomýlil, 

tak ma kľudne opravte.  

Jednoducho, ma, bol troška odlišný koncept až do toho 

nášho spoločného stretnutia v tom, ako, aké priority chcelo 

dávať vedenie mesta na, pri oprave terás. Že, teda, tam 

išlo o to, že hlavne tie, čo sú vo vlastníctve mesta, ten 

schválený dokument, kde sme prelamovali veto pána primátora 

bol koncipovaný širšie, teda, že to ne, majú byť aj terasy, 

ktoré nie sú vo vlastníctve mesta, ale bude tam nejaká 

spoluúčasť. 

A aby sme teda sa vyhli tomu, že ten systém sa nebude 

uplatňovať vôbec, tak som požiadal pána primátora 

o stretnutie, to stretnutie sa uskutočnilo a urobili sme 

taký kompromis, ja verím, že bude prijateľný aj pre vás 

ostatných, že celý ten systém sa spustí, vlastne, o rok 

neskôr, preto sme aj na včerajšom zastupiteľstve prekladali 

niektoré termíny, ktoré mal pán primátor ako úlohu a že 

budúci rok ešte doladíme niektoré veci aj legislatívne 

a potom sa to, vlastne, od roku 2019 spustí.  

Tak pre tých z vás, ktorí ste v mestských častiach 

a rozprávali ste sa s ľuďmi, že si chcú opravovať terasy, 

(gong), tak  

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

No nie, ale dopoviem to.  

Je to tak, stretli sme sa a chcem oceniť aj túto, 

snahu, pán poslanec, aj ten kompromis, pretože neni nikdy 
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mojim cieľom nepodpisovať uznesenia a potom prelamovať vetá 

a zdôvodňovať. Proste, takto sa tu, takto sa tu šermovať, 

toto neni mojim cieľom, a preto som rád, že sme sa stretli, 

povedali sme si, našli sme kompromis a takto chceme 

vyriešiť každý jeden jednotlivý problém. 

Opäť tu opakujem, ak máte, príďte, vyriešime to, 

nedávajme to nesplniteľnými uzneseniami a prelamovaním veta 

to nikam, to je cesta, ktorú nikam nevedie, hlavne, ktorú 

Bratislavčania nikdy nepocítia. Toto je kompromis, ktorý 

Bratislavčania pocítia. 

Pán poslanec Hanulík. 

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

Ďakujem. 

Ja, ja chcem len jednu vec vysvetliť, čo kolega Vetrák 

povedal.  

Povedal, že neni tam za, neni tam určenie, že v, sa 

nemôže v Rôznom predkladať tí návrhy. Ale my sme sa 

v minulosti stretli, preto sme to prijali, že každý 

zneužíval toto. Proste, neprešiel mu bod, dal to do 

posledného dobu. Do, do Rôzneho. Rozhádzal celý rozpočet. 

Všetko. Bol tam taký zmätok, že potom nič, čo bolo predtým, 

neplatilo. To je jedna vec. 

A druhá. 

Kolega je veľmi exaktný právnik a bol tam červený už 

vypísaný. Keď bol červený, nemal rozprávať.  



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 20. novembra 2017 s pokračovaním  8. decembra 2017 

 102

Ďakujem. 

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

Pani poslankyňa Hanulíková. 

Ing. Iveta   H a n u l í k o v á , poslankyňa MsZ: 

Ďakujem. Ďakujem. 

Ja som si myslela, že už budem, teda, posledná, ale 

vidím, že sa kolegovia ešte prihlásili. 

Ja by som chcela zaželať všetkým krásne, pokojné 

Vianoce a dať si taký záväzok, aby sme sa do budúceho roku 

trošku polepšili, aby sme boli konštruktívnejší, ale 

hlavne, hlavne, aby sme boli zdraví.  

Tak, všetko dobré. 

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

Ďakujeme veľmi pekne, pani poslankyňa. 

(poznámka:  potlesk) 

Pán poslanec Kuruc. 

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

Ja som v podstate chcel podobné ako pani poslankyňa 

Hanulíková, keďže toto je posledný bod Rôzne asi v tomto 

roku a už sa nedalo prihlásiť inak, iba faktickou, takže, 
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tiež by som všetkým kolegom chcel popriať krásne, krásne 

prežitie vianočných sviatkov, všetko dobré do nového roku 

a nášmu zastupiteľstvu, aby sme budúci rok nerokovali tak 

veľa a tak dlho a a možno, aby sme boli k sebe takí viacej 

úctivejší. Je to posledné, posledný rok nášho tohto 

funkčného obdobia, tak aby sme k sebe boli prívetiví 

a možno, niekedy si radšej kusli do jazyka ako, ako 

nejakými invektívami na seba útočiť.  

Takže, všetko dobré v novom roku a krásne prežitie 

vianočných sviatkov za celý klub Bratislava Inak vám želáme 

všetci členovia. 

Ďakujem. 

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

Pán poslanec Olekšák. 

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

Ďakujem veľmi pekne za slovo. 

Ja taktiež sa pripojím k prianiu radostných, 

milostiplných, požehnaných vianočných sviatkov pre všetkých 

nás, tu prítomných. Čiže, pre teba, pán primátor, pre 

námestníkov, pre zamestnancov, ktorí sú tu s nami takto 

tento piatok, pre nás poslancov, pretože skutočne, myslím 

si, že je potrebné, aby sme si užili ten čas radosti a aj 

čas hojnosti a do nového roku pevné  zdravie, veľa síl. 

A najmä, nášmu novému predsedovi, pánovi Hanulíkovi, aby 

dobre viedol náš klub.  
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Ďakujem pekne.  

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

Pán poslanec, 

ty vychá, ty vychádzaš z premisy, že sa neuvidíme už 

do Vianoc?  

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

No, asi. 

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

Aha, dobre, dobre. 

Pán poslanec Dostál. 

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

Ja mám faktickú k vystúpeniu pána poslanca Vetráka, 

a teda, musím mu dať za pravdu, že zákon o obecnom zriadení 

nijako neobmedzuje predkladanie uznesení v bode Rôzne, 

dokonca až tak, že žiadny bod Rôzne zákon o obecnom 

zriadení nespomína. Takže, ani nijako neobmedzuje.  

Ale teda, tiež by som chcel všetkým zaželať pekné 

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

Pán poslanec Hrčka. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Áno, ako podpredseda kubu Bratislav, Bratislavského 

klubu, som chcel za všetkých zablahoželať, ale to len 

preto, že ako podpredseda klubu, keby som to dával za seba, 

tak by som to, možno, inak povedal.  

Ďakujem. 

Pekné sviatky. 

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

Pán poslanec, pani poslankyňa Ferenčáková. 

Gabriela   F e r e n č á k o v á , poslankyňa MsZ: 

Ďakujem, pán primátor. 

No, mňa predbehli už asi viacerí. Po týchto dvoch 

búrlivých dňoch, skutočne, môžem povedať, že búrlivých, 

vidíme, že prichádza zmierenie všetkých. 

Takže, aj ja by som chcela popriať všetkým, naozaj, 

milostiplné prežitie sviatkov v kruhu svojich rodín 

a hlavne, aby sme sa v novom roku stretli, naozaj, zdraví 

a aby tie rokovania, skutočne, boli konštruktívnejšie, lebo 
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tie dlhé hodiny, čo tu presedíme, myslím že, sú zbytočné, 

pretože o jednej, o jednej, na jednu tému sa debatuje o tom 

istom, len v inom podaní a ja si myslím, že tie materiály 

by mali byť predžuté už predtým, ako vôbec, teda 

prichádzame na zastupiteľstvo.  

Takže, naozaj, aby sme sa nejakým spôsobom trošku 

zamysleli a konštruktívnejšie rokovali.  

Takže, ešte raz. Všetko dobré, pekné sviatky. 

Ďakujem. 

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

Pán poslanec Mrva. 

Ing. Ján   M r v a , poslanec MsZ: 

Ja t, ja by som nerád narušil túto atmosféru a hovorím 

teda pokojne pani poslankyňa Jéghová, aby to bolo také, že 

sa nezobudíte, jemne a aj zaspievam. 

Nie, pán primátor, ne neber to v zlom, ja len kratučko 

som chcel, že máš po pravej ruke toho pána právnika, pána 

Szaba, že ako dopadla tá porada ohľadom toho zverenia tej 

žaloby. Keď dáš pokyn, tak ja budúci týždeň sa zastavím, 

nemu, nehorí to tak strašne a myslím, že v dobrom by som sa 

chcel rozísť, lebo chcem pomáhať tomuto mestu. 

A chcem zaželať normálne pekné, krásne, pokojné, 

požehnané sviatky, ako tvojej rodine, pán primátor, tak 
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všetkým pracovníkom úradu Bratislava, ako pánom poslancom, 

s ktorými sa tu hašteríme, ale dúfam, že to všetci robíme 

len s vidinou toho, že robíme dobro pre, pre a chránime 

verejné záujmy a dobro obyvateľov Bratislavy, nášho 

krásneho mesta.  

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

Pani námestníčka Farkašovská. 

PhDr. Ľudmila   F a r k a š o v s k á , námestníčka primátora 

hlavného mesta SR Bratislavy: 

Vážené kolegyne, kolegovia, 

aj keď to bude vyzerať ako reakcia na pána Mrvu, 

nemyslím to tak. 

Ak chcete, aby vás ostatní počúvali, hovorte potichu. 

Ja si myslím, že všetci sa potrebujeme stíšiť, upokojiť, 

nájsť v sebe pokoru, úctu voči tým ostatným.  

Želám to sebe a želám to všetkým vám, nie len pod 

stromček, ale aj do nového roku.  

Mám také jedno želanie, ktoré opakujem každý rok, lebo 

lepšie som nevymyslela. Želám vám, aby vám nič dôležité 

nechýbalo, aby vás dobré stretlo a zlé obchádzalo.  

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

Ďakujeme pekne. 
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Pán poslanec Vetrák. 

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

Som chcel navrhnúť pani Farkašovskej, nech si to 

vymeníme, lebo ona už tradične hovorí na Vianoce také tie 

pekné slová. 

Takže, ja ju neprekonám, ale tiež chcem zaželať 

všetkým krásne vianočné sviatky. 

A k pánovi Hanulíkovi len tak krátko a zmierlivo by 

som povedal, že ono, ako je možné, že som dostal slovo, keď 

som svietil ako červený. No, vy dobre viete, že v tomto 

meste platí, že keď pán primátor chce, tak všetko je možné.  

(poznámka:  smiech v rokovacej sále) 

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

Dobre.  

A, čo? Ďakujem pekne za toto. áno.  

(poznámka:  smiech v rokovacej sále) 

Ďakujem. To si vážim.  

A do diskusie sa prihlásila ešte pani Novomeská, ktorú 

sme vlastne obrali o možnosť, lebo hlasovali sme a nemali 

sme hlasovať.  

Takže, pani Novomeská má slovo. 
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(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Nehlasuje sa v bode Rôzne. 

Občianka Beáta   N o v o m e s k á :  

Ešte chcem požiadať o šesť minút tým pádom. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Dobre. 

Takže, ja by som rada hovorila k téme PKO, pretože sú 

to v podstate presne dva roky čo ste zbúrali nie, 

poniektorí, alebo väčšina tohto zastupiteľstva kultúrny 

stánok bez adekvátnej náhrady s tým teda, že ste nepočkali 

na rozhodnutie Najvyššieho súdu, kde mesto vyhralo.  

Vyhralo a bolo rozhodnuté, že nemal sa búrať bez 

rozhodnutia zastupiteľstva. Tento kultúrny stánok.  

Takisto, počula som tu také po poznámky, že péká PKO 

je nejaké stará barabizňa (prednášajúca hovorí so 

smiechom), takže, ja by som vám rada prečítala 

(prednášajúca hovorí so smiechom) čo to je. Takže, 

počúvajte. (prednášajúca hovorí so smiechom) 

Budovy PKO ako celok boli významnou historickou 

pamiatkou (prednášajúca hovorí so smiechom) povojnovej 

slovenskej architektúry a funkcionalistickej architektúry 

(prednášajúca hovorí so smiechom) na našom území niesli 

jasný rukopis a historickú výpoveď doby (prednášajúca 

hovorí so smiechom tak, že jej nie je skoro vôbec rozumieť) 
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ako aj obsahovú a formálnu čistotu architektonického 

a umeleckého vyjadrovania.  

Takže, to je pre tých (prednášajúca hovorí so 

smiechom), ktorí, (smiech) ktorí to ne (prednášajúca pre 

smiech nie je schopná hovoriť súvisle) ktorí to nevedeli. 

No a v podstate aj to, že to z môjho pohľadu, tu bol 

spáchaný kriminálny čin a to si nemyslím len ja, myslia si 

to aj iní obyvatelia Bratislavy, takže, nie som v tom sama. 

Máte to na svedomí. A či už to bude tu súdené, alebo nie, 

niekde sa vám to započíta. Niekde sa vám to, raz sa vám to 

niekde vráti.  

A takisto nejakým spôsobom ste mali myslieť na to, aby 

(prednášajúca hovorí so smiechom), aby, aby tu bola 

zabezpečená adekvátna náhrada. Čo ste neurobili. A takto 

ste obrali obyvateľov o kultúrny stánok, kultúrny priestor 

a dovolili ste developerovi sprivatizovať mesto. 

Takže, k tomu naozaj (prednášajúca hovorí so smiechom) 

niet čo dodať a máme to na porovnanie pri, pri 

(prednášajúca hovorí so smiechom) pri železniciach, pri 

železniciach, tam to trvalo vyše jedenásť rokov, 

(prednášajúca hovorí so smiechom) pri Hlavnej stanici 

(prednášajúca hovorí so smiechom), takže, tam to trvalo 

vyše jedenásť rokov, teraz ten priestor majú opäť 

železnice, je slobodný, dá sa to renovovať, dá sa to 

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

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec Mikulec ešte chce k tomu niečo 

poznamenať. 

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

Ďakujem. 

Ďakujem za slovo, pán primátor. 

Tak ja som rád, že na konci roka prídu obyvatelia 

a s úsmevom hovoriť o tom, čo kto zbúral. Ja som, 

chvalabohu, nič nezbúral. Ale presto všetko by som tiež rád 

poďakoval všetkým ľuďom, ktorí sa dokážu na toto pozerať 

a prial by som, aby v budúcom roku to zvládli ešte. Nebojte 

sa, už to je len rok. 

Šťastné a veselé via, sviatky vám prajem a pekné 

Vianoce a pekného Silvestra.  

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

Ďakujem veľmi pekne. 

To bol posledný diskusný príspevok. Končím mimoriadne 

zastupiteľstvo. 

Ďakujem veľmi pekne za účasť. Zamestnancom, kolegom 

z magistrátu za spoluprácu a podporu a samozrejme, aj 

vedenie mesta, aj pán Kasander vám praje, praje, praje, 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 20. novembra 2017 s pokračovaním  8. decembra 2017 

 112

prajeme vám veselé, pokojné sviatky v kruhu najbližších, 

veľa zdravia, veselého Silvestra a teším sa, že sa uvidíme 

na budúci rok pri spoločnej práci pre Bratislavu. 

Ďakujem pekne. 

Dovidenia.  

 

(Ukončenie o 18.37 h) 

X X 
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