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PRVÝ DEŇ ROKOVANIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

25. 9. 2014 

 

 

 

 

OTVORENIE, VOĽBA OVEROVATEĽOV ZÁPISNICE 

A NÁVRHOVEJ KOMISIE 

(8.52 h otvorenie rokovania mestského zastupite ľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

...rokovanie, verím, že ste plodne využili čas od pol 

deviatej  do osem pä ťdesiatdva, aby ste sa pripravili na 

dnešný de ň a ja som pripravený otvori ť zasadnutie 

zastupite ľstva.  

Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, ešte raz 

vás žiadam, aby ste sa usadili na svoje miesta, kon krétne 

všetkých tých, ktorí diskutujete v rôznych častiach tejto 

sály. Za čnem od  pani poslankyne Feren čákovej, pána 

starostu Mrvu, pána poslanca He čka, pána poslanca Borgu ľu, 

prosím, keby ste sa usadili na svoje miesta a my mô žme 

pristúpi ť k otvoreniu dnešného rokovania.  

A teraz dovo ľte oficiálne.  

Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vážen é 

dámy, vážení páni, otváram riadne zasadnutie mestsk ého 

zastupite ľstva hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy, na ktorom vítam poslancov mestského 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 25. septembra 2014 s pokra čovaním 8. októbra 2014  

 21 

zastupite ľstva, prítomných starostov mestských častí 

a osobitne pána starostu Vajnor a samozrejme všetký ch 

ostatných prítomných.  

Podľa prezen čnej listiny je prítomná nadpolovi čná 

väčšina všetkých poslancov, preto konštatujem, že mest ské 

zastupite ľstvo je uznášaniaschopné.  

O ospravedlnenie neú časti na dnešnom zasadnutí 

požiadali pán poslanec a starosta Pilinský na celý deň, 

neskôr nám príde pani poslanky ňa Ondrišová, po čas rokovania 

bude musie ť odís ť pán poslanec Gašpierik, pán poslanec 

Kor ček, pani poslanky ňa Černá, pán poslanec Šov čík, aj pán 

poslanec  Nesrovnal bude musie ť odís ť po čas rokovania. 

Predpokladám, že sa potom vráti alebo príde na ďalšiu časť 

rokovania.  

Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, kým 

prejdeme na procedurálne otázky, dovo ľte, aby som pristúpil 

k splneniu milej povinnosti a zaželal všetko najlep šie 

našej milej kolegyni poslankyni mestského zastupite ľstva 

a starostke mestskej časti Čunovo, pani Gabike Feren čákovej 

k jej životnému jubileu.  

Všetko najlepšie a ve ľa, ve ľa úspechov.  

(poznámka:  potlesk) 

(poznámka:  prebieha osobná gratulácia a odovzdávan ie 

kvetov) 

(poznámka:  potlesk) 
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Ďakujem ve ľmi pekne. 

Teraz pristúpime ku schváleniu overovate ľov dnešnej 

zápisnice. Mám tu návrh na pani poslanky ňu Dyttertovú 

a pána poslanca Kríža. Olivera Kríža nevidím, to sa  mi 

nezdá dobrý signál. Neviem, kto by vedel poveda ť či je, 

alebo bude prítomný? 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Ako?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Nie je tu nikto, ja viem.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Ako?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Oliver Kríž tu ešte nie je, takže poprosím o návrh 

iného overovate ľa, ktorý by mohol splni ť túto úlohu. Pani 

poslanky ňa Reinerová. Ve ľmi pekne vám ďakujem za tento 

iniciatívny návrh. 

Čiže návrh na pani poslanky ňu Dyttertovú, pani 

poslanky ňu Reinerovú.  

Keďže nie sú iné návrhy, dávam hlasova ť, aby ste 

vyslovili súhlas so zložením návrhu na overovate ľov. Nech 

sa pá či 
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(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťjeden prítomných, 

tridsa ťjeden za, nikto proti, nikto sa hlasovania 

nezdržal. 

Konštatujem, že sme schválili zloženie overovate ľov.  

Teraz je tu návrh na zloženie návrhovej komisie, do 

ktorej navrhujem pána poslanca Petra Len ča, pani poslanky ňu 

Izabellu Jégh, pána poslanca Igora Bendíka a pána p oslanca 

Michala Muránskeho.   

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Komisia má zatia ľ štyroch členov, bolo by treba ešte 

jeden návrh.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Janko, komisia môže pracova ť aj vo vä čšinovom zložení, 

čiže ja myslím, že pokia ľ tu budeš v rozhodujúcej časti 

rokovania, môže by ť.  

Takže dop ĺňam návrh na pána poslanca Panáka.  

Keďže konštatujem, že nie sú iné návrhy, prosím 

prezentujte sa a hlasujte o zložení návrhovej komis ie.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ť prítomných poslancov, 

tridsa ť za, nikto proti, nikto sa hlasovania nezdržal. 
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Schválili sme zloženie návrhovej komisie.  

Poprosím jej členov, keby sa odobrali na ur čené 

miesto, kde budú pracova ť po čas rokovania a my pristúpime 

ku schva ľovaniu programu.  

 
( Návrh programu: 
 
Otvorenie 

Voľba overovate ľov zápisnice a návrhovej komisie  

1.  Informácia o plnení uznesení Mestského zastupite ľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 31. 08. 20 14 
a návrh na pred ĺženie termínu plnenia a zrušenia 
niektorých uznesení Mestského zastupite ľstva hlavného 
mesta SR Bratislavy 

2.  Informácia o plnení príjmov a čerpaní výdavkov 
rozpo čtu  hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 
2014 

3.  Návrh na schválenie výsledku verejného obstarávania  na 
„Refinancovanie úverov hlavného mesta SR Bratislavy “  

4.  Návrh na zmenu rozpo čtu hlavného mesta SR Bratislavy 
na rok 2014 

5.  Komplexná správa o výsledkoch hospodárenia s majetk om 
mesta za cele funk čné obdobie 

6.  Predloženie návrhu zmeny algoritmu de ľby tržieb medzi 
dopravcov v IDS BK 

7.  Postup pri zabezpe čení sana čných opatrení v priestore 
zosuvu nad Devínskou cestou a návrh preventívnych 
opatrení súvisiacich so zvýšením intenzity čistenia 
odvod ňovacích systémov v správe hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy 

8.  Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy – pôsobnosti mestských častí 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
v oblasti telesnej kultúry 

9.  Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta  
Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa zrušuje 
všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovens kej 
republiky Bratislavy č. 8/1997, ktorým sa vydáva 
Požiarny poriadok hlavného mesta Slovenskej republi ky 
Bratislavy 
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10.  Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta  
Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa zrušuje 
všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovens kej 
republiky Bratislavy č. 9/2001, ktorým sa vydáva 
zoznam skuto čností tvoriacich predmet služobného 
tajomstva v pôsobnosti hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy 

11.  Návrh na usporiadanie vz ťahov k pozemkom v k. ú. 
Petržalka dotknutých realizáciou stavby „Nosného 
systému MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor – 
Šafarikovo námestie, 1. časť Bosákova ulica – 
Šafarikovo námestie v Bratislave“ ako prípadu hodné ho 
osobitného zrete ľa 

12.  Návrh na schválenie budúceho nájmu nebytových 
priestorov na Zimnom štadióne O. Nepelu, Odbojárov 9 
v Bratislave pre ob čianske združenie Slovenský 
krasokor čuliarsky zväz, na Majstrovstvá Európy 
v krasokor čuľovaní 2016, ako prípadu hodného 
osobitného zrete ľa 

13.  Návrh na schválenie dodatku č. 2 Zmluvy o nájme 
nehnute ľnosti v časti „doba nájmu“ a to z doby 
neur čitej na dobu ur čitú do 31.1.2019 ako prípadu 
hodného osobitného zrete ľa 

14.  Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa 
týkajúceho sa nájmu nebytových     priestorov v Dom ove 
pri kríži 

15.  Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa 
týkajúceho sa nájmu pozemku    registra „E“ 
v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 1956/5, Ing. 
Sergejovi Malakjanovi 

16.  Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa 
týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. St aré 
Mesto, Krajskému súdu v Bratislave 

17.  Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa 
týkajúceho sa nájmu a budúceho zriadenia vecného 
bremena k pozemkom v Bratislave, k. ú. Staré Mesto,  
Ing. Gustávovi Lacovi a JUDr. Pavlovi Baginovi  

18.  Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 
zrete ľa, týkajúci sa nájmu časti pozemku k. ú. Ružinov 
parc. č. 22187 spolo čnosti NICOLA INVEST, s. r. o. so 
sídlom v Bratislave 

19.  Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa 
týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v k. ú. Nivy, parc. 
č. 21844/2, parc. č. 1531/1, parc. č. 15351/2 a parc. 
č. 15346/2 spolo čnosti Europolis Harbour City s.r.o. 
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20.  Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa 
týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v k. ú. Nivy, parc. 
č. 21796/1, parc. č. 21812 a parc. č. 21800 
spolo čnosti SLOVNAFT, a.s. so sídlom v Bratislave 

21.  Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa 
týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. 
Podunajské Biskupice, parc. č. 3176/16, pre So ňu Ra čák 

22.  Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa 
týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. 
Nové Mesto, parc. č. 23013/1, spolo čnosti  Národný 
futbalový štadión, a.s. so sídlom v Bratislave 

23.  Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa 
týkajúceho sa nájmu pozemku Bratislave,  k. ú. Nové  
Mesto, parc. č.  15132/3, pre ob čianske združenie 
Futbalový klub BCT Bratislava so sídlom v Bratislav e  

24.  Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa 
týkajúceho sa nájmu časti pozemku parc. č. 17330/13 
a novovytvorených pozemkov v Bratislave, v k. ú. Ra ča, 
parc. č. 1512/12, parc. č. 1512/13, parc. č. 1512/14, 
parc. č. 1512/15, parc. č. 1512/16, parc. č. 1512/17, 
parc. č. 1512/18 spolo čnosti New City Development 
s.r.o. so sídlom v Bratislave 

25.  Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa 
týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. 
Vinohrady, parc. č. 4207/1 Jurajovi Vladárovi  

26.  25a Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 
zrete ľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. 
ú. Ra ča, parc. č. 9340, 9341, 9342, 9343, 9344, 9345, 
9346, 9347, 9348, 9349, 9350, 9351, 9356, 9357, 935 8 
a 9359, spolo čnosti Vinohradníctvo a vinárstvo Miloš 
Maťuš, s.r.o., so sídlom v Bratislave 

27.  25b  Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného  
zrete ľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. 
ú. Ra ča, parc. č. 9352, 9353, 9354 a 9355, Ivanovi 
Holíkovi 

28.  25c  Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného  
zrete ľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. 
ú. Ra ča, parc. č. 8883, 8887, 8888, 8889, 8890, 8957, 
8958, 8959, 8962, 8963, 8964, 8965, 8664, 8992/2 
a 9239/4 spolo čnosti Villa Víno Ra ča a.s. so sídlom 
v Bratislave 

29.  25d Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejne j 
súťaže na nájom pozemkov v Bratislave, v k. ú. 
Vinohrady a v k. ú. Ra ča 
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30.  Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa 
týkajúceho sa pred ĺženia doby nájmu pozemkov 
v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 17029/49 až  
58, spolo čnosti           SPP CNG s. r. o., so sídlom 
v Bratislave  

31.  Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa 
týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. 
Rača, parc. č. 7061, spolo čnosti Malé Kras ňany s.r.o., 
so sídlom v Bratislave – dopravné napojenie 

32.  Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa 
týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. 
Rača, parc. č. 7061, spolo čnosti Malé Kras ňany s.r.o., 
so sídlom v Bratislave – obytný súbor 

33.  Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa 
týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. 
Dúbravka, parc. č. 1035/2, pre Darinu Valentínovú 

34.  Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa 
týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. 
Petržalka, Vinohrady, Ružinov, Nivy, Karlova Ves, 
Dúbravka na vybudovanie kontajnerových stanovíš ť 

35.  Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa 
týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave,  k. ú. 
Petržalka, parc. č. 1366, pre Muhammada Asghara, 
trvale bytom  Hainburg, Rakúska republika, prechodn e 
bytom v Bratislave. 

36.  Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa 
týkajúceho sa nájmu        pozemkov v Bratislave,  k. 
ú. Petržalka, parc. č. 341, parc. č. 1766, parc. č. 
3596 pre        vlastníkov bytov a nebytových 
priestorov bytového domu Haanova č. 16-26, Smolenická  
č. 8-10 a Hálova č. 9, v zastúpení Bytového družstva 
Petržalka so sídlom v Bratislave 

37.  Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa 
týkajúceho sa nájmu stavieb         v areáli lokali ty 
Janíkov dvor v Bratislave, spolo čnosti Dopravný podnik 
Bratislava,       akciová spolo čnos ť so sídlom 
v Bratislave 

38.  Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa 
týkajúceho sa nájmu časti        pozemku  v 
Bratislave,  k. ú. Petržalka, parc. č. 936, pre 
Imagine Development, s.r.o. so  sídlom v Bratislave  
a na zmenu uznesenia Mestského zastupite ľstva hlavného 
mesta SR   Bratislavy č. 1291/2013 zo d ňa 24.10.2013 

39.  Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa 
týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. 
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Petržalka, parc. č. 3024 pre spolo čnos ť Južné mesto 
IS, s.r.o. so sídlom v Bratislave 

40.  Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa 
týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. 
Petržalka, parc. č. 1044, parc. č. 1739, parc. č. 
4428/10, parc. č. 4691/48 pre spolo čnos ť MEDIAPRESS 
Bratislava, s.r.o. so sídlom v Bratislave 

41.  Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa 
týkajúceho sa nájmu         pozemkov v Bratislave,  k. 
ú. Petržalka, parc. č. 5067/1, parc. č. 5068/1, parc. 
č. 5078/7,  parc. č. 5947/26, parc. č. 5947/27,  parc. 
č. 5947/28, pre spolo čnos ť MICROTECH, spol.   s r.o. 
so sídlom v Bratislave 

42.  Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa 
týkajúceho sa nájmu         pozemkov  v Bratislave,   
k. ú. Petržalka, parc. č. 937/16 a parc. č. 937/23 pre 
Rafael, n.o.  so sídlom v Bratislave 

43.  73 a Riešenie Šajby – prevod medzi GIB a BVS - záme r 

44.  Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa 
týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. 
Petržalka, parc. č. 2 pre spolo čnos ť Správca VŠEMvs, 
s.r.o. so sídlom v Bratislave 

45.  Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa 
týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. 
Petržalka, parc. č. 5398/4, parc. č. 5399, parc. č. 
5402/2, parc. č. 5402/3 pre spolo čnos ť VODOTIKA – MG, 
spol. s r.o. so sídlom v Bratislave 

46.  Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa 
týkajúceho sa uzatvorenia Dodatku č. 2 k Zmluve 
o nájme pozemku č. 08 83 0708 08 00 v znení Dodatku č. 
1, spolo čnosti VILLA RUSTICA, s.r.o., so sídlom 
v Bratislave 

47.  Návrh na zmenu doby nájmu z doby neur čitej na dobu 
ur čitú 20 rokov v nájomnej zmluve č. 078306250800 na 
nájom nebytových priestorov vo výmere 174,66 m 2 
v stavbe súpis. č. 5962 na pozemku parc. č. 1160/6 na 
Jurigovom nám. 1 v Bratislave, k. ú. Karlova Ves pr e 
Petra Ložana so sídlom v Bratislave 

48.  Návrh na uzatvorenie Dohody podielových 
spoluvlastníkov o zrušení a vyporiadaní podielového  
spoluvlastníctva k pozemku v Bratislave, k. ú. Deví n, 
parc. č. 849, s Andrejom Miklíkom, Luciou Miklikovou 
a Hanou Miklíkovou, ako prípad hodný osobitného 
zrete ľa 
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49.  Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Staré 
Mesto, parc. č. 4729/4, manželom Ivane Czafik 
Pozníkovej a Ing. Rolandovi Czafikovi, ako prípadu 
hodného osobitného zrete ľa  

50.  Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Vinohra dy,  
parc. č. 6793/1, PhDr. Diane Černohorskej, PhD. a Ing. 
Richardovi Vanekovi, ako prípadu hodného osobitného  
zrete ľa 

51.  Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Devín, 
parc. č. 820/6, spolo čnosti Synap s.r.o. so sídlom v 
Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zrete ľa 

52.  Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Devín, 
parc. č. 821 a parc. č. 822, manželom Petrovi a O ľge 
Baki čovcom, ako prípadu hodného osobitného zrete ľa 

53.  Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Devíns ka 
Nová Ves, parc. č. 480/9, parc. č. 480/10, parc. č. 
480/11 a parc. č. 480/12, RNDr. Ľubomírovi Svitekovi 
a Alene Svitkovej, ako prípadu hodného osobitného 
zrete ľa 

54.  Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Petržal ka, 
parc. č. 855/6, Mgr. Pavlovi Kelemenovi, ako prípadu 
hodného osobitného zrete ľa 

55.  Návrh na predaj nehnute ľnosti v Bratislave, k. ú. 
Petržalka, pozemku parc. č. 1186, spolo čnosti 
Sanatórium AT, s.r.o., so sídlom v Bratislave, ako 
prípadu hodného osobitného zrete ľa 

56.  Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. 
Petržalka, parc. č. 5418/3 a parc. č. 5418/8, 
spolo čnosti Unit trade s.r.o., so sídlom v Bratislave, 
ako prípadu hodného osobitného zrete ľa 

57.  Návrh na predaj novovytvoreného pozemku v Bratislav e, 
k. ú. Staré Mesto, časť parc. č. 1964/20, manželom 
Ing. Richardovi a Mgr. Júlii Procikovcom, ako prípa du 
hodného osobitného zrete ľa 

58.  Udelenie Čestného ob čianstva mesta Bratislavy p. 
Karlovi Gottovi  

59.  Návrh výšky členského príspevku hlavného mesta SR 
Bratislavy Bratislavskej organizácií cestovného ruc hu 
na rok 2015 

60.  Návrh Dodatku č.  .. k Zria ďovacej listine: 
- Centra vo ľného času Štefánikova 35, Bratislava, 
- Centra vo ľného času Kulíškova 6, Bratislava, 
- Centra vo ľného času Hlinícka 3, Bratislava, 
- Centra vo ľného času Pekníkova 2, Bratislava, 
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- Centra vo ľného času  Gessayova 6,  Bratislava 

61.  Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD 
v Bratislave 

62.  Informáciu o stave príprav projektov dopravnej 
infraštruktúry, ktorých realizácia sa predpokladá 
v rámci Opera čného programu Doprava 2007 – 2013 a 
Opera čného programu Doprava 2014 – 2020 

63.  Stratégia podpory a rozvoja elektromobility na územ í 
hlavného mesta SR Bratislavy 

64.  Návrh financovania obnovy vozidlového parku pre MHD  -  
opravený dátum 

65.  Zásady rozvoja cyklistickej a pešej dopravy 

66.  Cyklotrasa Vajnory – Rendez 

67.  Informácia o Programe odpadového hospodárstva 
Bratislavy na roky 2011 – 2015 

68.  Informácia o vykonaných krokoch oh ľadne investi čného 
zámeru stavby Predstani čný priestor Hlavnej stanice 
ŽSR v Bratislave a o návrhu Dodatku č. 1 ku Zmluve 
o budúcej kúpnej zmluve predloženého spol. 
Transprojekt s.r.o. 

69.  Informácia o rokovaniach so spolo čnos ťou Henbury 
Development, s.r.o., so sídlom Hodžovo námestie 2, 811 
06 Bratislava (materiál bude prerokovaný po 16.30 h  po 
bode vystúpenie ob čanov) 

70.  Informácia o stave príprav ropovodu Bratislava-
Schwechat (materiál bude prerokovaný po 16.30 h po 
bode vystúpenie ob čanov) 

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

72.  Informácia o materiáloch schválených valným 
zhromaždením obchodných spolo čností: Bratislavská 
integrovaná doprava, a.s.; Bratislavská vodárenská 
spolo čnos ť, a.s.; Halbart-Slovakia a.s.; Incheba, 
akciová spolo čnos ť; Mestský parkovací systém, spol. 
s r.o.; METRO Bratislava a.s. a Národné tenisové 
centrum, a.s. 

73.  Informácia o Výro čnej správe neziskovej organizácie za 
rok 2013 Spolo čnosti pre rozvoj bývania v Bratislave, 
n. o. 

74.  Ročná správa o stave obecného bytového fondu za 
kalendárny rok 2013 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 25. septembra 2014 s pokra čovaním 8. októbra 2014  

 31 

75.  Návrh na  schválenie sadzby výpo čtu výšky nájmu v 
novopostavenom bytovom dome na Čapajevovej ulici 
v Bratislave, k. ú. Petržalka   

76.  Návrh na odpísanie nevymožite ľných poh ľadávok MÚOP z 
 rokov 2000 až 2003 vo výške 18 362,27 Eur 

77.  Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej 
súťaže na nájom nebytových priestorov vo výmere 257,60  
m2 v stavbe súpis. č. 361 na pozemku parc. č. 344 na 
Sedlárskej 4 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto 

78.  Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej 
súťaže na nájom nebytových priestorov vo výmere 97,37 
m2 v stavbe súpis. č. 361 na pozemku parc. č. 344 na 
Sedlárskej 4 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto 

79.  Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej 
súťaže na nájom nebytových priestorov na prízemí 
stavby na ul. Laurinská č. 5 v Bratislave, s priamym 
vstupom z ulice a na prízemí stavby na Uršulínskej ul. 
č. 6 v Bratislave so vstupom z nádvoria, k. ú. Staré  
Mesto 

80.  Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej 
súťaže na nájom nebytových priestorov v suteréne 
stavby na ul. Laurinská č. 7 v Bratislave, k. ú. Staré 
Mesto (Aligátor) 

81.  Návrh na predaj novovytvorených pozemkov v Bratisla ve, 
k. ú. Trnávka, parc. č. 17007/46 a parc. č. 17007/47, 
Banšelova, Terchovská ulica, formou obchodnej verej nej 
súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej 
súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej sú ťaže 

82.  Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Dúbravk a, 
parc. č. 1824, spolo čnosti President MTA, s.r.o. so 
sídlom v Bratislave – majetkovoprávne usporiadanie 
pozemku pod stavbou 

83.  Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Karlov a 
Ves, parc. č. 176/30, parc. č. 176/31 a parc. č. 
176/68, JUDr. Vladislavovi Dzúrikovi, CSC. a manžel ke 
PhDr. Kvetoslave Be ňovej 
(stiahnutý bod z programu rokovania) 

84.  Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Devín,  
parc. č. 1993/12 a parc. č. 1993/13, Adriane Humolli  

85.  Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Staré 
Mesto, novovytvorená parc. č. 21527/2,  Ing. Viliamovi 
Polakovi čovi  – majetkovoprávne usporiadanie pozemku 
pod stavbou 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 25. septembra 2014 s pokra čovaním 8. októbra 2014  

 32 

86.  Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Ra ča, 
parc. č. 513/72, Radomírovi Dvo řákovi – 
majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod stavbou 

87.  Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Petržal ka, 
parc. č. 1079/14, Ing. Martinovi Gonosovi  – 
majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod stavbou 

88.  Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Petržal ka, 
parc. č. 970, Ing. Ivanovi Záme čníkovi  – 
majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod stavbou 

89.  Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Petržal ka, 
parc. č. 1072, Ľudovítovi Baranyovszkému – 
majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod stavbou 

90.  Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Podunaj ské 
Biskupice, parc. č. 5409/17, pod stavbou vo 
vlastníctve žiadate ľa Mikuláša Szakála – 
majetkovoprávne usporiadanie pozemku 

91.  Návrh na zverenie nehnute ľností v Bratislave, stavby 
súpis. č. 8562 na parc. č. 373 v k. ú. Vraku ňa, dom 
smútku, do správy mestskej príspevkovej organizácie  
MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy 

92.  Návrh na zverenie nehnute ľností v Bratislave, parc. č. 
19613/1, 19613/3, 19540/1, 19540/9, 19540/10 
a komunikácie na parc. č. 19613/1, k. ú. Vinohrady, 
Kamzík a Krásna hôrka, do správy Mestských lesov 
v Bratislave 

93.  Návrh na zverenie nehnute ľností v Bratislave, pozemkov 
a stavieb v lokalite Zlaté piesky, k. ú. Trnávka, 
športovej haly a pozemku parc. č. 1309 v k. ú. 
Petržalka, Bradá čova ul., do správy mestskej 
príspevkovej organizácie Správy telovýchovných 
a rekrea čných zariadení hlavného mesta SR Bratislavy 

94.  Návrh na zverenie pozemku v Bratislave, k. ú. 
Petržalka, parc. č. 3228, do správy mestskej časti 
Bratislava-Petržalka 

95.  Návrh na zverenie nehnute ľností v Bratislave, pozemkov 
parc. č. 2376, a parc. č. 2377 a stavby súpis. č. 3035 
na pozemku parc. č. 2376, k. ú. Petržalka, Vyšehradská 
č. 17, do správy mestskej časti Bratislava-Petržalka 

96.  Návrh na zverenie pozemkov v Bratislave, k. ú. Star é 
Mesto, vnútroblok ohrani čený ulicami Krížna, 
Záhradnícka, Karadži čova, do správy mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto 

97.  Návrh na neuplatnenie predkupného práva hlavného me sta 
SR Bratislavy  k nehnute ľnostiam v k. ú. Dúbravka 
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parc. č. 112, parc. č. 113/1 a parc. č. 113/2, ulica 
K horárskej studni 

98.  Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemk u 
v obytnom dome Veterná 8, Kupeckého 15, Tren čianska 
48, 50, 56, Krížna 64, Líš čie nivy 4, Dvojkrížna 2, 
Čiližská 6, Riazanská 48, Tehelná 15, Gelnická 16, 
Hlavá čikova 1, Kudlákova 3, Cabanova 16, Bakošova 16, 
Jungmannova 8, Gessayova 16, Blagoevova 18, Šusteko va 
1, Holí čska 11 vlastníkom bytov 

99.  Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemk u 
v obytných domoch a hromadných garážach na ulici 
Stodolová-hromadné garáže, Krížna 64, Jána Stanisla va 
18 vlastníkom garáží a nebytových priestorov 

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

101.  Interpelácie 

102.  Rôzne 

 
16.00 h vystúpenie ob čanov  

 
 

Informa čné materiály: 

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

b)  Informácia o rozpo čtovom hospodárení hlavného mesta SR 
Bratislavy 

c)  Informácia o plnení kapitálových výdavkoch rozpo čtu 
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2014 a o plnení  
programu 13 Poslanecké priority 

d)  Informácia o vyhlásených obchodných verejných 
súťažiach a ich výsledkoch na nájom nebytových 
priestorov na Laurinskej ulici č. 7 v Bratislave 
v roku 2014 

e)  Informácia k správe o výsledkoch kontrol vykonaných  
útvarom mestského kontrolóra SR Bratislavy 

f)  Informácia o  plnení  opatrení k správe mestského 
kontrolóra č. 16/2013 

g)  Informácia o pridelených bytoch za 2. štvr ťrok 2014 

h)  Informácia o prevode spoluvlastníckeho podielu na 
pozemku v obytnom dome Daxnerovo námestie a Čiližská 
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18, Dudvážska 33, Rozvodná 13, Ľudovíta Fullu 15, 
Lachova 26, Be ňadická 36, Budatínska 41 vlastníkom 

i)  Informácia o prevode spoluvlastníckeho podielu na 
pozemku vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislava , 
nezvereného do správy Mestskej časti Bratislava-
Ružinov,  
prislúchajúceho k bytu č. 12 v bytovom dome na ulici 
Kvetná 14, zvereného do správy Mestskej časti 
Bratislava-Ružinov 

j)  Informácia o vypracovaných znaleckých posudkoch  

k)  Informácia k žiadosti o opätovné prerokovanie Petíc ie 
za zachovanie športových a vo ľno časových aktivít 
v obci Čunovo a za zmenu plánu Hlavného mesta SR 
Bratislavy 

l)  Informácia z rokovania pracovnej skupiny ZaD 03 

m) Informácia o zmene organiza čného poriadku Magistrátu 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy s 
účinnos ťou  od 1. septembra 2014 

n)  Informácia o prijímate ľoch sociálnych služieb 
umiestnených v zariadeniach sociálnych služieb, 
ktorých zria ďovate ľom je hlavné mesto Slovenskej 
republiky Bratislava za II. štvr ťrok 2014 (obdobie od 
1. 4. 2014 do 30. 6. 2014) 

o)  Informácia o plnení úloh Mestskou políciou hlavného  
mesta Slovenskej republiky Bratislavy za mesiac jún , 
júl, august 2014 

 
koniec poznámky) 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

K programu mám pre vás nieko ľko informácií a zmien, 

ktoré sa týkajú predloženého programu tak, ako ho m áme. 

V prvom rade chcem informova ť, že pán riadite ľ ako 

predkladate ľ s ťahuje bod číslo sedemdesiatšes ť s tým, že by 

chcel krátko odôvodni ť pre čo.  

Pán riadite ľ, nech sa pá či, máte slovo. 
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Mgr. Rastislav   G a j a r s k ý , riadite ľ magistrátu: 

Ďakujem.  

Samotní žiadatelia požiadali o stiahnutie tohto bod u, 

tak im vyhovujeme ich žiadosti.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Takže prosím, keby ste si pozna čili, že bod 

sedemdesiatšes ť nebudeme rokova ť pretože žiadatelia 

požiadali o stiahnutie.  

Ďalej tu mám avízo od pani námestní čky Kimerlingovej, 

že chce predloži ť návrh na poskytnutie odmeny mestskému 

kontrolórovi za obdobie január až jún 2014. 

Pani námestní čka, dám vám priestor, aby ste navrhli 

ako ktorý bod by sme to mohli zaradi ť. Hovorili ste o tom, 

že by to mohlo by ť po správe kontrolóra. Ja sa hne ď pozriem 

kde tu správu máme zaradenú. Priznám sa, že to nevi dím.  

(poznámka:  po čuť slová „šes ťdesiatštyri a“) 

Šesťdesiatštyri A bude. Nie, šes ťdesiatštyri A je iný 

bod, to je iný bod. Správa o výsledkoch kontrol, án o, 

šes ťdesiatštyri A. Tam bude. Čiže vy to dávate ako 

šes ťdesiatštyri B. Lebo šes ťdesiatštyri A sme v čera 

dohodli, že bude materiál, ktorým sa vrátime k info rmačnému 

materiálu. Čiže môžeme to spoji ť. Šesťdesiatštyri A bude 

informa čný materiál, ktorý máte medzi informa čnými 
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týkajúcich sa výsledkov kontrol o nájmoch.  To sme si v čera 

dohodli s pani poslanky ňou Tvrdou. Šesťdesiatštyri B bude 

Návrh na poskytnutie odmeny kontrolórovi . 

Ak dovolíte, mám tu ďalší návrh, ktorý sa týka návrhu 

na financovanie obnovy vozidlového parku pre MHD.  

My ke ď sme schva ľovali minulý rok nákup nových 

autobusov, tak sme to schválili vrátane opcie, ktor ú 

Dopravný podnik vysú ťažil a má konkrétne ponuky s tým, že 

tento materiál bol predmetom rokovania predstavenst va, aj 

dozornej rady Dopravného podniku a je názor, že by sme sa 

ním mali zaobera ť a vyjadri ť sa, či schválime tú opciu 

alebo neschválime. Čiže materiál je pripravený a ja by som 

ho navrhol zaradi ť po všetkých majetkových bodoch ako bod 

číslo pä ťdesiatsedem, alebo pä ťdesiatšes ť A ak chcete. Čiže 

po Nosnom dopravnom systéme máme tam potom ešte 

päťdesiatsedem, čiže dáme pä ťdesiatsedem B. Päťdesiatsedem 

B bude materiál týkajúci sa Návrhu na financovanie obnovy 

vozidlového parku MHD.  

Ďalej vás chcem informova ť, že v rámci bodu číslo 

dvadsa ťdva budeme rokova ť aj o vecnom riešení problematiky 

komer čného nájmu, alebo predaja. To znamená v bode 

dvadsa ťdva okrem nájmu týkajúceho sa časti pozemku 

v katastrálnom území Nové Mesto, čo je vlastne komunikácia 

potrebná pre výstavbu Národného futbalového štadión u. Chcem 

rokova ť aj o vecnej stránke, ktorá s tým súvisí a ktorá 

bola predmetom rokovaní s žiadate ľom a samozrejme aj s vami 

ako poslancami a poslaneckými klubmi. Čiže do dvadsa ťdva, 

navrhujem ako dvadsa ťdva A zaradi ť otázku návrhu na 

uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve, o budúcej nájo mnej 
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zmluve na novovytvorené pozemky v katastrálnom územ í Nové 

Mesto so spolo čnos ťou Národný futbalový štadión.   

A posledný bod, ktorý chcem zaradi ť ako nový do 

programu je Zámer na prevod odpre a prevod majetku hlavného 

mesta vodovodnej infraštruktúry na sídlisku Pri Šaj bách, 

ktorý bol zrealizovaný po čas výstavby bytov v rokoch 

osemdesiatdevä ť až devä ťdesiattri na území mesta 

spolo čnosti Bratislavská vodárenská spolo čnos ť ako prípad 

hodný osobitného zrete ľa. Myslím si, že to by sme mohli da ť 

až po tých sedemdesiattri, čiže toto bude bod 

sedemdesiattri A. 

Toľko návrhy z mojej strany na úpravu programu.  

Dávam teraz priestor pre vás.  

Pán poslanec Nesrovnal sa hlási ako prvý. Nech sa 

páči. 

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

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Vážený pán primátor, kolegyne, kolegovia, v čera som 

posielal všetkým návrh z finan čnej komisie o doplnenie 

programu dnešného rokovania o bod týkajúci sa dispo zície 

s majetkom mesta a správy majetku mesta. Je to výst up 

z finan čnej komisie, návrh aby sa do konca volebného 

obdobia už nerobili žiadne zásadné úkony okrem samo zrejme 

bežnej údržby, ktoré mesto potrebuje a bežných prac ovno-

právnych vecí. Navrhujem tento materiál, pretože to  je 

zásadná vec, tak ho navrhujem zaradi ť ako bod číslo jedna.  
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Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Číslo jedna.  

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

Áno.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Dobre. Čiže po Informácii o plnení uznesení, alebo 

pred.  

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

Áno. Po, po informácii. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Čiže dáme to ako jedna A. Môžme tak pán poslanec?  

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

Áno, áno.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Dobre. Čiže jedna A je návrh finan čnej komisie. Môžme. 

Áno.  
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Pán poslanec Borgu ľa sa hlási ako ďalší prihlásený 

k programu.  

Nech sa pá či. 

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

Ďakujem za slovo. 

Vážený pán primátor, kolegyne, kolegovia, na jednom  

z posledných zastupite ľstiev sme pred, sme predložili nájom 

pozemkov Americkej ambasáde. Americká ambasáda s ľúbila za 

to, že zruší parkovacie miesta, že zmení plot na 

estetickejší a, a vysadí tam zele ň, aby to za čalo nejak 

vyzera ť. A doteraz to neurobili. Ja som sa tam ešte 

schválne dneska bol pozrie ť pred týmto zastupite ľstvom, 

ešte stále tam autá parkujú.  

Nedávam dneska žiaden bod do, do programu, len vás 

chcem v tomto bode, pán primátor, požiada ť, spolu s pani 

starostkou Tatianou Rosovou, aby ste upozornili Ame rickú 

ambasádu a pána ve ľvyslanca, že si nedodržali svoj s ľub. 

Hovorím to preto dnes a v tomto zastupite ľstve, lebo 

v prípade, že tak neurobia do najbližšieho zastupit eľstva, 

teda do posledného zastupite ľstva, kedy tu posledný krát 

budem sedie ť ako poslanec v tomto volebnom období, tak 

budem dáva ť návrh na zrušenie toho uznesenia, ktorým sme 

ten nájom pred ĺžili.  

Prosím vás, pán primátor, ako autoritu v tomto mest e, 

aby ste zapôsobili na amerického ve ľvyslanca. 

Veľmi pekne vám ďakujem. 
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Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

K tomu len dovo ľte kratu čkú faktickú poznámku.  

Ja som na základe podnetu pána poslanca Borgu ľu 

komunikoval s pánom ve ľvyslancom, ten my pris ľúbil, že 

podstatne skráti tú lehotu, ktorú sme zapísali do n ájomnej 

zmluvy, kde bola povinnos ť do troch mesiacov vlastne 

odstráni ť tie vozidlá. Povedal mi, že to chce urobi ť vo 

veľmi krátkom čase.  

Čiže verím, pán poslanec, že ke ď sa tu zídeme na 

októbrovom mestskom zastupite ľstve, tento problém už bude 

dávno vyriešený.  

Čiže obrátim sa znovu na pána ve ľvyslanca na základe 

tvojho podnetu, pán poslanec a verím, že ten výsled ok bude 

taký, ako pán ve ľvyslanec pris ľúbil.  

Pán starosta Mrva. K programu. Nech sa pá či. 

Ing. Ján   M r v a , starosta mestskej časti Bratislava - 

Vajnory: 

Pán primátor, vážení poslanci, ja nemám právo 

navrhova ť, alebo meni ť program, a preto poprosím poslanca 

Svena Šov číka, aby si osvojil môj návrh.  

Od bodu dvanás ť po bod pä ťdesiatdva máte štyridsa ť 

majetkových bodov nájmy a predaje, tak by som popro sil bod 

päťdesiatdevä ť cyklotrasa Vajnory – Rendez, prepojenie 

železni čných staníc predradi ť pred bod dvanás ť, čiže za bod 
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jedenás ť, aby sme to mali ešte pred majetkovými bodmi. 

Myslím si, že nesúvisí s majetkovými bodmi a bolo b y dobré 

to prebra ť po bode číslo jedenás ť.  

Očakávam, že pán Sven Šov čík, poslanec a kamarát 

Vajnor a cyklotrás si tento návrh osvojí a predloží  ho.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec sa prihlásil, čiže zrejme sa k tomu 

vyjadrí.  

Slovo má pani poslanky ňa Augustini č.  

Pani poslanky ňa, nech sa pá či.  

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

Ďakujem ve ľmi pekne za slovo.  

Ja sa chcem spýta ť na jeden dôležitý bod. A tým, a tým 

bolo Koncepcie opráv ciest, ktorý ste s ľúbili predloži ť na 

september. V jú. Najprv ste mi to s ľúbili, že to bude na 

jún, v júni ste mi s ľúbili, že ur čite na september a dneska 

to tu zase nie je.  

Takže sa chcem spýta ť, že teda či už sa to v októbri 

dočkám, alebo kedy?  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pani poslanky ňa, my ten materiál máme hotový, ja vám 

ho viem posla ť operatívne aj dnes, ak chcete.  

Ak myslíte, že by mal by ť predmetom rokovania, môžme 

o ňom naozaj rokova ť v októbri, ale materiál existuje. Na 

základe vášho podnetu bol spracovaný. Bol spracovan ý odhad 

finan čných prostriedkov, ktoré by sme potrebovali na to, 

aby sme po troch rokoch, ktoré sme spracovali ve ľmi 

podrobne vrátane komunikácií, ktoré by bolo treba o pravi ť, 

koľko by sme každoro čne potrebovali na tie ostatné.  

Zistíte, že sú to ve ľké sumy, ktoré mesto zatia ľ nevie 

uvo ľni ť. Čiže nám sa ten plán zdal skôr taký vizionársky. 

Ale vieme ho  poskytnú ť, lebo na základe vášho podnetu sme 

ho spracovali.  

Pán riadite ľ, prosím, keby ste toto zariadili, aby sme 

v priebehu d ňa pani poslankyni doru čili ten materiál.  

Pán starosta Pekár má faktickú poznámku k tejto tém e. 

Nech sa pá či.  

Ing. Dušan   P e k á r , poslanec MsZ: 

Ja by som odporu čil na skúsenosti mestskej časti 

Ružinov ke ďže takýto materiál exituje, tak pri príprave 

rozpo čtu a pri teda možnosti finan čných prostriedkov 

hlavného mesta by som ur čil, alebo poslanci nech ur čia 

priority, ktoré cesty sa majú za čať opravova ť ako prvé. Je 

dobré, že tento materiál už je na svete. Ale nech s a mu 
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venuje komisia. Možnože ako informatívny materiál m ôže 

slúži ť ako zaradený materiál na zastupite ľstvo. Ale 

venova ť, diskutova ť, to by mali v komisiách a na základe 

toho pripravi ť rozpo čet.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. 

Slovo má pán poslanec Šov čík.  

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

Pán primátor, navrhujem teda aby bod programu číslo 

päťdesiatdevä ť bol zaradený po bode číslo jedenás ť.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Čiže pä ťdesiatdevä ť po bode číslo jedenás ť.  

Pán poslanec Fiala má slovo.  

Stanislav   F i a l a , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Pán primátor, vrátim sa krátko k tomu bodu dvadsa ťdva, 

dvadsa ťdva A Národný futbalový štadión.  
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Ak som správne rozumel navrhujete, aby tá 

v úvodzovkách komer čná časť bola riešená až po Bajkalskej.  

Dovolím si vás.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Nie, naopak, naopak. Najprv komer čná, potom Bajkalská.  

Stanislav   F i a l a , poslanec MsZ: 

Dobre. 

Pán poslanec, ke ď sa už na to pýtate, ja by som bol 

rád, keby sme tento bod tiež trochu predradili v to m našom 

programe a to z dôvodu, aby sme to nenechali nejaký m 

spôsobom otvorené. Je to z tých majetkových bodov v eľmi 

dôležitá časť toho, o čom budeme rokova ť.  

Čiže možnože by sme mohli po bode číslo jedenás ť 

zaradi ť práve tento bod dvadsa ťdva, aby sme sa teda dostali 

k nemu skôr a mali možnos ť o ňom hovori ť. A potom by sme sa 

dostali k pä ťdesiatdeviatke a všetkým tým veciam, lebo tam 

treba vyrieši ť veci týkajúce sa Nosného systému a zdá sa, 

že aj táto téma Národného futbalového štadióna, ke ďže sme 

pris ľúbili, že v septembri sa k nej vrátime. Je dostato čne 

vážna na to, aby sme ju predsunuli a rokovali o nej  po bode 

číslo jedenás ť.  

Čiže ja by som navrhoval, aby sme dvadsa ťdvojku 

a dvad, dvadsa ťdva A a dvadsa ťdva rokovali po bode číslo 

jedenás ť z h ľadiska procedúry.  
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Ešte pán poslanec Bendík.  

Nech sa vám pá či. 

Ing. Igor   B e n d í k , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne za slovo, pán primátor. 

Pán primátor, nezachytil som. V čera ste hovorili, že 

zaradíte bod Správa o výsledkoch kontrol. A neviem či teda 

je zaradený.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Stalo sa.  

Ja som povedal, že som to pris ľúbil pani poslankyni 

Tvrdej a predpokladám, že aj vy to ve ľmi pozorne sledujete. 

Bude to šes ťdesiatštyri A a šes ťdesiatštyri B sme navrhli 

zaradi ť odmenu pánovi kontrolórovi.  

Čiže v rámci toho bodu kontroly, ktorý je dnes 

predkladaný ako šes ťdesiatštyri, pribudli ďalšie dva body.  

Pán riadite ľ Gajarský. K programu.  

Mgr. Rastislav   G a j a r s k ý , riadite ľ magistrátu: 

Ďakujem za slovo. 

K programu som chcel ešte navrhnú ť jednu vec.  

Vzhľadom k charakteru a celej, celej procesnej 

záležitosti oh ľadne refinancovania a ešte vzh ľadom k tomu, 

že my sme stále vo verejnom obstarávaní, by som chc el 

navrhnú ť, aby sa tento bod rokoval ako prvý, aby sa zaradil  

ako číslo jedna do programu, aby sme si tým prišli na 
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začiatku, pretože budú musie ť k tomu by ť urobené ur čité 

opatrenia, ktoré narušia možno trošku nejaký proces  

rokovania mestského zastupite ľstva.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Aby sme to nebrali tak tajne, sme v procese verejné ho 

obstarávania, máme spracovaný materiál, ktorý je 

anonymizovaný vo vz ťahu k bankám, ktoré sa prihlásili, ale 

keďže ani nahlas by sme nemali hovori ť o úrokových mierach 

a podobne, lebo nie je ukon čené obstarávanie, padne tu 

návrh, aby sme o tomto bode rokovali na uzavretom r okovaní. 

Len preto, aby sme neurobili nejakú chybu, lebo prv ýkrát 

robíme čerpanie úveru pod ľa zákona o verejnom obstrávaní. 

Doteraz sa takto úvery neobstarávali, urobilo sa po nukové 

konanie cez banky, komisia a tá potom oznámila výsl edok 

zastupite ľstvu, ktoré povedalo či áno alebo nie. Teraz je 

proces verejného obstarávania otvorený, my máme rok ovacie 

konanie s bankami. Rokujeme o zmluvách.  

Čiže nechceme v tomto zmysle urobi ť nejakú chybu, 

preto návrh pána riadite ľa, aby sme toto vyriešili na 

začiatku, ale uzavreli zasadnutie, riešili to len 

v poslaneckom zbore. Preto ste dnes dostali proti p odpisu 

materiál, ktorý sa toho týka. My budeme chcie ť, aby ste ten 

materiál na základe toho podpisu potom vrátili, aby  sme 

proste držali procedúru, že o veciach, o ktorých sa  nemá 

hovori ť pred uzavretím konania sa hovori ť nebude. Ke ď sa to 

konanie úšpeš, úspešne skon čí na základe rokovania 
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zastupite ľstva a podpisu zmluvy, samozrejme bude zverejnená 

naj zmluva, aj financujúca banka, aj úroková miera,  ktorú 

sme vysú ťažili.  

Čiže preto návrh pána riadite ľa, aby sme to riešili 

tak, že to vyriešime ako prvé a potom už riadne nor málne 

zasadnutie, na ktoré sme zvyknutí, pretože ni č tajné dnes 

ďalšie rokova ť nebudeme.  

Keďže nemám ďalších prihlásených, po ďme teraz schváli ť 

všetky tie veci, ktoré sa týkajú návrhu programu. Z oberiem 

to tak, ako sme to tu prezentovali.  

Stiahnutie bodu sedemdesiatšes ť je v poriadku, s bodom 

šes ťdesiatštyri A, šes ťdesiatštyri B môžem považova ť, že je 

súhlas, alebo chcete o tom hlasova ť?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

So zaradením tých bodov, alebo sta čí o tom hlasova ť 

pri celom programe?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Pri celom programe. Ďakujem ve ľmi pekne.  

Otázka návrhu financovania vozidlového parku pre 

mestskú hromadnú dopravu zaradené ako bod pä ťdesiatsedem B? 

Budeme o tom hlasova ť, to je predsa vec, ktorú, ktorú treba 

rozhodnú ť hlasovaním. Je to teda návrh z mojej strany na 

žiados ť riadite ľa Dopravného podniku, ale aj kladného 

prerokovania v predstavenstve a v dozornej rade. Ch ceme, 

aby sme o tom hovorili, aby sme sa vyjadrili, či opcia áno, 
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alebo nie, či ten materiál, ktorý máme predložený je cestou 

ku obstaraniu ďalších pä ťdesiatich autobusov.  

Prosím, prezentujte sa a hlasujte  o zaradení bodu 

päťdesiatsedem B. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťtri prítomných poslancov, 

tridsa ťjeden za, nikto proti, dvaja sa zdržali. 

Konštatujem, že tento návrh sme zaradili. 

 

Do bodu dvadsa ťdva sme doplnili bod dvadsa ťdva A, 

týkajúci sa Národného futbalového štadióna. Myslím si, že 

tam rozumieme, že o tom treba rokova ť v takomto spojení. 

Naznačil to aj pán poslanec Fiala.  

Je tu bod sedemdesiattri A, ktorý má by ť zámerom na 

odpredaj majetku týkajúci sa sídlisku Pri Šajbách 

spolo čnosti Bratislavskej vodárenskej spolo čnosti.  

Prosím, keby ste sa prezentovali a rozhodli o zarad ení 

tohto bodu programu do rokovania mestského zastupit eľstva.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťštyri prítomných, 

tridsa ťštyri za, nikto proti, nikto sa nezdržal. 

Tento bod sme zaradili.  

Ďalej zaznel návrh pána poslanca Šov číka, aby sme bod 

číslo pä ťdesiatdevä ť rokovali po bode jedenás ť. Takže 
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o tomto návrhu budeme hlasova ť. Cyklotrasa Vajnory – 

Rendez, je to na žiados ť pána starostu Vajnor, aby sme sa 

tomuto venovali skôr a prerokovali to po bode číslo 

jedenás ť.  

Prosím, prezentujte sa a hlasujte  o tomto návrhu.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťšes ť prítomných, 

tridsa ťštyri za, nikto proti, dvaja sa zdržali. 

Konštatujem, že aj tento návrh sme schválili. 

Posledný návrh som predložil ja a to je otázka, aby  

sme body dvadsa ťdva A a dvadsa ťdva zaradili po, pred tento 

bod o tej cyklotrase. Aby to bol ten druhý majetkov ý bod, 

ktorému sa budeme venova ť na za čiatku.  

Čiže návrh na predradenie bodu dvadsa ťdva 

A a dvadsa ťdva.  

Prosím, prezentujte sa a hlasujte  o tomto návrhu.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Áno. To je jasné.  

(Prezentácia a hlasovanie pokra čuje.) 

Tridsa ťtri prítomných, 

tridsa ťdva za, jeden proti, nikto sa nezdržal 

hlasovania.  

Konštatujem, že sme prijali tento návrh.  
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Pán poslanec Nesrovnal predložil návrh finan čnej 

komisie, aby sme ako bod jeden A prerokovali návrh 

finan čnej komisie na obmedzenie, môžem to takto poveda ť, 

nakladania s majetkom vo vz ťahu k primátorovi mesta do 

skon čenia volebného obdobia. Tak nejako znie ten návrh. Tie 

konkrétne podklady ste dostali a budú prerokované v  bode 

jeden A, pokia ľ rozhodnete o jeho zaradení.  

Čiže dávam hlasova ť o návrhu pána poslanca Nesrovnala.  

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťpäť prítomných poslancov, 

dvadsa ťdevä ť z nich hlasovalo za, nikto proti, šiesti 

sa zdržali. 

Tento bod sme schválili.  

Ako posledný zaznel návrh na presun bodu číslo tri. To 

je návrh na schválenie výsledku verejného obstaráva nia na 

refinancovanie úverov hlavného mesta, aby sme o ňom 

rokovali ako o prvom na dnešnom rokovaní.  

Takže, prosím, prezentujte sa a hlasujte o tomto bo de. 

O tomto návrhu.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Jasne, jasne.  

(Prezentácia a hlasovanie pokra čuje.) 

Tridsa ťštyri prítomných, 
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tridsa ťtri za, nikto proti, nikto sa nezdržal, jeden 

nehlasoval. 

Tento návrh sme odsúhlasili.  

Zostali mi ešte dve, dva body, kým môžeme schváli ť 

program. A to je informácia, že informa čný materiál pána 

poslanca Jen číka pod názvom Informácia z rokovania 

pracovnej skupiny k zmenám a doplnkom číslo nula tri ste 

dostali dnes ráno na vaše poslanecké lavice a je za radený 

medzi informa čnými materiálmi pod písmenom l). 

A posledné sú body, ktoré budeme musie ť rozhodnú ť 

samostatným hlasovaním, či o nich budeme rokova ť na dnešnom 

rokovaní. Je to bod číslo jedna, bod číslo tri, bod číslo 

šes ť, bod číslo sedem, bod číslo devä ť, bod číslo jedenás ť, 

bod číslo pä ťdesiatštyri, bod číslo pä ťdesiatšes ť, 

päťdesiatsedem, pä ťdesiatsedem A, pä ťdesiatdevä ť, 

šes ťdesiat, šes ťdesiatjeden, šes ťdesiatdva, šes ťdesiattri. 

Ja by som formálne tam zaradil aj šes ťdesiatštyri A, 

šes ťdesiatštyri B, šes ťdesiatpä ť a osemdesiatdevä ť, ktoré 

neboli prerokované v komisiách a neboli prerokované  

v mestskej rade. Jedno z týchto stanovísk im chýba,  preto 

o nich pod ľa rokovacieho poriadku treba hlasova ť 

samostatne.  

Pokia ľ by ste niektorí z nich chceli vy ňať na osobitné 

hlasovanie, nech sa pá či, pokia ľ nie, budeme hlasova ť 

o všetkých bodoch naraz.  

Prosím, prezentujte sa a hlasujte  o zaradení 

vymenovaných bodov. Prezentujte sa a hlasujte.  
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(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťšes ť prítomných poslancov, 

tridsa ťštyri za, nikto proti, dvaja sa zdržali. 

Konštatujem, že sme tento návrh schválili. 

Posledným hlasovaním budeme hlasova ť o programe ako 

celku.  

Prosím, prezentujte sa a hlasujte  o programe ako 

celku tak, ako sme ho upravili vašimi rozhodnutiami .  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťšes ť prítomných poslancov, 

tridsa ťpäť za, nikto proti, jeden sa zdržal 

hlasovania.  

Konštatujem, že program dnešného rokovania sme 

schválili.  
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BOD 3 NÁVRH NA SCHVÁLENIE VÝSLEDKU 

VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA NA 

„REFINANCOVANIE ÚVEROV HLAVNÉHO 

MESTA SR BRATISLAVY“ 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Otváram teda rokovanie o bode číslo tri, ktorým je 

Návrh na schválenie výsledku verejného obstarávania  na 

refinancovanie úveru hlavného mesta s tým, že je tu  návrh 

vzh ľadom na procedúru, ktorú som  vysvetlil, aby sme 

o tomto bode rokovali na uzavretom zasadnutí. To je  vec, 

ktorú musí schváli ť zastupite ľstvo a potom urobíme 

príslušné technické opatrenia, aby sme, aby sme dod ržali 

to, že teda budeme o tom rokova ť uzatvorene. Týka sa to 

zvuku, ktorý sa prenáša do mezzaninu a ďalších technických 

vecí, aby sme naozaj mohli hovori ť na uzavretom rokovaní.  

Čiže dávam procedurálny návrh, aby sme toto 

prerokovali na uzavretom zasadnutí mestského 

zastupite ľstva. 

Keďže je to procedurálny návrh, hlasuje sa o ňom bez 

rozpravy.  

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Ja som tie dôvody vysvetlil pri schva ľovaní programu. 

Je to snaha dodrža ť všetky procedúry zákona o obstarávaní, 

ktoré nie je ukon čené a vtedy nie je ve ľmi dobre možné 
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informova ť o konkrétnych ponukách. Čiže urobíme to až po 

skon čení rokovania o tomto bode a podpísaní zmluvy.  

(Prezentácia a hlasovanie pokra čuje.) 

Zastupite ľstvo musí rozhodnú ť, že o veciach bude 

rokova ť. Zo zákona sa nesmie rokova ť, teda rokuje na tajnom 

iba ke ď sú to skuto čnosti štátneho tajomstva a podobne. 

Toto nie je presne ten prípad. My máme novú skúseno sť, 

s ktorou celkom nevieme narába ť, čiže snažíme sa dodrža ť 

procedúru.  

Tridsa ťdva prítomných, 

dvadsa ťšes ť za, teraz ste mi to zmazali, ale to 

nevadí. Ja by som konštatoval, že to prešlo. Niekto rí boli 

proti a niektorí sa zdržali.  

Dvaja boli proti a štyria sa zdržali. Ďakujem ve ľmi 

pekne.  

Čiže konštatujem, že sme rozhodli, že budeme rokova ť 

na uzatvorenom zasadnutí.  

Teraz prosím, o technické zabezpe čenie tohto kroku. To 

znamená zvukári a ďalší. Zrejme aj prítomní, ktorí.  

(Poznámka: mestské zastupite ľstvo rokovalo na 

neverejnom zasadnutí. Verejnos ť opustila predsálie, 

nahrávanie zvuku bolo vypnuté.) 

 

 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 25. septembra 2014 s pokra čovaním 8. októbra 2014  

 55 

BOD 1 INFORMÁCIA O PLNENÍ UZNESENÍ 

MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO 

MESTA SR BRATISLAVY SPLATNÝCH K 31. 

08. 2014 A NÁVRH NA PRED ĹŽENIE 

TERMÍNU PLNENIA A ZRUŠENIA 

NIEKTORÝCH UZNESENÍ MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO MESTA SR 

BRATISLAVY 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

(Poznámka: po ukon čení neverejného zasadnutie k bodu 

číslo 3) 

Prosím, keby ste zaujali svoje miesta v rokovacej 

sále, aby sme mohli prikro či ť k rokovaniu o bode číslo 

jeden.  

Poslanci, otváram rokovanie o bode číslo jeden, ktorým 

je Informácia o plnení uznesení Mestského zastupite ľstva 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy spla tných 

k 31. 08. 2014 a návrh na pred ĺženie termínu plnenia 

a zrušenia niektorých uznesení mestského zastupite ľstva. 

Materiál je pomerne obsažný, verím, že vám dal 

odpovede na plnenie uznesení z našej strany. Tie, k toré sa 

nám v stanovených termínoch nepodarilo splni ť, navrhujeme 

na pred ĺženie. Dve uznesenia sú navrhnuté  na zrušenie, 

pretože ich považujeme za neaktuálne.  
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Toto je návrh materiálu, tak ako ste ho dostali 

písomne. Prosím o vaše pripomienky a vyjadrenia.  

Ako prvý sa do diskusie, ktorú teraz otváram, hlási  

pán riadite ľ Gajarský. Nech sa pá či. 

Mgr. Rastislav   G a j a r s k ý , riadite ľ magistrátu: 

Ja som chcel iba k bodu tri šes ť. Je to uznesenie, 

návrh na schválenie pred ĺženia doby nájmu. Z toho nám 

vyvstanula úloha, ktorá sa týka predloženie správy 

o rozsahu kontaminácie spodných vôd Žitného ostrova , na, 

tou skládkou chemického odpadu CHZJD. Tam by som ch cel 

poveda ť, že ke ďže situácia je akútna, aby sme akútne aj 

reagovali na ňu. Dáme tam v tom plnení naše, naše 

stanovisko také, že požiadame o rokovanie ministra 

životného prostredia na úrovni primátora, ke ď to môžem 

takto navrhnú ť, pán primátor. A zárove ň pošleme list na 

predsedu vlády s urgenciou na riešenie tejto 

enviromentálnej zá ťaže. Čo sa týka frekvencie sledovania 

tejto záležitosti by som dal aspo ň informáciu do 

nasledujúceho zastupite ľstva, aby sa táto informácia 

predkladala, neviem či teraz mesa čne alebo dvojmesa čne? 

Mesačne.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Dvojmesa čne.  
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Mgr. Rastislav   G a j a r s k ý , riadite ľ magistrátu: 

Dvojmesa čne.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Dvojmesa čne. 

Mgr. Rastislav   G a j a r s k ý , riadite ľ magistrátu: 

Dvojmesa čne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Aby to nebolo. 

Mgr. Rastislav   G a j a r s k ý , riadite ľ magistrátu: 

Takže s tým, že za čneme nabudúce.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Mgr. Rastislav   G a j a r s k ý , riadite ľ magistrátu: 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Slovo má pán poslanec Šindler.  

Nech sa pá či, pán poslanec. 

Ing. Milan   Š i n d l e r , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo, pán primátor. 

Vážení koleg, vážené kolegyne a kolegovia,  ja som tu 

dakedy v máji požiadal, alebo navrhol návrh uznesen ia, 

ktorý sa jednohlasne schválil, aby sme požiadali Ge ologický 

ústav Dionýza Štúra o analýzu únikov týchto odpadov ých 

látok z CHZJD Vraku ňa. To uznesenie, alebo to plnenie 

uznesenie, ktoré tu je nám predložené dnes, je len 

výsledkom riešenia zo strany ministerstva, ktoré od povedalo 

na uznesenie mestskej časti Vraku ňa, kde som požiadal, aby 

sa ministerstvo vyjadrilo k tejto skládke.  

Čiže za tie štyri mesiace, ktoré to tu bolo od toho 

uznesenia, od toho mája, sa tieto veci nepohli ďalej.  

Ja by som len chcel konštatova ť, že táto skládka je 

mimoriadneho rozsahu, mimoriadne nebezpe čná a jej prienik 

už asi dvadsa ť kilometrov do priestoru Žitného ostrova, 

v šírke asi pä ť kilometrov, zasahuje nejakých sto 

kilometrov, ktoré sú kontaminované tak, že všetky r astliny, 

všetky živo číchy a všetko, aj ľudia, ktorí tam žijú, sú 

s týmto napadnutí.  

Každý rok, čo tu čítame tie správy o stave zdra, 

o stave zdravia Bratislav čanov sa do čítame jak nám rastú 
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onkologické choroby. Bratislava má o desa ť percent vyšší 

nárast onkologických chorôb na sto tisíc obyvate ľov ako 

celé Slovensko. A celé Slovensko má o dvadsa ť percent viac 

onkologických chorôb ako naši susedia. Okrem Ma ďarov. To si 

tu nikto nevšíma.  

To tam všetko te čie a te čie tam naozaj to, čo tam za 

pätnás ť rokov z CHZJD naliali. A tí robili bojové plyny, 

stabilizátori do pneumatík, síru do výbušnín, 

poľnohospodársku chémiu, to čo nám tu od, čo si ja pamätám 

od sedemdesiatich rokov, strašne smrdelo ke ď fúkal východný 

vietor, to tam všetko je naliate. A toto všetko te čie do 

Žitného ostrova.  

A tu premiér aj s ministrom životného prostredia sa  

postavia, že otvoria ústavu a že ochránia Slovensko  od 

vody. Nebudú ma ť čo ochra ňova ť, my budeme kupova ť, my 

budeme kupova ť vodu, nebudeme ma ť.  

Tu, tento stav, ktorý teraz je, je o tom, že či 

v tejto kotline Dunajskej a v Bratislave budú ži ť ľudia 

možno najbližších sto rokov. Ke ď toto tam všetko vyte čie, 

tak môžeme to zbali ť tu. Nepotrebujeme ani futbalový 

štadión, ni č nepotrebujeme. Ani železnicu do Petržalky, 

ni č. Môžeme ís ť odtia ľto pre č a tu nebude býva ť nikto. 

Nebudeme potrebova ť ani primátora, ani starostov. Tu bude 

nejaký vajda fúzatý a bude chodi ť zo psami okolo.  Takto to 

tu ostane, ke ď sa nebudeme tomuto venova ť.  

Hovorím o investícií na odstránení okolo pol miliar dy 

až miliardy Eur. To nebude žiadna sranda čo hovorili ľudia, 

ktorí okolo toho chodia.  
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Takže žiadam, aby mesto, aj vás pán primátor, aby s te 

s plnou vážnos ťou pristúpili k tomuto bodu, lebo je to 

úloha pre nás všetkých číslo jedna. Pre nás, aj samozrejme 

pre vládu a pre všetkých, čo sa chcú s týmto zaobera ť.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem ve ľmi pekne.nad  

Ak dovolíte, len faktickú poznámku na toto vystúpen ia. 

Ja to samozrejme beriem ve ľmi vážne a som rád, že sme si 

túto úlohu spolo čne, ako tému, ktorú chceme rieši ť.  

Ja som podobným spôsobom pristúpil ku problematike 

gudrónov a skládke gudrónov v Devínskej Novej Vsi. Roky 

neriešený problém životného  prostredia. Nebezpe čná 

skládka. Pozitívna správa je taká, že ministerstvo 

životného prostredia našlo aj finan čné prostriedky, aj 

postup na to, aby sa tá skládka za čala likvidova ť.  

Čiže je možné dosiahnu ť riešenie. Nehovorím, že je to 

jednoduché, trvalo to isté obdobie, ale chcem tým p ovzbudi ť 

nás všetkých, aby sme v tomto smere konali a sústre dili sa 

aj na tento priestor, ktorý  má možno ešte vä čší dopad, 

alebo rozsah, než je ten problém v Devínskej Novej Vsi.  

Pán poslanec Fiala je ďalší prihlásený. 

Nech sa pá či. 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 25. septembra 2014 s pokra čovaním 8. októbra 2014  

 61 

Stanislav   F i a l a , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo, pán primátor. 

Ja by som chcel upozorni ť na, na asi na menej vážny 

problém, ur čite čo sa finan čnej stránky týka.  

Ale predsa len ťaží mestskú časť Petržalka spomínaný 

na strane dvadsa ťdevä ť materiálu štyri dva uznesenie 

devä ťstopä ťdesiatpä ť z roku dvetisícdesa ť. Ide o pozemky 

Incheba v Petržalke. Mestská časť má dlhodobo prenajaté 

pozemky pod, pod petržalským korzom.  

Keď Incheba potrebovala pozemky od mesta, tak mesto 

tie pozemky predalo s tým, že aj opa čný ústretový krok by 

bol dobrý, to znamená, pozemky patriace Inchebe, ab y mesto 

odkúpilo, aby si ich nemusela mestská časť prenajíma ť 

dlhodobo za pomerne vysoké finan čné čiastky. Javí sa mi, už 

aj pod ľa toho po čtu pred ĺženia tohto uznesenia z roku 2010, 

že nie je ve ľká snaha rieši ť tento problém. Aj teraz tu 

máme návrh pred ĺži ť to do 15. 12. 2015.  

Som si vedomý toho, že nie je jednoduché presadi ť na 

valnom zhromaždení Incheby venova ť sa tomuto problému, ale 

predsa len, je to už viac ako štyri roky. Tak bu ď, bu ď sa 

tomu naozaj vážne venova ť, u ľahči ť problém Petržalke, alebo 

zruši ť toto uznesenie, pretože tak ako je terajší stav, 

nemyslím si, že by to bolo únosné. Možno budeme čaka ť až 

opäť bude Incheba nie čo od mesta potrebova ť a vtedy, vtedy 

možno na nich nejako pritla či ť, ale javí sa mi, že pre 

obyvate ľov Petržalky je to dobré, dobré riešené toto 

územie, ale stojí to ve ľa pe ňazí. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Keďže nemám ďalšieho nikoho prihláseného, uzatváram 

možnosť sa prihlási ť k tomuto bodu programu.  

Rozumiem tomu problému, o ktorom hovoril pán poslan ec 

Fiala. Nie je to otázka len našej snahy, pretože tá  snaha 

nám nechýba. Je to trošku aj otázka dobrej vôle na strane 

Incheby. Zatia ľ sme ju nenašli.  

Čiže povedal by som, že naozaj to bude tak, že 

v budúcom roku bu ď tak, že sa nám to podarí vyrieši ť, alebo 

potom koncipova ť nejakým spôsobom inak ten náš prístup.  

Takže z tohto poh ľadu rozumiem tomu, čo ste povedali 

a zrejme to zostane témou roku 2015. To už neviem p oveda ť, 

že to zvládneme za nejaký mesiac a pol, ktorý máme pred 

sebou, preto navrhujeme to uznesenie pred ĺži ť, aby tu bol 

mandát venova ť sa tomu v roku 2015. 

Pani architektka, žia ľ, už vám nemôžem da ť k tejto 

téme slovo, lebo sme v závere čnom slove. To znamená, už 

diskusia bola uzatvorená.  

Slovo má teraz návrhová komisia.  
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Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Budeme hlasova ť o návrhu uznesenia tak, ako nám bolo 

písomne predložené, mestské zastupite ľstvo po prerokovaní 

materiálu v časti A berie na vedomie splnené uznesenia, 

priebežne plnené uznesenia, nesplnené uznesenia, v časti B 

schva ľuje pred ĺženie termínu, v časti C zrušuje uznesenia 

tak ako sú vymen, vymenované písomne.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte  o predloženom 

návrhu uznesenia.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Dvadsa ťosem prítomných, 

dvadsa ťsedem za, nikto proti, jeden poslanec sa 

zdržal.  

Konštatujem, že sme schválili platné uznesenie. 
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BOD 1A  NÁVRH UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO MESTA SR 

BRATISLAVY  

(POZNÁMKA: NÁVRH Z FINAN ČNEJ KOMISIE 

- BOD TÝKAJÚCI SA DISPOZÍCIE 

S MAJETKOM MESTA A SPRÁVY MAJETKU 

MESTA) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Otváram rokovanie o bode číslo jeden A, ktorým je 

návrh uznesenia mestského zastupite ľstva hlavného mesta, 

ktorý predkladá pán poslanec Nesrovnal ako predseda  

finan čnej komisie.  

Materiál nemá iný názov, preto to citujem tak, jak to 

máte v tom písomnom podklade.  

Nech sa pá či, pán poslanec.  

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

Ďakujem, pán primátor. 

Kolegyne, kolegovia, predkladáme vám návrh finan čnej 

komisie na to, aby do konca volebného obdobia sme a ko mesto 

Bratislava neuzatvárali nejaké významné zmluvy a ne robili 

právne úkony.  

Vedú nás k tomu dva, dve úvahy.  

Tá prvá je informácia z prebiehajúcich verejných 

obstarávaní, ktoré sme si nechali do komisie predlo ži ť 
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a z tej sme zistili, že v tomto roku vlastne prebeh lo 

dvadsa ťtri alebo dvadsa ťštyri verejných obstarávaní 

v celkovej hodnote stopä ťdesiat miliónov Eur. Z toho 

jedenás ť verejných obstarávaní v celkovej hodnote asi 

tridsa ťjedna miliónov Eur už je ukon čených a zmluvy sú 

podpísané.  

Prebieha dvanás ť verejných obstarávaní v celkovej 

hodnote sto, stodvadsa ť miliónov Eur. Z toho, z tých 

stodvadsa ť by sme mali teda odpo číta ť tých osemdesiatosem, 

to znamená to refinancovanie. Čiže ostáva nám, stále nám 

ostáva hodnota asi tridsa ťštyri miliónov Eur, ktorá 

prebieha.  

Myslíme si, že to je prvá informácia. Našli sme tam  

také obstarávanie, ako napríklad obstarávanie na úd ržbu 

zelene v hodnote asi sedem a pol milióna Eur na šty ri roky, 

čo si myslíme, že nie je korektné, aby sme ku sklonk u 

volebného obdobia uzatvárali a takto zaväzovali aj našich 

nástupcov.  

A tým vlastne prichádzame aj k druhému, tej druhej,  

k tomu druhému dôvodu, pretože celé naše volebné ob dobie 

čelíme problémom spôsobeným s tým, že naši predchodc ovia na 

poslednú chví ľu uzatvárali zmluvy, ktoré nám robia 

starosti. Napríklad Hlavnú stanicu, PKO a ďalšie veci, 

ktoré aj vy, pán primátor, celkom oprávnene kritizu jete, že 

máme zviazané ruky, pretože na poslednú chví ľu niekto 

uzavrel tieto zmluvy.  

Tak si myslím, že je otázkou čírej politickej kultúry 

sa takémuto kroku vyhnú ť a prenecha ť našim nástupcom potom 
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voľné ruky v tom, aby oni pod ľa svojich politických priorít 

rozhodli o tom, či takéto zmluvy treba a takéto úkony 

treba, a ak, tak s kým.  

Preto navrhujeme toto ustanovenie. Ja ho ešte raz 

pre čítam:  

Mestské zastupite ľstvo po prerokovaní materiálu žiada 

primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Brati slava, 

aby až do skon čenia volebného obdobia nezaväzovalo hlavné 

mesto Slovenskej republiky Bratislava uzatváraním n ových 

zmlúv a dodatkov k už existujúcim zmluvám súvisiaci m 

majetkom a službami pre hlavné mesto Bratis, SR Bra tislavy, 

na ktoré má primátor kompetenciu v zmysle zákona 36 9/90 

zbierky o obecnom zriadení v znení neskorších predp isov, 

zákona 377/90 zbierky o hlavnom meste Slovenskej re publiky 

Bratislave v znení neskorších predpisov a Štatútu h lavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy v platom znen í, 

s výnimkou zmlúv týkajúcich sa bežného fungovania h lavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy. Toto obmedze nie sa 

nevz ťahuje na prípadný predaj pozemkov v katastrálnom úz emí 

Nové Mesto pre spolo čnos ť Národný futbalový štadión, a. s.  

V Bratislave dnešného d ňa.  

Ako ste po čuli, ten návrh uznesenia obsahuje dve 

výnimky. Prvá je, sú zmluvy a úkony, ktoré sú potre bné pre 

to, aby mesto fungovalo ďalej, pretože samozrejme, nikto 

nechce zastavova ť chod mesta. To znamená pracovno-právne 

veci, bežná údržba, proste všetko, čo súvisí s chodom mesta 

samozrejme sa pod tento zákaz nevz ťahuje.  

A tá druhá výnimka súvisela s prípadným predajom 

pozemkov pre Národný futbalový štadión, ktorý dnes máme 
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a nechcel som, aby sme si my týmto uznesením potom 

zablokovali nejaké riešenie toho štadiónu, pretože to 

musíme vyrieši ť. Tak preto je tam táto druhá podmienka.  

Ale ako hovorím, vedie nás k tomu politická kultúra . 

Myslíme si, že by sme nemali už za tieto posledné d va 

mesiace zaväzova ť Bratislavu nejakými takými zmluvami, 

ktoré potom budú predmetom kritiky našich nástupcov  tak, 

ako sa to stalo v minulom volebnom období.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu programu. 

Pán poslanec, neplánujem žiadne také lotroviny, ako  sa 

robili v minulom období. Čiže chápem, čo ste chceli poveda ť 

politicky, ale skúste mi vysvetli ť, čo teda naozaj bude 

zakázané. Aby to tu zaznelo zrozumite ľne, lebo z tej 

dôvodovej správy, čo ste prihlásili, teda pri, predstavili, 

to ja celkom neviem pre číta ť.  

Ak tam dáte obmedzenie, že štadión môžem, ak sme tu  

dnes schválili, alebo schválime ešte v priebehu dne šného 

rokovania nejaké predaje, nájmy a podobne, to nemôž em 

podpísa ť, lebo na to nemám výnimku. To tiež zaväzuje mesto.  

Čiže ja si myslím, že všetko čo schváli zastupite ľstvo by 

som mal ma ť právo podpísa ť, hoci napríklad Predstani čné 
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námestie tiež schválilo zastupite ľstvo v roku 2006 a pán 

primátor ho podpísal de ň pred odchodom z funkcie.  

Čiže skúsme si poveda ť  presne čo teda nemá robi ť 

primátor, pod ľa vás, lebo v dôvodovej správe píšete, že 

v konaní primátora sú veci týkajúce sa podpísania n ájomnej 

zmluvy na nehnute ľný majetok s ví ťazom verejnej obchodnej 

súťaže, to nemôžem urobi ť. Nadobúdanie hnute ľných vecí, 

prevod hnute ľných vecí do tritisícpä ťsto, podpísanie 

nájomnej zmluvy za nehnute ľný majetok pri priamom nájme 

s ú častníkom, ktorý dal najvyššiu ponuku. Akéko ľvek 

prijatie, poskytnutie úveru, pôži čky, dlhu.  

Čo, ako to súvisí s futbalovým štadiónom, teda nevie m. 

Čo mi teda chcete?  

Ja som dostal váš materiál. Ten tu mám na stole od 

rána a v ňom je táto dôvodová správa. Tu. To tam je 

priložené, prosím pekne.  

Takže.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

To, však nejaké zdôvodnenie tam asi treba. Čiže ja 

chcem len aby ostalo jasné, ke ď sa ma novinári alebo vás 

opýtajú, čo ste to teda schválili, čo nesmiete robi ť? Tak 

ja poviem toto, toto, toto. Rozumiem, ja chápem, že  

politicky sa chceme dosta ť tak, aby sme sa cez to 

medziobdobie správali korektne, ak tu bude nový pri mátor, 

aby nedostal nejaký dar ček, ktorý podpíšem v tom 

medziobdobí, ako to robil môj predchodca. Tomu rozu miem. 
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A toho, prosím,  sa chcem drža ť či to schválite alebo 

neschválite, ale chcem vedie ť čo mi toto uznesenie 

zakazuje. Lebo tá poznámka o tom štadióne je tam ta ká, že 

ukazuje, že to vaše rozmýš ľanie je omnoho hlbšie, ako by 

som si ja napríklad myslel.  

Ak nie čo schváli zastupite ľstvo, pod ľa mňa má ma ť 

primátor právo to dotiahnu ť do konca, ve ď to vieme, že to 

dnes schválime preto, lebo chceme, aby sa to zreali zovalo. 

Takže tá poznámka o tom štadióne ukazuje, že možno vy tak 

nerozmýš ľate.   

Toľko len z mojej strany, aby sa to tu presne 

povedalo, aspo ň príkladmo, čo to teda sú tie úkony, 

o ktorých si myslíte, že sa ich  primátor má zdrža ť.  

Pán poslanec Nesrovnal reaguje faktickou.  

Nech sa pá či. 

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

Ďakujem. 

Tá dôvodová správa je iba pre to, aby kolegovia si 

vedeli urobi ť predstavu, čo všetko pod ľa zákonov primátor 

môže robi ť. Nie je to vysvetlenie alebo návrh tohto 

ustanovenia, to má čisto informa čnú hodnotu.  

Ten návrh smeruje skuto čne k tomu, aby sme sa vyhli 

tomu, čo sa nám stalo minulé volebné obdobie. Čiže môžeme 

to po ňať aj ako ur čitú politickú deklaráciu, že sa 

zaväzujeme neuzatvára ť také významné, s výnimkou samozrejme 
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keď to schváli zastupite ľstvo, tak potom sa na to tento, 

toto uznesenie nevz ťahuje, pretože zastupite ľstvo samo 

prelomí toto uznesenie.  

Ale berme to teda ako politické vyhlásenie, že pros te 

nechceme, nechceme robi ť také právne úkony, s ktorými by 

naši nasledovníci boli nekomfortní alebo nezrozumit eľní.  

Ak to takto môžeme spravi ť? 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Urobme. 

Pán poslanec Fiala chce diskutova ť. Ja mu dávam slovo, 

lebo sa riadne prihlásil. 

Nech sa pá či, pán poslanec . 

Stanislav   F i a l a , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo, pán primátor. 

No, vy už ste čiasto čne odpovedali na to, čo som chcel 

pozna ť stanovisko vás alebo magistrátu, že čo si pod týmto 

materiálom máme predstavova ť, pretože mám isté rozpaky ako, 

ako bude plnenie tohto uznesenia v skuto čnosti plati ť 

v prípade, že by bolo schválené.  

Rozumiem snahe pána kolegu Nesrovnala vyhnú ť sa 

nejakým krokom, ktoré by mohli by ť ter čom nejakých útokov 

po  nasledujúcich vo ľbách, na druhej strane som priate ľom 

presných uznesení. Obávam sa, že toto, toto nie je celkom 
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presné uznesenie, pretože už tá výnimka Národného 

futbalového štadióna je vlastne zbyto čná, pretože všetky 

majetkové body ako keby tvoria istú výnimku. Dôvodo vá 

správa ako taká vlastne tam chýba, pretože tam je n ejaký 

iný nadpis.  

Možno ešte naozaj, keby sa vyjadril pán riadite ľ 

magistrátu.  

Ja z úcty ku kolegovi by som to rád podporil, ale m ám, 

mám isté zábrany, pretože neviem, čo presne prijatie 

takéhoto uznesenia do budúcnosti by mohlo, mohlo pr inies ť, 

alebo v čom by mohlo by ť brzdou.  

Ďakujem.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Kolek má faktickú poznámku. 

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

Ďakujem. 

Pokia ľ som svojho predre čníka dobre rozumel, tak 

naozaj tu ide jedna vec je v tej polohe deklarova ť nie čo, 

čo zastupite ľstvo nechce, druhá vec je, teda obraciame sa 

na výkonný orgán, čo je primátor a jeho žiadame. Jemu ni č 

nenaria ďujeme.  

Čiže v tomto smere je to deklarovanie. Zastupite ľstvo 

pokia ľ prijme toto uznesenie, hovorí o tom, áno, bu ďme 

opatrní, hej, v schva ľovaní toho, čo by mohlo vytvori ť 
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nejakú nespokojnos ť v tom ďalšom období. Na druhej strane, 

aj ke ď zastupite ľstvo odsúhlasí nejaký predaj a pán 

primátor si bude myslie ť, že nie pretože sme prijali tento 

materiál, ja to nepodpíšem, lebo. Hej. To bude na t o jeho 

dôvod. Čiže berie na seba tú zodpovednos ť on potom.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Dobre. Len bola tu vy, bola tu otázka verejných 

obstarávaní. Pán poslanec hovoril verejné obstaráva nie. To 

sa toho týka to uznesenie? To si mám kde pre číta ť, že toto 

je zakázané? To tu zaznelo v diskusii. Ja by som ch cel tomu 

presne rozumie ť. Ja som priate ľom toho, čo hovoril pán 

poslanec Fiala, čiže dovolím si faktickú poznámku. Presne 

preto  som sa pýtal tie úvodné otázky.  

Ja nemám problém sa zaviaza ť, že nechcem mesto 

zaväzova ť žiadnymi špecifickými záväzkami, ktoré by 

zaťažili budúce štyri roky. Ale ak máme vypísané 

obstarávanie, lebo nám kon čí starostlivos ť o zele ň, čo teda 

mám urobi ť? Môžem podpisova ť zmluvy o vecných bremenách ke ď 

si požiada spolo čnos ť o uloženie štyri metre kábla niekde? 

To je bežné hospodárenie mesta, alebo je to záväzok , ktorý 

mesto za ťažuje, lebo to, ten kábel tam zostane ešte ďalších 

dvadsa ť rokov?  

Ale, ja som tiež priate ľom presných vecí, čiže skúste 

vyšpecifikova ť o čo ide, možno to môžeme urobi ť na 

októbrovom zastupite ľstve, pretože sa dovtedy to dá 
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precizova ť. Ako ešte stále nie je neskoro. Zatia ľ všetko  

beží, je tu zastupite ľstvo a viem, že sa bojíte práve o ten 

čas, ktorý bude v tom medziobdobí do nástupu nového 

zastupite ľstva, ale naozaj by to chcelo možno presnejšie 

poveda ť, toto nie a ja s tým nemám problém. Ja sa k tomu 

hlásim, ja som pripravený na tom pracova ť spolu s vami, aby 

sme to urobili ako normu, že sa to už nikdy nebude 

opakova ť, aby sa v medziobdobí robili vážne rozhodnutia, 

ktoré neprešli cez verejnú diskusiu, alebo zastupit eľstvo.  

Pán poslanec Nesrovnal chce tiež faktickú na pána 

poslanca Fialu.  

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

Áno. Kolegovia Fialovi, možná by nás posunulo ďalej, 

keby sme na októbrové zastupite ľstvo dostali napríklad 

zoznam takých plánovaných úkonov a my môžeme potom poveda ť, 

že toto je úplne v poriadku, toto nie je v poriadku . Vy 

musíte vedie ť, pán primátor, ktoré sú bežné veci, ktoré nie 

sú. Môže sa sta ť, že zmluva za milión je síce vysoká, ale 

je bežná vec a zmluva za pä ťdesiattisíc možná nie je 

vysoká, ale nie je bežná vec. Takže skúsme sa posun úť 

s tým, že to zoberieme ako deklaráciu politickú a v y nám 

môžete da ť do informa čných materiálov na októbrové 

zastupite ľstvo nejaký ilustratívny preh ľad o čom sa 

rozprávame, aby poslanci vedeli.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

(poznámka:  predsedajúci sa smeje) 

Pekne to robíte, akože. Vy ste si mali tú prácu uro bi ť 

predtým, vy chcete by ť primátor a neviete poveda ť čo by ste 

mi chceli zakáza ť. A ja to mám urobi ť za vás a poveda ť vám, 

že toto robím bežne,  vymenova ť všetky činnosti a vy 

láskavo posúdite, že hm, toto tam patrí, toto tam n epatrí. 

Je to smiešne, je to smiešne. Ste nepripravený pán 

poslanec. Ste nepripravený na toto uznesenie. Chcet e urobi ť 

veľké bum do novín. Nech sa pá či. 

Pán poslanec Kríž má slovo.  

Mgr. Oliver   K r í ž , poslanec MsZ: 

Ďakujem ve ľmi pekne za slovo.  

Ja by som sa vrátil teda k tomu materiálu. Ja 

rozumiem, čo chce pán poslanec Nesrovnal poveda ť, alebo 

dosiahnu ť.  

Naozaj sa asi obáva nejakého, možno, zneužitia na 

poslednú chví ľu, aj ke ď v tejto konštelácii vedenia 

hlavného mesta, ja by som sa toho až tak neobával, ale má 

to naozaj asi technické nedostatky, ako už tu bolo 

spomenuté. My sme sa v čera rozprávali na grémiu napríklad 

o tom, že sme z poslaneckých priorít vyhradili nema lé 

finan čné prostriedky, povedzme na vybudovanie kamerového 

systému. Tam prebieha výberové konanie, ktoré ešte 

neskon čilo. Skon čí v nejakej doh ľadnej dobe a bude treba 

podpísa ť tú realiza čnú zmluvu. To znamená, v tomto prípade, 
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ak toto schválime, bude môc ť, alebo nebude môc ť primátor tú 

zmluvu podpísa ť? Je možné, že to výberové konanie potom 

pôjde hore komínom a budeme ho musie ť robi ť nanovo, ďalší 

rok. Tie peniaze už možnože nebudeme schopní naplán ova ť 

znovu na ten istý ú čel.  

Čiže tam ak by sme to chceli docieli ť čo chce, čo 

chce, čo myslel pán poslanec Nesrovnal, museli by sme asi 

tam vymenova ť obrovské množstvo výniviek, výnimiek, a tým 

pádom by sa ten materiál vykostil nato ľko, že by bol sám od 

seba nejakým deklaratórnym zdrapom papiera a ni č reálne by 

neriešil.  

Ja mám, ja mám trochu obavu, že tým, že sa blížia t ie 

komunálne vo ľby, tak podobných, podobných iniciatív asi 

budeme mať viac a ja v zásade ich pokladám skôr za stratu 

času. Čiže ja by som si, ja skoršie sa domnievam, že toto 

by som ani na tomto zastupite ľstve neriešil, lebo ni č 

reálne tým nepohneme. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán námestník Budaj je ďalší prihlásený.  

Ján   B u d a j ,  námestník primátora a poslanec MsZ: 

Ja som sa vlastne chcel spýta ť čo presne by to malo 

byť? Ja som za to, aby sa posledné mesiace a sme mohli  

urobi ť už v lete, nerobili také rozhodnutia, ktoré zaväzu jú 

alebo nejakým spôsobom pripomínajú také tie predkon cové 

zneužitia funkcií, aké sa stali napríklad za bývalé ho 
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primátora, ktorý nám podpisoval závaz, záväzné stan oviská 

a rôzne zmluvy aj už potom , čo prebehli vo ľby.  

Absolútne sa s tým stotož ňujem, ale v tom texte to nie 

je proste. Taký text, že má primátor predloži ť čo považuje 

za závažné a čo nepovažuje na budúce zastupite ľstvo, to 

veští len nejakú takú diskusiu viacmenej bez pravid iel. 

Pretože to, čo primátor môže podpisova ť, ur čuje, je dávno 

ur čené a bez tohto zastupite ľstva nemôže urobi ť žiaden 

prenájom ani predaj.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Keďže sme vy čerpali diskusiu, dávam priestor pre pána 

poslanca Nesrovnala na závere čné slovo, pokia ľ chcete.  

Nech sa pá či. 

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

Ešte raz zopakujem, ja rozumiem, že chod mesta je 

komplikovaný organizmus a mesto uzatvára ve ľmi ve ľa 

právnych úkonov denne, ktoré majú rôznu relevanciu,  ale 

vychádzajúc zo skúseností, ktoré sme tu mali štyri roky, aj 

z vašich vyjadrení, pán primátor, som si dovolil pr edloži ť 

tento návrh finan čnej komisii, ktorý, krorá je možná 

politickou deklaráciou, aby sme neopakovali chyby 

predchádzajúcich našich kolegov. To je všetko.  



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 25. septembra 2014 s pokra čovaním 8. októbra 2014  

 77 

Nemienim nikoho kádrova ť, ani som nemyslel, že vy tu 

máte sa zodpoveda ť z nejakých právnych úkonov na budúce 

zastupite ľstvo. Proste h ľadám formu, aby sme povedali, že 

nechceme to zopakova ť. Dôverujem vám, že to neurobíte, ale 

chcem to urobi ť ako naše spolo čné vyhlásenie. To je všetko. 

Nikomu nemienim pridáva ť viacej práce, ale chcem poveda ť, 

že toto opakova ť nechceme.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Ja myslím, že tá aktivita je namieste, aby sa k nej  

vyjadrilo zastupite ľstvo.  

Po tomto závere čnom slove má slovo návrhová komisia.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia, ktoré bolo predložené  

poslancom Ivom Nesrovnalom. Mestské zastupite ľstvo po 

prerokovaní materiálu a teraz pre čítam, aby bolo každému 

jasno o čom bude hlasova ť: Mestské zastupite ľstvo po 

prerokovaní materiálu žiada primátora hlavného mest a 

Slovenskej republiky Bratislava, aby až dokon čenia, až do 

skon čenia volebného obdobia nezaväzoval hlavné mesto 

Slovenskej republiky Bratislava uzatváraním nových zmlúv 

a dodatkov k už ek, k existujúcim zmluvám súvisiaci m 

s majetkom a službami pre hlavné mesto SR Bratislav y, na 

ktoré má primátor kompetenciu v zmysle zákona číslo 
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369/1990 Zbierky o obecnom zriadení v znení neskorš ích 

predpisov, zákona číslo 377/1990 Zbierky o hlavnom meste 

Slovenskej republiky Bratislava v znení neskorších 

predpisov a Štatútu hlavného mesta Slovenskej repub liky  

Bratislavy v platnom znení, s výnimkou zmlúv týkajú cich sa 

bežného fungovania hlavného mesta Slovenskej republ iky  

Bratislavy. Toto obmedzenie sa nevz ťahuje na prípadný 

predaj pozemkov v katastrálnom území Nové Mesto pre  

spolo čnos ť Národný futbalový štadión, a. s. Dnešný dátum 

a podpis.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte  o tomto návrhu 

uznesenia.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťjeden prítomných poslancov, 

jedenás ť z nich hlasovalo  za, nikto nebol proti, 

sedemnás ť sa hlasovania nezdržalo, traja nehlasovali.  

Napriek tomu, že to uznesenie neprešlo, ja chcem tu  

poveda ť nahlas, že to, čo ste, pán poslanec, chceli 

dosiahnu ť tou politickou deklaráciou, beriem to vážne. Ja 

naozaj neplánujem robi ť žiadne kroky, ktoré by som nevedel 

potom vysvetli ť či vám, ako zastupite ľstvu alebo 

verejnosti. Čiže rozumiem, čo ste chceli dosiahnu ť, aj ke ď 

to uznesenie neprešlo, tá výzva tu zostala, takpove diac 

politicky zavesená. A ja sa k nej postavím úplne ko nkrétne 

a priamo. Verím, že žiadne problémy z tohto nevznik nú.  
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Uzatvarili, uzatvorili sme týmto rokovanie o bode 

číslo jeden A.  

 

 

BOD 2 INFORMÁCIA O PLNENÍ PRÍJMOV 

A ČERPANÍ VÝDAVKOV ROZPOČTU  

HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY ZA I. 

POLROK 2014 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Otváram rokovanie o bode dva, ktorým je Informácia 

o plnení príjmov a čerpaní výdavkov rozpo čtu  hlavného 

mesta Slovenskej republiky  Bratislavy za I. polrok  2014. 

Pán riadite ľ, pevne verím, že prednesiete k tomu 

úvodné slovo. Nech sa pá či, dávam vám priestor.  

Mgr. Rastislav   G a j a r s k ý , riadite ľ magistrátu: 

Ďakujem. 

Čo sa týka plnenia rozpo čtu k I. polroku 2014, bol 

dosiahnutý prebytok vo výške  tri milióny 

stoštyridsa ťšes ťtisíc osemsto Eur. Je to tento prebytok bol 

dosiahnutý hlavne ne čerpaním tej návratnej finan čnej 

výpomoci jeden milión Eur, ktorý sme dostali od štá tu, 

ktorá bola poskytnutému, poskytnutá hlavnému mestu ku koncu 

práve toho prvého polroku a už samozrejme s tým, že  bolo 

naplánované čerpanie v druhom polroku 2014. Po odpo čítaní 
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by ten prebytok predstavoval dva milióny stoštyrids aťšes ť. 

Ide hlavne o kumulovanie prostriedkov na výplaty, o dvodov, 

na pois ťovanie a na poskytnutie transferu Dopravnému, 

Dopravnému podniku.  

Hlavné mesto zabezpe čilo financovanie nevyhnutných 

výdavkov v tomto prvom polroku, ktoré ten súhrn mát e 

samozrejme v materiáli.  

My stále pokra čujeme v regulácii výdavkov čo sa týka, 

čo sa týka rozpo čtu mesta. To regulovanie výdavkov je 

samozrejme kontrolované každý týžde ň na operatívnej porade 

primátora s tým, že sa nám predkladajú objednávky n ie len 

od jednotlivých oddelení magistrátu, ale aj od 

príspevkových a rozpo čtových organizácií s tým, že nám 

predkladajú aj svoje návrhy na za čatie obstarávania, teda 

na verejné obstarávanie.  

Čo sa týka, čo sa týka plnenia rozpo čtu, čo sa týka 

príjmov, viacmenej čo, príjmy máme v tej rovine tých 

päťdesiat percent aj čo sa týka dane z príjmov fyzických 

osôb, aj čo sa týka dane z nehnute ľností, o čakávame 

samozrejme tam výpadok, výpadok čo sa týka kapitálových, 

kapitálových príjmov.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne pánovi riadite ľovi za uvedenie 

materiálu.  
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Otváram diskusiu k bodu číslo dva.  

Konštatujem, že sa materiálu nikto nehlási.  

Dávam priestor pre návrhovú komisiu.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia tak, ako nám bolo píso mne 

predložené, mestské zastupite ľstvo po prerokovaní materiálu 

berie na vedomie Informáciu o plnení príjmov a čerpaní 

výdavkov rozpo čtu a tak ďalej.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte  o tomto bode 

a o tomto návrhu uznesenia.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ť prítomných poslancov, 

dvadsa ťsedem za, nikto proti, traja sa zdržali. 

Konštatujem, že sme prijali platné uznesenie. 

 

 

Pozerám sa na hodiny a rozmýš ľam, ako to urobíme 

s prestávkou takou krátkou dopolud ňajšou. Neviem či ste 
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zrelí na prestávku, alebo ešte dáme návrh na zmenu 

rozpo čtu? Chceme prestávku?  

Čiže dáme ešte štvorku návrh, lebo trojku sme 

prerokovali, Návrh na zmenu rozpo čtu hlavného mesta 

Slovenskej republiky  Bratislavy na rok 2014, potom  urobíme 

prestávku a potom pôjdeme na komplexnú správu a tie  ďalšie 

veci, ktoré tam máme predložené.  

 

 

BOD 4 NÁVRH NA ZMENU ROZPOČTU HLAVNÉHO 

MESTA SR BRATISLAVY NA ROK 2014 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán riadite ľ, prosím, uve ďte návrh na zmenu rozpo čtu 

hlavného mesta.  

Mgr. Rastislav   G a j a r s k ý , riadite ľ magistrátu: 

Ďakujem za slovo.  

K tomuto návrhu na zmenu rozpo čtu budem ma ť tri veci, 

hlavne ten zoznam v rámci jednotlivých skupín, ktor ý máte 

pred sebou. Ide o presun rozpo čtových prostriedkov, ku 

ktorému sa vyjadrím.  

Hlavne téma, o ktorej by som chcel hovori ť tabu ľka 

číslo osem, myslím, že to je, nie. Tabu ľka číslo devä ť, 

tak. Zvýšené výdavky kryté presunom medzi programam i, 
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ostatné sa týkajú bu ď štátnej dotácie zo štátneho rozpo čtu 

presunmi v rámci príjmov z mestských častí. Takže tie, tie 

príjmy a výdavky sú vykryté v jednotlivých, v jedno tlivých 

kapitolách.  

Hlavne o čom by som chcel hovori ť je, nazvem to, no 

skupina číslo devä ť, zvýšené výdavky kryté presunom medzi 

programami. Ide hlavne o zníženie bežných výdavkov 

v programe 12.1 vnútorná správa. My pristupujeme k dos ť 

radikálnemu zníženiu výdavkov a takisto k zníženiu bežných 

výdavkov v podprograme Správa bytového a nebytového  fondu. 

Je to za ú čelom krytia zvýšených výdavkov na strane, na 

v programe neštátne školské zariadenia. Navýšenie t ransferu 

neštátnym školám a školským zariadeniam vo výške 

osemstošes ťdesiatpä ťtisíc.  

Ja len upozor ňujem na to, že nie len z dlhodobého , 

ale už aj z krátkodobého h ľadiska my musíme s týmto 

spôsobom financovania mesto nie čo robi ť, pretože takýmto 

spôsobom sa mesto dostáva do naozaj ešte horšej fin ančnej 

situácie, ke ďže my platíme neštátnym školským zariadeniam 

príspevok vo výške osemdesiatosem percent. To nás n aozaj, 

naozaj nám to napína ten rozpo čet takým spôsobom, že 

nefinancujeme svoje vlastné potreby, ktoré my máme ako 

mesto. 

Ďalším bodom, ktorým som sa chcel zaobera ť sú 

samozrejme poslanecké priority. Tam by som popro, p oprosil 

poslancov, ktorí majú zmenu rozpo čtu, aby to povedali oni 

na mikrofón. To môžu zmeni ť iba oni, aby to mali 

pripravené. Niektorých z vás som už na to upozornil , 

hovoril som s niektorými z vás. Máte pripravené zme ny 
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rozpo čtu, to bude samostatným, navrhujem, aby to bolo 

samostatným hlasovaním ten bod.  Aby to bolo jedno 

uznesenie. Budú to presuny v rámci vašich poslaneck ých 

priorít. S tým by nemal by ť žiaden problém.  

Ďalšiu vec, ktorú som chcel. Tým, že by sme dosiahli  

úspory v rámci úrokových nákladov vo výške takmer 

stoosemdesiattisíc Eur do konca tohto rozpo čtového obdobia, 

navrhujem tak, ako som avizoval, niektorým poslanco m, že by 

som presunul rozpo č, výdavky, bežné výdavky v programe 12 

Moderný úrad pre ľudí, podprogram 12.4 Finan čné služby, 

prvok 12.4.1 Dlhová služba o stosedemdesiattisíc Eu r 

a zvýši ť bežné výdavky v programe Doprava, teda na 2.1 

Oddelenie správy komunikácií, podprograme Správa a údržba 

komunikácií o týchto stosedemdesiattisíc Eur. Tento  návrh 

dávam aj komisii.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Ďakujem pekne pánovi riadite ľovi za uvedenie 

materiálu.  

Otváram diskusiu, do ktorej sa ako prvý prihlásil p án 

poslanec Havrila.  

Nech sa pá či. 
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Jozef   H a v r i l a , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo, pán primátor. 

Vzhľadom k tomu, čo bolo teraz vlastne aj povedané, 

tak ja dávam návrh na doplnenie navrhnutého uznesen ia, 

pre čítam ho.  

Presun finan čných prostriedkov z kapitálových výdavkov 

13, podprogramu 13.2, to je vybudovanie prechodu pr e 

chodcov na Saratovskej ulici do bežných výdavkov do  

programu 13, podprogram 13.8 transfer mestskej časti 

Dúbravka na opravu sanity na Základnej školy Pri kr íži. 

Skuto čne ten stav je tam katastrofálny. Videl som tie 

podmienky a je nevyhnutné, aby sme takto pomohli 

prostredníctvom mestskej časti Dúbravka. 

Ďakujem za podporu.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Slovo má pani poslanky ňa Krištofi čová.  

Ing. Alena Krištofi čová, poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem pekne  

Vážený pán primátor, potrebujem poradi ť.  

V rámci poslaneckých priorít som dala v Petržalke 

vybudova ť chodník od Tesca po Carefour. Mesto rokuje 

s Tescom. Tesco na tej parcele kde má by ť tento chodník 
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plánuje postavi ť nejakú budovu s tým, že chodník by sa mal 

potom budova ť pozd ĺž cesty. Ak sa dohodneme s Tescom, tak 

ten chodník pozd ĺž cesty vybuduje Tesco a mesto do toho 

nemusí da ť žiadne finan čné prostriedky. Ak sa s Tescom 

nedohodneme, tak finan čné prostriedky, ktoré boli alokované 

štyridsa ťdevä ťtisíc sa pre čerpajú, ale bude treba navýši ť 

ešte o osemtisícsedemstotrinás ť nula štyri Eur.  

Keďže v tejto chvíli neviem, či to bude varianta 

A alebo B, tak neviem či mám teraz žiada ť navýšenie, alebo 

mám počkať. Takže pekne chcem poprosi ť vás, neviem čo 

s tým. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pani poslanky ňa, dovolím si krátku faktickú poznámku.  

Viem o tom, lebo vy ste navrhovali chodník, ktorý b y 

spojil krížom cez ten priestor, ktorý sa nachádza n a 

zelenej ploche ved ľa Tesca smerom ku Carefouru, že by šiel 

chodník. Ľudia tade chodia tak, či tak. To vieme aj vy, aj 

ja, ale Tesco, ktoré má zámery s tou parcelou, ke ďže je to 

súkromný pozemok, tak hovorí, že nechce, aby tam te n 

chodník bol takto krížom vybudovaný a že by teda 

uprednostnili to riešenie, čo vy ste nazna čili pri 

plánovanej investícii, ktorú by tam chceli robi ť, lebo tam 

sa má rozširova ť galéria, v časti parkovisko a potom ďalší 

priestor v tej ďalšej časti ved ľa Tesca, že by teda urobili 

ten chodník oni.  
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Priznám sa, že v tejto chvíli nie sme pripravení na  

to, aby sme mohli rokova ť o tom navýšení, lebo museli by 

ste poveda ť zdroj. 

Čiže ja vám chcem da ť akoby návod taký, že my budeme 

otvára ť zrejme rozpo čet aj na októbrovom zastupite ľstve, 

dovtedy to s tým Tescom musíme vyjasni ť spolo čne. Vy ako 

poslanky ňa, ktorá má záujem tú vec rieši ť v prospech 

obyvate ľov. My ako mesto, ktoré s nimi rokujeme o záväzných  

stanoviskách a veciach s tým súvisiacich. Proste ná jdime 

riešenie. Ke ď to bude tak, že treba peniaze, tak povieme 

vám aj odkia ľ tých osem celé šes ť. Ak nie, tak vy zrejme 

budete alokova ť tie prostriedky na nejakú inú prioritu.  

Ešte faktické poznámky na adresu pani poslankyne 

Krištofi čovej pán poslanec Fiala ako prvý. 

Stanislav   F i a l a , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Ja by som možno pani kolegyni poradil alebo odporú čal 

tieto peniaze alokova ť niekde inde. Chodníkov a ciest 

v Petržalke je dos ť neopravených. Príslušné oddelenie 

ur čite má v poradovníku dobré nápady, kde by sa dalo 

v prospech obyvate ľov Petržalky ve ľa dobrého urobi ť. Tento 

chodník tam síce je vychodený, ale od samého za čiatku bolo 

jasné, že je na cudzom pozemku a budú problémy s je ho 

realizáciou. 

A čo sa týka tej možnosti, možnosti vybudovania Tescom  

nejaký iný chodník, tak to si myslím, že by pravdep odobne 

museli vybudova ť aj tak, alebo mohli by ako vyvolanú 
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investíciu, zbyto čné je im nie čo dáva ť. Teda to je taký môj 

názor.  

Takže radšej, ako navrhoval pán primátor, možno 

v októbri, presne si s príslušnými oddeleniami vydi skutova ť 

a, a môžeme presmerova ť tieto financie. Ja to rád podporím.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Kríž, faktická. 

Mgr. Oliver   K r í ž , poslanec MsZ: 

Ja sa pridávam k týmto argumentom. Ke ď tam má Tesco 

súkromný pozemok a súkromný investi čný zámer, ja vôbec 

nevidím dôvod, aby tam samospráva budovala chodník,  to nech 

urobí Tesco na vlastné náklady. Ak tam ľudia chodia krížom 

cez tú cestu a je to blatové, tak nám sta čí urobi ť 

provizórny chodník z tvárnic, zatia ľ, kým tam oni nie čo 

postavia, aby tam nebolo blato.  

A naozaj tie finan čné prostriedky by som odporú čal 

v tomto prípade alokova ť niekde inde. Ako tip na 

rozmýš ľanie dávam pani poslankyni, ob čianske združenie 

ULITA, ktoré má odsúhlasený projektový zámer na vyb udovanie 

ihriska na Kop čianskej a chýbajú im nejaké posledné zdroje 

a už sa vypytovali aj ostatných poslancov či náhodou sa 

nie čo nenájde, lebo chýba im nieko ľko, nieko ľko Eur na to, 
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aby tam dobudovali ihrisko, ktoré, o ktoré sa snaži a už, už 

mnohé roky. Myslím si, že to tej lokalite ve ľmi prospeje.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Reaguje pani poslanky ňa Krištofi čová. 

Ing. Alena Krištofi čová, poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem pekne pánovi Krížovi, ale musím pripomenú ť, že 

na cudzí pozemok nemôžeme nahádza ť ani tie polovegeta čné 

tvárnice. Takže táto cesta zrejme nebude schodná.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Diskutuje pani poslanky ňa Farkašovská.  

PhDr. Ľudmila   F a r k a š o v s k á , poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Vážený pán primátor, panie kolegyne, páni kolegovia , 

ja mám návrh na zmenu rozpo čtu v súvislosti s mojou 

prioritou. Návrh uznesenia o chví ľu prednesiem, ale chcem 

to vysvetli ť. Pôvodne smerovala moja poslanecká priorita na 

vybudovanie parkoviska na Holí čskej, lenže celý proces trvá 

pridlho na to, aby sa tie peniaze stihli preinvesto vať. 
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A ke ďže sa z nich na projektovú dokumentáciu preinvestov alo 

necelých dvanás ťtisíc a zvyšok do konca roka sa 

preinvestova ť nestihne, tak by som vás poprosila, aby ste 

podporili ten návrh rozpo čtu, ktorý presmerúva zvyšné 

peniaze z mojej poslaneckej priority, čo je presne 

tridsa ťsedemtisíc stodvadsa ť Eur, práve na opravu zastávok 

MHD v Petržalke v piatom volebnom obvode, ktorý je mojim 

volebným obvodom. 

A prednesiem návrh uznesenia: 

Mestské zastupite ľstvo po prerokovaní  materiálu 

schvá ľuje zmenu rozpo čtu hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy na rok 2014 nasledovne: 

Po prvé, zníži ť kapitálové výdavky v programe trinás ť 

Poslanecké priority v podprograme trinás ť dva Doprava 

o tridsa ťsedemtisíc stodvadsa ť Eur, 

a po druhé, zvýši ť bežné výdavky v programe dva 

Doprava a komunikácie v podprograme dva jedna Správ a 

a údržba komunikácií o tých tridsa ťsedemtisíc stodvadsa ť 

Eur, Oddelenie správy komunikácií.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pani poslankyni za vystúpenie.  

Slovo má pán poslanec Za ťovi č. 
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RNDr. Martin   Z a ť o v i č , poslanec MsZ: 

Ja som chcel len faktickú na pána Havrilu, len som 

nestihol, tak (poznámka: nezrozumite ľné slovo) zareagujem.  

Samozrejme návrh podporím, aby išli peniaze na opra vu 

Základnej školy Pri kríži, len mi je ľúto, že mesto musí 

sanova ť problémy Dúbravky, lebo základná škola patrí pod 

mestskú časť. Preto som naozaj po čudovaný, že mestská časť 

nemá na opravu a my miesto toho, aby sme opravovali  

podchody, ideme da ť peniaze na školu, čo je chyba vlastne 

mestskej časti.  

Samozrejme, podporím návrh, ale mal by si to aj pán  

starosta vstúpi ť do svedomia a vlastni ť svoj majetok 

z vlastných pe ňazí. 

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Faktickou reaguje pán poslanec  Havrila.  

Jozef   H a v r i l a , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

No mestská časť naozaj skuto čne nemá peniaze, preto 

mu, to musíme rieši ť aj takouto cestou, ale k tomu nemám čo 

dodať, pretože tu vyložene už opä ť ide o volebnú kampa ň, 
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ktorú by sme nemali za ťahova ť do toho, pretože ideme pomôc ť 

deťom. 

Martin , odporu čil by som ís ť pozrie ť sa aj na inú 

školu, napríklad na tú Základnú školu Pri kríži kde  deti 

nemajú WC. Je to smutné. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Faktickou poznámkou, teda na faktickú poznámku reag uje 

pán poslanec . 

RNDr. Martin   Z a ť o v i č , poslanec MsZ: 

Opakujem, ja to podporím, ale politiku robíte vy, ž e 

idete z mestských pe ňazí zachra ňova ť miestnu časť ke ď pán 

Sandner na to nemá a minul peniaze inde, (poznámka:  

nezrozumite ľné slovo). Opakujem, podporím to, samozrejme, 

deti treba uprednostni ť. Len politiku robíte vy, že miesto 

toho, aby sme zachra ňovali podchody, ideme zachra ňova ť 

základnú školu.  

Opäť opakujem, súhlasím s tým, podporím to. Aby nebola 

ni č proti tomu, len kritizujem mestskú časť. A ďakujem 

mestu, že pomáha mestskej časti.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Slovo má pani poslanky ňa a starostka Feren čáková.  
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Gabriela   F e r e n č á k o v á , poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem, pán primátor. 

Ja som, ja by som chcela k poslaneckej imuni, teda 

k poslaneckej priorite, ktorá bola za mestskú časť Čunovo, 

a síce vybudovanie nástupiš ťa MHD na Hrani čiarskej ulici, 

ktoré vlastne absentuje od roku sedemdesiatdva.  

Začalo sa s projektovou dokumentáciou, teda bola 

vypracovaná najskôr a v rámci jej prerokovania Dopr avný 

podnik nesúhlasil s takto umiestnením zastávky z to ho 

dôvodu, že na linke boli zaradené autobusy, tie k ĺbové. To 

znamená, zastávka by nesp ĺňala požadované parametre.  

Následne teda sa spracovala projektová dokumentácia  na 

teda taká, ktorá vyhovuje požiadavkám s tým, že by sa bola 

zahrnula aj zastávka z opa čnej strany teda do, do projektu, 

alebo sa zahrnula. Zastávka bola riešená typu viede nského, 

čunovského, tak ako povedal pán projektant. Žia ľ, výdavky 

samozrejme na projektovú dokumentáciu sa zvýšili, t akže 

tento rok v podstate nebude možné vzh ľadom k tomu, že celý 

proces obstarávania by nejakým spôsobm dlhšie trval , nebude 

možné túto zastávku dorieši ť. To znamená, že nejaké 

finan čné prostriedky teda ostanú.  

Ja by som potom požiadala, samozrejme, že požiadam to 

písomne o zaradenie teda vybudovania zastávky do bu dúceho 

roku, do rozpo čtu budúceho roku.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Slovo má pán poslanec Borgu ľa.  

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

Ďakujem za slovo pán primátor. 

Ja by som chcel poprosi ť, nechcem vás zaväzova ť 

uznesením, že či by sme mohli s niekým komunikova ť, kto by 

nám vy číslil v akom priebežnom čerpaní sú naše poslanecké 

priority. My sme sa viacerí zložili na to, aby bola  

zrekonštruovaná Záhradnícka ulica. Tá rekonštrukcia  

prebehla, za čo chceme po ďakova ť úradníkom, špeciálne pani 

Mešťaníkovej, lebo prebehlo to ve ľmi rýchlo a ve ľmi, by som 

povedal, kvalitne.  

Ale rád, zaujímalo by ma, že ko ľko z tých 

stoosemdesiatpä ťtisíc Eur, ktoré na toto boli ur čené, čo 

sme sa poskladali viacerí poslanci, bolo reálne vy čerpané? 

Lebo v prípade, že neboli všetky tie peniaze vy čerpané, ja 

by som strašne rád ešte tie peniaze, to samozrejme po zhode 

v zastupite ľstve, použil. Napríklad teraz sa deje jedna 

úžasná vec na integrovanej zastávke na Blumentálske j ulici, 

kto ste tadia ľ išli, ste si všimli, ale tých časových tabú ľ 

je už viacej,  časovú tabu ľu, tabu ľu kde sa teda píše 

presný čas kedy prídu spoje. Za dve minúty, za minútu, za 

desa ť sekúnd. Je to, je to jedna fantastická vec, ktorá 

zvyšuje kvalitu mestskej hromadnej dopravy. V podst ate 

jednoduchou vecou v pomeroch súm v akých sa tuto ba víme na 

zastupite ľstve. 
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To je rýchlos ť. Už to že mám.  

V pom, teda tieto, tieto tabule ukazujú čas. Tá tabu ľa 

stojí, stojí nejakých pár tisíc Eur a možno by vyšl o z tej 

priority, čo sme my so Slávom Drozdom dali nejak dokopy na 

tú Záhradnícku, že ostalo, ja neviem, dvadsa ťtisíc Euro, že 

štyri také tabule by sa rýchlo dali dovybavi ť iné zastávky, 

ktoré by sme, by sme ur čili. Ja som o tom predbežne 

komunikoval s inžinierom Belfim z Dopravného podnik u a on 

hovorí, že neni problém, že tie tabule vedia by ť ve ľmi 

rýchlo objednané.  

Čiže vy číslenie už mám a tým pádom môžem dáva ť návrhy 

teda čo s tými peniazmi.  

A zárove ň ma finan čný odbor poprosil, aby, aby tie 

priority, ktoré, teda to je už je druhá časť môjho 

vystúpenia, tie priority, ktoré boli zapra, ktoré b oli tu 

spomínané, aby mohli by ť zapracované, na to však musíme da ť 

dopl ňujúci návrh uznesenia, ktorý by znel: 

Po C,splnomoc ňuje primátora hlavného mesta Bratislavy 

zapracova ť zmeny schválené v časti B v bodoch jedna až iks, 

podľa toho, ko ľko ich bude, do časti A predmetného 

uznesenia.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

To sa týka tých poslaneckých návrhov, ktoré (poznám ka: 

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

Áno, áno, tých, aby to bolo ako formálne správne, t ak 

takýto pozme ňovací návrh dávam.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem, ďakujem pekne, pán poslanec. 

Predpokladám, že návrh odovzdáš návrhovej komisii, aby 

bolo možné na záver o ňom hlasova ť. A plus ten tvoj návrh 

prípadne v ďalšom vystúpení by si mohol precizova ť čo sa 

týka tých ušetrených pe ňazí  

Teraz dávam priestor pre faktické poznámky na 

vystúpenie pána poslanca.  

Pani poslanky ňa Tvrdá ako prvá.  

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

Ďakujem pekne. 

Ja sa chcem pekne po ďakova ť za informa čný materiál pod 

bodom c), tam je to naozaj všetko vy číslené. Čiže odporú čam 

kolegovi Borgu ľovi, aby čítal aj informa čné materiály. Keby 

ich pre čítal, tak v podstate je v obraze.  

To je všetko. Ďakujem. 
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Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán riadite ľ Gajarský chce reagova ť faktickou 

poznámkou na pána poslanca Borgu ľu.  

Pán riadite ľ, máte slovo.  

Rasťo! 

Mgr. Rastislav   G a j a r s k ý , riadite ľ magistrátu: 

Pardon.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Vy ste prihlásený. Ja viem, že pomáhate kolegovi 

poslancovi, dali ste faktickú. 

Mgr. Rastislav   G a j a r s k ý , riadite ľ magistrátu: 

To som mu chcel poveda ť, to som mu chcel poveda ť. Hej, 

hej, hej.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Áno, takže ste vlastne zopakovali vystúpenie pani 

poslankyne, že máme veci v informa čnom materiály.  

Slovo má pani poslanky ňa Augustini č na faktickú. 
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Ing. Katarína   A u g u s t i n i č , poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Ja len chcem potvrdi ť to , čo hovoril Martin. V čera na 

dozornej rade Dopravného podniku sme toto rozoberal i a my 

tento zámer podporujeme a ak nájdeme aj my v našich  

poslaneckých prioritách nejaké zvyšné peniaze, tak ich 

ur čite budeme chcie ť na to alokova ť.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Reaguje pán poslanec Borgu ľa na faktické poznámky.  

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

Ďakujem za upozornenie. Naozaj, opomenul som 

informa čné materiály a preto som nemal tú informáciu. Teraz  

som sa do čítal, že z mojej priority ostalo sedemdesiatpä ť 

Euro dvadsa ť, čiže ke ď priložím dvadsa ťpäť Eur, tak máme 

rovnú stovku a môžeme ís ť viacerí na obed.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Hochschorner má slovo.  

Peter   H o c h s c h o r n e r , poslanec MsZ: 

Ďakujem, pán primátor. 
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Vážené poslankyne, poslanci, týmto by som chcel aj ja 

zažiada ť o zmenu poslaneckej priority v rozpo čte hlavného 

mesta Bratislavy na rok 2014 programu trinás ť jedna, 

z kapitálových výdavkov územný rozvoj mesta, Urbani stický 

koncept športovísk Čunovo, na bežné výdavky pre Klub 

vodáctva a raftingu Mistral. Ako dôvod uvádzam to, že celé 

športovisko a areál je v prenájme, v súkromnom pren ájme 

a tento rok sa nepodarí ho previes ť do štátneho majetku, to 

znamená Vodohospodárskej výstavbe. Tak tieto prostr iedky 

z tohto dôvodu chcem zmeni ť.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

A ú čel tých prostriedkov, ke ď sa dajú tomu Mistralu. 

Peter   H o c h s c h o r n e r , poslanec MsZ: 

To je nákup, nákup materiálu vodáckeho športového p re 

deti a mládež.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Rozumiem.  

Slovo má pán poslanec Kugler.  

Nech sa pá či. 

Ing. Ladislav   K u g l e r , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo, pán primátor. 
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Môj príspevok sa týka tiež poslaneckých priorít a t o 

z dôvodu, že pod ľa mojich informácií sa nestihne vy čerpa ť 

položka vybudovanie autobusovej zastávky na Rásto čnej ulici 

vo Vrakuni. A z uvedeného dôvodu dávam dopl ňujúce uznesenie 

do schva ľovacej časti. Pre čítam: 

Presun finan čných prostriedkov vo výške sedemtisíc 

Euro z programu trinás ť, podprogram trinás ť dva Doprava, 

a to gi, vybudovanie autobusovej zastávky Rásto, na  

Rásto čnej ulici vo Vrakuni do programu trinás ť, podprogram 

trinás ť pä ť nakladanie s majetkom a to Marianum, 

rekonštrucia Domu smútku cintorín Stará Vraku ňa.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Prihlásil sa ďalej pán riadite ľ Gajarský.  

Mgr. Rastislav   G a j a r s k ý , riadite ľ magistrátu: 

Ďakujem. 

Ja iba pre pána poslanca Hochschornera. To už sme 

zapracovali do tých zmien rozpo čtu. Vy to tam už máte, 

pretože to bolo skoro. Hej? To bolo ešte presne pre d 

finan čnou komisiou ste to hovorili. Takže v tých zmenách to 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec, čiže nemusíte to navrhova ť ako nový 

návrh. Ono to v tom materiály už je obsiahnuté, leb o my sme 

s tým vašim návrhom už pracovali. Čiže nemusíte to dáva ť 

návrhovej komisii.  

Slovo má pani poslanky ňa Tvrdá.  

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

Ďakujem pekne. 

Ja som si podrobne pre čítala informa čný materiál číslo 

c) a vzh ľadom na to, že to súvisí so zmenou rozpo čtu, tak 

si dovolím pár viet v tomto bode.  

Program dva pä ť Rozvoj dopravnej infraštruktúry, 

v rozpo čte sme mali dvadsa ťtri miliónov 

osemstošes ťdesiatdvatisíc Eur. Sú to európske peniaze 

a dávam do pozornosti, že z nich bolo vy čerpaných iba 

devä ťstodvadsa ťšes ťtisíc sedemstosedemdesiat jedna, čo ma 

dos ť mrzí teda. Myslím si, že by sme mali asi trošku 

pritvrdi ť v tejto oblasti.  

Potom máme Nosný systém MHD dvadsa ťpäť miliónov 

štyridsa ťdvatisíc devä ťstopä ťdesiatštyri. A ja sa v tomto 

bode chcem spýta ť, či sme už uhradili záväzky za projekty 

Nosného dopravného systému firme Alfa 04 vo výške 

osemstoštyridsa ťtisíc Eur. To som sa tu nedo čítala. To 

znamená, že chcela by som na to odpove ď.  
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Zárove ň ve ľmi prácne dostávame do rozpo čtu kapitálové 

výdavky na dopravné stavby, chceme, alebo tí, čo prídu po 

nás zrejme v budúcom volebnom období, by bolo vhodn é, keby 

sa im podarilo zavies ť parkovaciu politiku, ale čo sa týka, 

čo sa týka vybudovania parkovacích miest a záchytnýc h 

parkovísk, tam sa nám nepodarilo ani tú omrvinku, k torú sme 

dali do rozpo čtu vôbec naplni ť. To znamená, že mali sme tam 

päťdesiattisíc, zostáva nám tridsa ťpäť. Budovanie 

záchytných parkovísk sedemdesiatosem sme mali 

a šes ťdesiatosem nám zostáva.  

Tak isto sme rozvoj cyklotrás, vybudovanie cyklotrá s 

alebo rekonštrukciu dali vo výške tristotritisíc 

a tridsa ťtri nám zostáva.  

Pán primátor, myslím si, že boli to ve ľmi vzácne 

peniaze a ke ďže sa nám to nepodarilo preinvestova ť, ja 

dávam návrh, aby sme našli spôsob, ako tridsa ťtritisíc na 

cyklotrasy, tridsa ťpäťtisíc na budovanie parkovacích miest 

a šes ťdesiatosemtisíc na budovanie záchytných parkovísk  

preklopili do finan čného roku 2015. 

Ďakujem. To bol môj návrh.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne.  

Predpokladám, že ten návrh predložíte písomne, pani  

poslanky ňa. 

Faktickou poznámkou reaguje pán starosta Mrva.  
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Nech sa pá či. 

Ing. Ján   M r v a , starosta mestskej časti Bratislava – 

Vajnory: 

Ja som sa vrátil z predsália a chcem reagova ť na pani 

poslanky ňu Tvrdú. Tá rezerva z tých cyklotrás už je v bode 

päťdesiatdevä ť, to je za bodom jedenás ť, použitá na 

cyklotrasu spojenie železni čnej stanice Vajnory, 

železni čnej stanice Rendez. Čiže ú čelovo na ten istý zámer 

ako boli pôvodne ur čené. Čiže na cyklotrasy.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Reaguje na faktickú pani poslanky ňa Tvrdá.  

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

Ďakujem za poznámku.  

Takže budem dáva ť iba budovanie parkovacích miest 

a záchytných parkovísk.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne.  

Chcem sa opýta ť, či sa ešte niekto chce prihlási ť do 

diskusie?  
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A vidím, že tu prebieha čulá komunikácia. Takže dávam 

priestor pre pána poslanca Koleka a zrejme potom aj  pre 

pána poslanca Bendíka.  

Nech sa pá či, pán poslanec, máte slovo.  

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

Ďakujem. 

V rámci toho návrhu čo tu odznelo od pána riadite ľa, 

teda že tie priority poslancov je možné dopracova ť dnes 

a v podstate je to takmer posledný termín, by som p oprosil 

o prestávku. A my tá skupina, čo máme sumu devä ťdesiattisíc 

na rozvoj mesta, by sme špecifikovali konkrétne ú čely.  

Poprosím o, o takú, také (poznámka: nezrozumite ľné) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Môžeme, môžeme. Čiže by sme prerušili tento bod, 

neukon čili rozpravu a dali vám priestor, aby ste sa 

poradili a predniesli potom svoje návrhy. 

Ja som aj tak avizoval prestávku, vy to viete, čiže je 

to celkom súladné s tým, že by sme pre ostatných vy tvorili 

priestor na prestávku.  

Slovo má pán poslanec Bendík. 

Chcete až potom? Dobre.  
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Myslím, že tento návrh budeme akceptova ť. Urobíme si 

pätnás ťminútovú prestávku. Je jedenás ť devä ť, takže 

jedenás ť tridsa ť. Jedenás ť tridsa ť budeme pokra čova ť 

v našom rokovaní, toto je dopolud ňajšia prestávka, nie 

obedná. Obednú prestávku vyhlásime ke ď na to príde čas.  

Čiže pätnás ť minútová prestávka, ktorá bude trva ť 

dvadsa ť minút.  

Nech sa pá či. 

(prerušený bod) 

(prestávka od 11.10 h do 11.40h) 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Týmto vás vyzývam, aby ste sa vrátili do rokovacej 

sále. Rokujeme o návrhu na zmenu rozpo čtu s tým, že sú 

pripravené konkrétne návrhy na poslanecké priority,  ktoré 

by sa mali zrealizova ť ešte v tomto roku. Na to sme 

vytvorili priestor cez prestávku a ja verím, že to aj 

úspešne dotiahneme do konca a zav ŕšime hlasovaním. Preto 

vás pozývam spä ť do rokovacej sály, aby sme mohli 

pokra čova ť v našom rokovaní o bode číslo štyri.  

(gong) 

Otváram prerušené rokovanie o bode číslo štyri. Je to 

návrh na zmenu rozpo čtu hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy na rok 2014. Tento bod sme prerušili v p riebehu 

konania rozpravy, do ktorej bol ako ďalší re čník prihlásený 
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pán poslanec Bendík, takže ja mu týmto dávam slovo,  aby 

predniesol svoje vystúpenie.  

Nech sa pá či. 

Ing. Igor   B e n d í k , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne za slovo, pán primátor. 

Po dohode všetkých členov klubu SaS - OKS sme sa 

rozhodli da ť návrh na presun pe ňazí z poslaneckých priorít 

a to je z programu, z programu 13.9 Rozvoj mesta do  

programu 13.11 na bežné výdavky a to pre socia, dom y 

sociálnej odkázanosti. Ja ich pre čítam. Je to Dom tretieho 

veku, Domov jesene života, Petržalský dom seniorov,  Domov 

seniorov Archa, Domov, Domov seniorov Lama č, Gerium a Domov 

pri kríži. Každému z nich štrnás ťtisíc Eur s prioritou na 

nákup lô, lôžok polohovate ľných pre klientov týchto 

zariadení.  

Uvedomujeme si, že práve títo ľudia sú v tom stave, že 

potrebujú tú pomoc a preto dávam tento návrh za cel ý klub 

písomne.  

To je všetko.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Faktickou reaguje pán poslanec Osuský. A ja mám tie ž 

krátku faktickú. 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 25. septembra 2014 s pokra čovaním 8. októbra 2014  

 107 

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

Dovolím si v mene nás predkladate ľov tohto návrhu 

poveda ť, že problém dekubitov samozrejme vyplýva s zmeny, 

chvalabohu pozitívnej, v dlhšom dožívaní sa pacient ov. 

Všetci tí, ktorí pla čú nad zlým stavom zdravotníctva si 

zárove ň neuvedomujú, že v tom dobrom stave, na ktorý 

spomínajú a ktorý tu bol pred dvadsiatimi piatimi r okmi, 

každý z tých klientov, o ktorých možno aj hovoríme,  

štatisticky zomrel o sedem rokov skôr. To znamená, dĺžka 

dožitia sa výrazne za dvadsa ťpäť rokov pred ĺžila a tým 

pádom samozrejme pribúda i ľudí, ktorí majú túto ve ľmi 

akútnu potrebu. A je aj hanbou ve ľkých nemocníc, že sa 

nestáva úplne unikátne, že pacient priamo v nemocni čnej 

starostlivosti príde k preležaninám. Čo samozrejme je okrem 

iného i otázka investície do takéhoto technického 

zariadenia.  

My si myslíme, že je sila spolo čnosti a jej fungovania 

v tom, ako sa stará presne o týchto ľudí, ktorí sú bezmocní 

a ktorí nemajú nijakú možnos ť sami si pomôc ť.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem ve ľmi pekne.  

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

Som teda rád, že takto tento problém riešime.  
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Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem ve ľmi pekne, pán poslanec. 

Ja by som chcel poprosi ť pána poslanca Bendíka, keby 

v tom uznesení upra, opravil slová Domovy sociálnej  

odkázanosti, lebo také nemáme. My máme zariadenia p re 

seniorov. Tie všetky vymenované sp ĺňajú presne toto 

zaradenie. Čiže prosím, len keby ste to nazvali tak ako to 

zákon o sociálnych službách nazýva, aby sme tomu ne dávali 

nejaký prívlastok, ktorý tomu zariadeniu nepatrí.  

Pán poslanec Kolek je ďalší diskutujúci.  

Nech sa pá či. 

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

Ďakujem. 

K tomu čo tu odznelo ja už len by som dodal to, naozaj 

pre také oživenie pamäte, že všetky tieto poslaneck é 

priority boli financované z dvoch viacmenej zdrojov . Jeden 

bol z prostriedkov, ktoré vzišli z prerozdelenia 

nespárovaných príjmov na ú čet mesta, to bol ten milión, 

milión sedemstotisíc a ďalšie boli z predaja podniku, alebo 

akciovej časti Plavby a prístavy.  

My hne ď na za čiatku sme deklarovali, že tieto 

prostriedky takto získané by mali ís ť na zmysluplný ú čel. 

Jeden z nich sa nám javil práve to odd ĺženie a preto bolo 

stosedemdesiatosemtisíc použitých na to a tieto ďalšie na 

rozvoj mesta, respektíve teda zariadení, ktoré mest u patria 
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a to znamená, práve pre tých odkázaných: tu je ten,  ten 

nejaký, ten to, to ten zrete ľný výstup toho, čo si myslíme, 

že v rámci možnosti aj poslan, poslaneckých možnost í je 

treba dba ť na to, na čo sme boli zvolení, aby sme tu videli 

tú odkázanos ť.  

Tak jak vidíme odkázanos ť mesta na znižovaní 

zaúverovania a zadlžovania, tak vidíme odkázanos ť týchto už 

o seba sa samostatne neschopných postara ť v takejto miere 

a to sú tí, ktorí sú v týchto sociálnych domovoch 

a v týchto zariadeniach umiestnení.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne, pán poslanec . 

Diskutuje pani poslanky ňa Tvrdá.  

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

Ďakujem pekne za slovo.  

Pán primátor, ja by som ešte raz chcela uvies ť návrh 

môjho dopl ňujúceho uznesenia po konzultácii s finan čným 

oddelením, aby to bolo všetko oká.  

Návrh znie:  

Žiada primátora hlavného mesta Slovenskej republiky  

Bratislavy nevy čerpané prostriedky vo výške stotritisíc 

Euro použi ť pri usporiadaní výsledku hospodárenia hlavného 
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mesta Slovenskej republiky  Bratislava za rok 2014 na 

tvorbu Rezervného fondu, a to:  

po a) budovanie parkovacích miest sumou 

tridsa ťpäťtisíc Eur, a  

po b) budovanie záchytných parkovísk v sume 

šes ťdesiatosemtisíc Eur.  

V nasledujúcom roku zaradi ť do rozpo čtu kapitálové 

výdavky vo výške stotritisíc Eur na uvedený ú čel.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Keďže toto bol posledný príspevok, kon čím možnos ť 

prihlási ť sa do diskusie.  

Teraz bude (poznámka:  zakaš ľanie) prepá čte, teraz 

bude ma ť priestor návrhová komisia, pretože musí 

zosumarizova ť tie návrhy, ktoré tu zazneli.  

Pán riadite ľ navrhol, že ak to bude možné a nebudete 

mať s tým problém, že by sme o tom poslaneckom bode, k torý 

je nazvaný ako bé, hlasovali ako vcelku naraz, aby sme tu 

ne, neriešili jednotlivé veci jednotlivým hlasovaní m. Ak je 

zhoda, ak niekto bude požadova ť samostatné hlasovanie, ja 

mu samozrejme vyjdem v ústrety, ale ide aj o istú 

efektívnos ť, aj to, že vlastne je to spolo čný cie ľ 

zastupite ľstva, efektívne nasmerova ť práve tie poslanecké 
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priority. Čiže verím, že takto to posúdi aj naša návrhová 

komisia.  

A potom je tam ten novonavrhovaný bod cé, ktorý dáv a 

zmocnenie pre primátora, aby mohol urobi ť tie rozpo čtové 

zmeny v rozpo čte v zmysle vaši, vami schválených 

pozmeňujúcich návrhov.  

Poprosím teda pani predsední čku, keby nám uviedla 

materiál tak, ako o ňom budeme hlasova ť.  

Nech sa pá či. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Už ste mi skoro ni č nenechali, ale pre čítam tie 

návrhy. 

Prvý návrh presun, to je prakticky všetko presun me dzi 

položkovými údajmi. Takže prvý návrh dal pán Gajars ký: 

zníži ť bežné výdavky v programe dvanás ť Moderný úrad pre 

ľudí, podprogram 12.4 Finan čné služby, prvok 12.4.1 Dlhová 

služba o stosedemdesiattisíc Eur, po druhé zvýši ť bežné 

výdavky v programe 2 Doprava a komunikácie, podprog ram 2.1 

Správa a údržba komunikácií o týchto stosedemdesiat tisíc 

Eur, Oddelenie správy komunikácií.  

To je návrh pána Gajarského.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Áno, nech sa pá či. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Druhý podával pán poslanec Havrila. 

Presun finan čných prostriedkov z kapitálových výdavkov 

programu 13, podprogramu 13.2 Vybudovanie priechodu  pre 

chodcov na Saratovskej ulici do bežných výdavkov do  

programu 13, podprogramu 13.8 transfer mestskej časti 

Dúbravka na opravu sanity na ZŠ Pri kríži. 

To je ďalší presun.  

Tretí návrh podala pani poslanky ňa Farkašovská.  

Zníži ť kapitálové výdavky v programe 13 Poslanecké 

priority, podprogram trinás ť 2 Doprava o tridsa ťsedemtisíc 

stodvadsa ť Eur, zvýši ť bežné výdavky v programe 2 Doprava 

a komunikácie v podprograme 2.1 Správa a údržba kom unikácií 

o tridsa ťsedemtisíc stodvadsa ť Eur, Oddelenie správy 

komunikácií. 

To bol návrh pani Farkašovskej.  

Ďalší návrh podal pán poslanec Kugler.  

Do časti schva ľuje presun finan čných prostriedkov vo 

výške sedemtisíc Eur z programu 13, podprogramu 13. 2 
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Doprava, GIB, vybudovanie autobusovej zastávky Rást očná 

Vraku ňa do programu 13, podprogram 13.5 nakladanie 

s majetkom, Marianum, rekonštrucia Domu smútku cint orín 

Stará Vraku ňa.  

Ďalší návrh podal, podali viacerí poslanci: Kolek, 

Dzivjáková, Osuský, Hr čka, Dinuš a pán Bendík. 

Presun z programu 13.5 Rozvoj mesta do programu 13. 1 

bežné výdavky pre každé zariadenie pre seniorov: Do m 

tretieho veku, Dom jesene života, Petržalský dom se niorov, 

Dom seniorov Archa, Dom seniorov Lama č, Gerium a Dom pri 

kríži. Každému štrnás ťtisíc Eur s prioritou na nákup lôžok 

polohovate ľných pre klientov zariadení.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

A to je znenie bodu Bé, čiže toto by sme mohli 

schváli ť.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Ešte mám, ešte mám.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ešte, nech sa pá či. Nech sa pá či 
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Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Ešte mám, len tu sa vrátim k tomu, ja som čítala 13.1 

a to je 13.11. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Okej.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Ďalší návrh podala pani poslanky ňa Tvrdá.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ale to sa už netýka toho bé čka. To je akoby samostatný 

návrh. Ja to nechcem teraz spochyb ňova ť, ale urobme si 

poriadok v trinástke, to je bod Bé, potom by sme ma li 

hlasova ť o návrhu pána poslanca Borgu ľu splnomoc ňuje a toto 

je nový návrh, ktorý hovorí, ke ď vám nie čo zostane, tak to 

teda riešte tak. Nie zostane. Ke ď vám zostalo, tak teda to 

riešte takto. Čiže to nie je upratovanie v prioritách, to 

je k rozpo čtu ako celku. Čiže to, to sú kapitálové výdavku, 

výdavky rozpo čtu celého. Čiže to by systematicky ten návrh 

pani poslankyne patril do nejakého bodu Dé. To je 

samostatná záležitos ť úplne iná, než návrhy poslancov, 

ktorí riešia priority.  
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Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Dobre, len to z tohto tu nevyplýva. Teraz ste 

povedali, tak to necháme bokom momentálne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Dobre. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

A budeme hlasova ť o týchto presunoch 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Tak. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Položkových presunoch. A potom tu máme návrh na cé čko, 

to bude zase samostatne.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Tak.  
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Prosím, ideme hlasova ť o bode číslo Bé, tak ako ho 

teraz pre čítala pani predsední čka návrhovej komisie, návrhy 

poslancov a pána riadite ľa Gajarského.  

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťšes ť prítomných poslancov, 

všetci za, nikto proti, nikto sa nezdržal. 

Konštatujem, že sme prijali túto časť návrhu 

uznesenia.  

Pani predsední čka, nech sa pá či.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Teraz by sme mali hlasova ť o časti Cé,  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Tak. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Ktoré pomenujeme Cé. Splnomoc ňuje primátora hlavného 

mesta SR Bratislavy zapracova ť zmeny schválené v časti Bé 

v bodoch od jedna do momentálne to vychádza do pä ťky, ale 

uvidím, ako sa to bude číslova ť, do časti A predmetného 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. To je splnomocne nie 

na vykonanie vami schválených zmien v rozpo čte.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťšes ť prítomných, 

všetci za, nikto proti, nikto sa nezdržal. 

Prijali sme aj túto časť uznesenia.  

Pani predsední čka.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Ešte by som pre úplnos ť, teraz mi pán Havrila povedal, 

že v tej časti, čo on podával návrh presun medzi položkový, 

položkami, neudal sumu. Chce tam ma ť desa ťtisíc Eur. Takže 

dopíšem na ten jeho návrh, že tam bude figurova ť suma  pri 

jeho návrhu desa ťtisíc Eur.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Čiže to je upresnenie znenia uznesenia, 

o ktorom sme hlasovali.  

Pani predsední čka, teraz budeme o tom dé čku.  
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Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Podala to pani Tvrdá a píše:  

Žiada primátora hlavného mesta SR Bratislavy 

nevy čerpané prostriedky vo výške stotritisíc Eur použi ť pri 

usporiadaní výsledku hospodárenia hlavného mesta za  rok 

2014 na tvorbu Rezervného fondu, a to:  

po a) budovanie parkovacích miest sumu tridsa ťpäťtisíc 

Eur,  

po b) budovanie záchytných parkovísk sumu 

šes ťdesiatosemtisíc Eur.  

V náled, v  nasledujúcom roku zaradi ť do rozpo čtu vo 

výške stotritisíc Eur na uvedený ú čel, kapitálové výdavky 

vo výške stotritisíc Eur na uvedený ú čel. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte  o návrhu pani 

poslankyne Tvrdej. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťšes ť prítomných poslancov, 

všetci za, nikto proti, nikto sa hlasovania nezdrža l. 

Prijali sme aj túto časť uznesenia.  
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Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Zostáva nám hlasova ť o časti tohto uznesenia v časti 

A schva ľuje mestské zastupite ľstvo po prerokovaní  

materiálu zmenu rozpo čtu hlavného mesta SR Bratislavy na 

rok 2014 a to po prvé: zvýši ť bežné príjmy o šty 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ako máme písomne predložené. Skúsme to takto, aby s me 

to skrátili, lebo toto majú všetci poslanci pred se bou.  

Čiže hlasujeme o poslednej časti uznesenia pod bodom 

A. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte.  

Lebo tie čísla budú potom upravované v zmysle toho 

splnomocnenia v tom cé čku, tam sa nie. Vlastne tam sa 

nehýbalo s celkovými číslami. Nie. Čísla budú v poriadku. 

To á čko bude v poriadku. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Bolo, bolo, bolo. To je schválené.  

(Prezentácia a hlasovanie pokra čuje.) 

Tridsa ťdva prítomných, 

tridsa ťdva za, nikto proti, nikto sa nezdržal. 
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Konštatujem, že sme schválili aj časť A a tým sme 

uzatvorili rokovanie o bode číslo štyri.  

 

 

BOD 5 KOMPLEXNÁ SPRÁVA O VÝSLEDKOCH 

HOSPODÁRENIA S MAJETKOM MESTA ZA 

CELE FUNKČNÉ OBDOBIE 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Otváram  rokovanie o bode číslo pä ť, ktorým je 

komplexná správa o výsledkoch hospodárenia s majetk om mesta 

za celé funk čné obdobie.  

Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, 

predložili sme vám správu, ktorá obsahuje množstvo faktov 

týkajúcich sa jednak dlhovej služby mesta, poh ľadávok 

a záväzkov, ktoré mesto za štyri roky malo a akým s pôsobom 

sa vyvíjali. Prírastku a úbytku majetku, ktorý sme za tieto 

štyri roky zaznamenali. A takisto sa uvádzajú v mat eriáli 

investi čné a iné priority, ktoré sme za toto obdobie boli 

schopní zrealizova ť.  

Celkove ten obraz z môjho poh ľadu vyzerá tak, že 

v roku 2010 sme za čínali vo ve ľmi zložitej situácii, v 

ktorej ke ď napo čítame všetky dlhy, záväzky a nekryté 

objednávky, ktoré sa urobili v roku 2010, tak sme z ačínali 

na sume, ktorú môžeme spolo čne ozna či ť číslom 
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dvestopä ťdesiatdevä ť miliónov, čo vysoko presahuje kapacity 

mesta na splácanie dlhu, pretože je to stotridsa ťtri a pol 

percenta bežných príjmov mesta.  

Samotné mesto bolo na šes ťdesiatichšiestich 

percentách. Stodvadsa ťosem miliónov tvorilo v roku 

dvetisícjedenás ť šes ťdesiatšes ť percent bežných príjmov, 

čiže my sme boli v situácii, že sme boli nad zákonom  

stanovenú hranicu šes ťdesiat percent, ktorá sa považuje za 

bezpe čnú hranicu z h ľadiska zákona o rozpo čtovej 

zodpovednosti, alebo ani nie bezpe čnú, ale skôr kritickú. 

Tá bezpe čná hranica je pod pä ťdesiat percent. Tam sme sa za 

štyri roky priblížili tým, že sme ako mesto splatil i 

z našich záväzkov a z našich dlhov dvadsa ť miliónov Eur.  

Tridsa ťpäť miliónov sme splatili vo vz ťahu k našim 

podnikom. Týka sa to najmä Dopravného podniku a úve ru 

ur čeného na nákup nových autobusov. Ďalej sme splatili časť 

záväzkov, ktoré sa týkali spolo čnosti GIB a Paming za Starú 

radnicu a časť Zimného štadióna. Časť toho dlhu nám ešte 

stále zostáva do ďalšieho obdobia.  

A samostatne sú uvádzané dlhy a splácanie dlhov 

spolo čnosti OLO, ktorá ich splácala bez finan čného 

príspevku mesta, ale či chceme, či nechceme do toho 

celkového výsledku je to potrebné zapo číta ť.  

Čiže z dvestopä ťdesiatdevä ť miliónov sme splatili 

sedemdesiattri miliónov a dostali sme sa na hranicu  

stoosemdesiatšes ť.  
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A samostatne uvádzam, že mesto v tomto období splat ilo 

päťdesiatpä ť miliónov Eur, čo ke ď vydelíte štyrmi, tak je 

zhruba jedenás ť miliónov ro čne. Ak k tomu prirátame náklady 

na dlhovú službu, tie zhruba dva milióny, ktoré pla tíme, 

tak okolo trinás ť miliónov odchádzalo vlastne na splácanie 

starých dlhov a my sme si na toto museli vytvori ť zdroje. 

Vytvorili sme si ich prebytkom bežného rozpo čtu tým, že sme 

všetko to, čo dostávame od štátu neminuli na bežnú 

prevádzku a čiasto čne sme boli schopní tieto staré dlhy 

pokrýva ť predajom majetku, čiže kapitálovými príjmami, inak 

by sme si s takýmito dlhmi neporadili.  

Čo sa týka krátkodobých záväzkov, v roku 2010 boli v o 

výške devä ť miliónov, v polovici septembra sme mali záväzky 

vo výške dvanás ť miliónov. Čiže to splácanie dlhov nešlo na 

úkor toho, že by sme výrazne zvyšovali krátkodobé z áväzky 

mesta, ale dokázali sme ich spláca ť z toho, čo som povedal, 

z prebytkov bežného hospodárenia a z predaja majetk u mesta. 

Na druhej strane, ke ďže to mala by ť komplexná správa, 

sme dokázali pre mesto a mestské organizácie zabezp eči ť 

viac ako tristo miliónov Eur z európskych fondov. T ýkajú sa 

najmä, týkajú sa najmä dopravných projektov vo vz ťahu 

k rekonštrukcii Starého mosta, k nákupu nových trol ejbusov, 

elektri čiek, rozširovaniu trolejbusových tratí, 

modernizácia elektri čkových tratí, vybudovanie  zastávky na 

Radlinského ulici, ktorá je novým prvkom v našom sy stéme 

verejnej dopravy. A tak isto sa uvo ľnili a našli peniaze na 

prípravu generelu dopravy. Z našich vlastných pe ňazí.  

Ja myslím, že to vás celkom možno prekvapilo, ke ď sme 

v závere materiálu a v úvod, dôvodovej správy vymen ovali 
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všetky opatrenia, ktoré sme schválili vo vz ťahu k výstavbe 

nájomného domu, rozšíreniu petržalkého domova senio rov, 

budovaniu cyklistických trás a podobne, my sme boli  schopní 

za tieto štyri roky, napriek tým obmedzeniam, ktoré  som 

spomínal, da ť sedem a pol milióna na rozvojové projekty 

mesta, ktoré priniesli konkrétne zmeny v jednotlivý ch 

mestských častiach, alebo aj pri plnení celomestských 

funkcií.  

A podarilo sa nám získa ť od štátu nenávratný príspevok 

na opravu cesta I/63 aj v ďaka iniciatíve pani starostky 

Ožvaldovej, kde sme riešili cestu z Dunajskej Lužne j do 

Bratislavy. Bol to prvý rok, ale ke ďže tu hovoríme 

o štyroch rokoch, tak treba aj túto otázku pripomen úť. Sú 

tu spomínané ďalšie príspevky, ktoré štát nám dal 

v celkovej výške pä ť celé tri milióny Eur. Čiže aj za tieto 

peniaze sme mohli urobi ť konkrétne rozvojové alebo 

rekonštruk čné aktivity v meste. Myslím si, že je ve ľmi 

dôležité to pripomenú ť. Rovnako ako dotáciu 

z Bratislavského samosprávneho kraja na opravu cies t, ktorá 

tiež by inak nebola možná, aby takéto peniaze boli použité 

na rekonštrukciu ciest po minuloro čnej zime.  

Čiže ten materiál dáva obraz o tom ako sme 

hospodárili. Pripomeniem ešte jeden údaj,  ktorý sú visí 

s tým, že vypredávame naše mesto. Ú čtovne, tak ako je to 

uvedené v tom materiáli sme mali prírastky majetku za toto 

obdobie vo výške dvestodvadsa ťtri miliónov, úbytky majetku 

vo výške stoštyridsa ťpäť, čiže čistý prírastok majetku 

hlavného mesta za toto obdobie je sedemdesiatpä ť miliónov 

Eur. Čiže napriek tomu, že sme časť majetku zhodnotili 

predajom, my sme boli schopní aktívnou politikou 
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v zapisovaní pozemkov a niektorými ďalšími krokmi získa ť do 

vlastníctva hlavného mesta ďalší majetok, ktorý posilnil 

našu základ ňu z h ľadiska majetkového a môže slúži ť ako, ako 

rezerva pre budúce obdobie.  

Toto všetko nájdete v materiáli formou faktických 

sumárov, ktoré sú v tom materiáli uvedené. Do dôvod ovej 

správy sme sa na krátky a malý priestor snažili zhr núť 

všetky tie súvislosti, ktoré sú možno podané viac 

politickým okom než ekonomickým, pretože išlo o to,  aby sme 

vyhodnotili kde sme za čínali a kam sme sa za štyri roky 

dostali.  

Toľko z mojej strany úvod k materiálu. 

Otváram diskusiu k bodu číslo pä ť.  

Nech sa pá či. 

Pán poslanec Kolek otvára diskusiu faktickou 

poznámkou.  

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

Dotknem sa dvoch vecí, ktoré ste povedali. A to je 

jednak ten preh ľad majetku o prírastku a úbytkoch. To je na 

strane jedenás ť.  

Ja si vysvet ľujem, že pokia ľ hovoríme o prírastkoch, 

tie mohli nasta ť kúpou, rozhodnutím katastra, alebo 

bezplatným obstarávaním. Ke ď som si porovnal, čo ja viem, 

len rok dvanás ť, sú tam prírastky za stoštyri miliónov, 
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pri čom sumár týchto tri, troch rôznych položiek ako 

nadobudnú ť majetok je necelých štyridsa ť miliónov.  

Pýtam sa, ako sme potom mohli zaznamena ť tento 

prírastok.  

A to isté pri týchto číslach je aj na strane úbytku. 

Tam takisto, najmä pri pozemkoch nesedia tie sumáre  tých 

zase dvoch, respektíve troch rôznych možností ako s a, ako 

sme sa zbavovali majetku.  

Čiže to je jedna vec, to by som poprosil akože naoza j, 

ako sa má táto tabu ľka číta ť, upresni ť.  

A potom je spochybnite ľných tých sedemdesiatpä ť 

miliónov. 

Ďalšia vec je, hovoríte o rozvojových projektoch, 

ktoré boli financované zo zdrojov. Mne to však vyšl o nie na 

sedem a pol, ale na štyri celé sedem milióna.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec, ďakujem za vašu faktickú poznámku.  

Ak môžem reagova ť na faktickú poznámku, tak poviem, že 

na, odpove ď na otázku ako sme dosiahli sto, 

dvestodvadsa ťosem a stoštyridsa ť, odpovie pani doktorka 

Komorová, vedúca oddelenia správy nehnute ľného majetku. Ale 

za tými súhrnnými st ĺpcami si stojíme. Čiže naozaj boli 
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prírastky tá suma, čo tam je uvedená, aj tie úbytky. Čiže 

sedemdesiatpä ť je reálne číslo.  

Vysvetlíme vám ako sme k tým číslam prišli. Pani  

kolegy ňa dostane priestor v diskusii.  

Pani doktorka, až po poslancoch. Čiže budeme skôr 

počúva ť čo poslanci budú chcie ť po čuť a, aby sme potom 

odpovedali naraz.  

Ja vám to rád poviem. A vidím tu dvoch prihlásených , 

čiže dám im priestor, potom urobíme vstup pani dokto rky 

Komorovej a potom prípadne bude priestor pre vaše ďalšie 

vyjadrenia.  

Pani poslanky ňa Jégh, nech sa pá či. 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem. 

Keď som čítala túto správu, tak som sa tešila na 

jednej strane, na druhej strane som ve ľmi zosmutnela, lebo 

postrádam tu v tých investi čných akciách už šes ť rokov 

postrádanú cestnú svetelnú signalizáciu na Komárovs kej, 

Vrakunskej, Podunajskej a je to taký čierny bod pre nás, že 

sme nedokázali za ďalšie štyri roky nášho pôsobenia na 

mestskom zastupite ľstve proste dotiahnu ť do úspešného konca 

túto akciu.  

Ja pevne verím, že do budúceho volebného obdobia, 

ďalšie štyri roky ke ď ubehnú, budú mož, bude možné po čuť už 

aj pozitívne výsledky tejto križovatky, lebo je to veľmi, 

veľmi potrebné.  
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Som rada, že ste spomenuli tú cestu príjazdovú, kto rú 

môžeme, za ktorú môžeme ďakova ť našej starostke, ktorá 

proste vydobyla na to tých tri celé osem milióna zo  strany 

štátu a tým pádom tá cesta mohla by ť postavená, rozšírená, 

ktorá ve ľmi pomáha. Denno-denne tade jazdím, takže viem, 

o čom rozprávam. Ale to ešte stále nesta čí na to, aby tá er 

sedmi čka bola funk čná, aby čím skorej ju postavili. A ke ď 

už ju budeme ma ť a budeme ma ť tú cestnú svetelnú 

signalizáciu, tak budeme môc ť poveda ť, že v Biskupiciach sa 

dá ži ť, lebo nie je zamorené autami z juhu. 

Zatia ľ to ľko. Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Faktickou reaguje pán poslanec Hanulík.  

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

Prosím vás, ja by som chcel zvýrazni ť, že ďakujeme  

pani starostke a ďakujeme štátu.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec Kugler. 
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Ing. Ladislav   K u g l e r , poslanec MsZ: 

Ja sa pripájam k pani poslankyni Jégh v súvislosti 

s tou svetelnou križovatkou, lebo takisto sa to týk a aj 

Vrakun čanov.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Diskutuje pán poslanec Nesrovnal.  

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

Ďakujem ve ľmi pekne. 

K tomuto materiálu asi treba poveda ť to ľko, že je 

vidno, že je pár týžd ňov pred vo ľbami a sú časťou vašej 

predvolebnej kampane sú aj tieto materiály, pretože  

používajú podobnú metódu, podobné metódy ako váš ma rketing, 

pán primátor, a tou je proste polopravdy, respektív e 

zaml čovanie tých podstatných skuto čností. 

Nie je pravdou, že ste znížili, alebo že znížilo me sto 

svoje zad ĺženie o štyridsa ť miliónov  Eur. Je to ú čtovný 

trik. Pretože dvadsa ť miliónov  z tejto čiastky, to znamená 

polovica, bola rekonštrukcia drhu, dlhu GIBu, ktorý  sme 

jednoducho posunuli do roku 2017. My sme to nezapla tili. My 

sme to posunuli do roku 2017.   
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Naopak, behom tohto volebného obdobia sa zvýšilo 

zad ĺženie mesta firmami METRO a Dopravný podnik o ďalších, 

približne dvadsa ť miliónov  Eur.  

Materiál vôbec nehovorí o tom, že sme zvýšili da ň 

z nehnute ľnosti. Že sme zvýšili cestovné a tým pádom sa 

navýšili príjmy mesta. My sme vytiahli peniaze ľuďom 

z vrecka. O tom nikto nehovorí.  

Čiže opakujem, sú tu polopravdy a zaml čané veci.  

Finan čná komisia od za čiatku volebného obdobia 

navrhuje systémové riešenie finan čných problémov hlavného 

mesta, ale vy ich nepo čúvate, pán primátor.  

To znamená, výsledok je ten, že do dnešného d ňa mesto 

nemá inventúru svojho majetku, nevie vyspárova ť poh ľadávky 

a tým pádom ich použi ť. Do dnešného d ňa neni zoznam 

nevýhodných zmlúv. Tieto zmluvy nie sú zrušené. Ner ieši sa 

systémové financovanie mesta, postavenie Bratislavy  

v systéme solidarity a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej.   

To všetko znamená, že musíme čarova ť s číslami, 

používa ť ú čtovné triky a zavádza ť obyvate ľov o skuto čnom 

stave našich financií, tak ako to robíte v tomto ma teriáli.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Faktickou reaguje pán poslanec Gajarský.  
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Mgr. Rastislav   G a j a r s k ý , riadite ľ magistrátu: 

Neviem, človek by si myslel, že my sme nejakým 

zázrakom odpísali, jak ste to vy teraz nazvali, ú čtovným 

trikom dvadsa ť miliónov  z dlhu. To vôbec nie je pravda. Tu 

sú reálne čísla, tie čísla, ktoré sa zaplatili. Teda sumy, 

ktoré sa zaplatili z dlhu. To, že sa reštrukturaliz oval dlh 

a v rámci toho sa posunuli niektoré splátky, v rámc i 

reštrukturalizácie dlhov GIBu  a Paming, to je nie čo iné. 

My sme nevymazali žiaden dlh. Tu sú reálne čísla čo sa 

naozaj všetko splatilo.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Diskutuje pán poslanec Hr čka.  

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Naozaj v jednej veci ste dobrý. Vy by ste, pod ľa mňa, 

dokázali aj jalovú kravu presved či ť, že porodila te ľa. Vy 

s číslami dokážete čarova ť neskuto čne. A, ja neviem, pod ľa 

mňa aj tie štatistiky, ktoré tu boli, že Bratislava j e 

vlastne, má tretie najvä čšie HDP na obyvate ľa, rastie nám 

tu životná úrove ň. Len zatia ľ to nikto nevidí. To je ten 

problém, že vy ke ď ukážete čísla, tak na číslach dokážete 

preukáza ť jak sme dobrí, ale ke ď sa spýtate oby čajných 

Bratislav čanov, asi si to nikto nevšimol.  
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Vy ste mali na bilboarde také, že šanca na zmenu. J a 

sa priznám, ja som si za tie štyri roky, v komuniká cii som 

si zmenu všimol, v zmenu v svojom prostredí a okolí , že by 

pribúdala zele ň, nepribúda, že by sa riešila lepšie 

doprava, neni ni č také, že by sa tu ďalej podivným spôsobom 

nehospodárilo, ani také sa ni č nestalo.  

Ja neviem, akým spôsobom vy prídete k ú čtovnému 

vy čísleniu, že majetok narástol, ke ď dva roky neviete 

urobi ť inventarizáciu (so smiechom), to sa ma naozaj akož e, 

ja neviem, z akých čísiel vychádzate. Dva roky sa tu, dva 

roky tu sedím a dva roky tu neviete spo číta ť, neviete 

urobi ť inventarizáciu. Ve ď inventarizácia je spo čítanie 

majetku. Vy neviete spo číta ť majetok a vy normálne poviete 

vyhlásenie, že pribudlo osemdesiat miliónov  v kone čnom 

dôsledku, síce nemáme spo čítané ako, ale ur čite to vieme, 

ur čite to vieme.  

Naozaj, tie čísla sa strašne ťažko verifikujú. My, tu 

pán Kolek sa jeden a pol roka dobíja k niektorým úp lne 

elementárnym informáciám, na ktorých sa tu nedá zho dnúť. 

Zrazu sa tam pä ť miliónov  presunie, tam sa nie čo len tak 

poprehadzuje.  

Ja by som sa napríklad chcel spýta ť ešte, aj v tejto 

správe máte také napísané, že prevzatie úveru GIB d vadsa ť 

miliónov  Eur. Ja sa chcem spýta ť, navýšilo sa o tých 

dvadsa ť miliónov  Eur dlhová služba hlavného mesta, lebo 

nie som si toho vedomý, ale máte to v tom materiály  

napísané, že, že sa prevzal úver GIBu. Tak, je, je napísané 

prevzatie úveru GIB 1.2 dvadsa ť miliónov Eur. Tak sa chcem 

spýta ť, že či, či to je iba nejaká formálna chyba, alebo či 
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naozaj mesto prevzalo dvadsa ťmiliónový úver GIBu. Lebo tak, 

ako je to tam napísané, by to znamenalo, že áno. 

A hovorím, to čo, to čo mi tu je, bohužia ľ, do kúp, 

do, do množstva čísel, na ktoré sa vy odvolávate, sa mi 

k nim reálne nevieme dopracova ť. My sa nevieme dopracova ť 

k jednoduchým veciam, ktoré sú ľahko verifikovate ľné, nie 

k celému hospodáreniu.  

Preto môžete rozpráva ť, v marketingu ste dobrý, ur čite 

tých ľudí presved číte, bohužia ľ, realita taká nie je. 

A pokia ľ ľudia sa neza čnú správa ť pod ľa toho, ako naozaj 

vidia svoje okolie, tak nemajú pod ľa mňa dôvod veri ť tomu, 

čo hovoríte.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Hanulík, faktická. 

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

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Kolega Hr čka tu rop, rozpráva, že sa ni č nespravilo za 

posledné obdobie. A pred chví ľou rozprával člen jeho klubu, 

že sa žije ďaleko kvalitnejšie v poslednom, dokonca o sedem 

rokov dlhšie. Čiže to je tým, že tá kvalita nášho života aj 

v tej Bratislave rastie. Tak proste si asi protire čia.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Osuský chce zareagova ť na svojho kolegu 

pána poslanca Hr čku.  

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

Áno, samozrejme, že pokia ľ ide o skvalitnenie života, 

je to vysoko subjektívny pocit a ľudia nepochybne majú 

tendenciu poveda ť, že nikdy nie je ni č dobré. Pred ĺženie 

veku dožitie sa, by sme ťažko pripísali majstrovstvu nášho 

zastupite ľstva a aj dokonca ani majstrovstvu pána 

primátora. To sú iné prvky, ktoré o tom rozhodli. T akže to 

iste by sme si nepripisovali ani keby to bolo naopa k celkom 

ako svoju vinu, ani si to nepripisujeme ako svoju z ásluhu.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Hr čka reaguje na faktické. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Áno, no ten priemerný vek sa posunul v celom, na ce lom 

Slovensku. Čiže vlastne naše hospodárenie je identické a aj 

v predchádzajúcom období bolo identické. Čiže vlastne ten 

predchádzajúci staros, primátor nebol zlý, nebol ho rší ako 

tí ostatní, lebo aj v iných častiach Slovenska sa 

predlžovala doba prežitia, dožitia. A tento tiež ne ni o moc 

lepší, lebo je to rovnaké.  



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 25. septembra 2014 s pokra čovaním 8. októbra 2014  

 134 

Čiže toto je logika SMERU. Ja chápem, patríte do toh o 

istého košiara, čiže asi iné argumenty ani používa ť 

nemôžte. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne za túto faktickú poznámku.  

Pán poslanec Kolek chcete teraz vystúpenie pani 

doktorky, aby ste prípadne mohli reagova ť? Lebo sme 

povedali, že po tých prihlásených, že zareaguje pan i 

Komorová a potom by ste dostali priestor vy.  

Pani vedúca, prosím, po ďte teraz vysvetli ť, ako je to 

s tým majetkom, s prírastkami a s úbytkami. To čo sme 

napísali do materiálu. A potom dostane slovo pán po slanec 

Kolek.  

Nech sa pá či. 

JUDr. Svetlana   K o m o r o v á , vedúca oddelenia správy 

nehnute ľností: 

No, čo sa týka tvorby tejto tabu ľky, dodávali sme do 

nej informácie na základe požiadaviek finan čného oddelenia 

a tie st ĺpce 
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Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prosím, skúste ešte bližšie k mikrofónu, lebo my vá s 

chceme po čuť. 

JUDr. Svetlana   K o m o r o v á , vedúca oddelenia správy 

nehnute ľností: 

A tie st ĺpce, ktoré sú tam vlastne uvedené odzrkad ľujú 

akoby takú obchodnú činnos ť mesta. Potom sú ešte iné 

činnosti, iné prírastky a iné úbytky. Napríklad tie 

nezrovnalosti, ktoré tam vystúpili v roku 2011 poze mku, 

u pozemkov je to šes ť miliónov  šes ťstoštyridsa ťtisíc 

štyristoštyridsa ťsedem celé nula tri eura, u budov 

päťstodevä ťdesiatpä ťtisíc šes ťstosedem devä ťdesiat eura 

a podobne. To sú proste iné prírastky, ktoré neviem e 

zaradi ť ani do jednej z týchto troch kategórií. V iných 

prírastkoch je napríklad ROEP Register obnovenej ev idencie 

parciel, na základe ktorej nám pribúda majetok. V i ných 

úbytkoch sú najmä, taká ú čtovná činnos ť, ktorou sa opravujú 

chyby z minulých rokov a podobne.  

Takže v podstate tie st ĺpce, ktoré tam máte zobrazujú 

akoby takú aktívnu činnos ť mesta pri nadobúdaní a pri 

úbytkoch.  A potom je tam ešte tá položka, ktorá ta m chýba, 

to je ten rozdiel, v ktorej sú také viaceré kategór ie, 

ktoré nevieme rozškatu ľkova ť úplne presne tak , aby tých 

st ĺpcov tam bolo dostato čne možno.  

Sú, tie rozdiely, ktoré tam sú, vznikli rôznymi 

spôsobmi. Napríklad,   v roku 2012 sa v iných príra stkoch 

zobrazili opravy na  majetku, ktoré boli vyvolané s právou 
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audítora. Sme boli upozornené nesprávne evidovanie 

národných kultúrnych pamiatok a ich technického 

zhodnotenia. Uskuto čnili sa opravy na kartách majetku, 

ktoré boli evidované zmluvovou obstarávacou cenou. Šetrením 

sme zistili a doplnili obstarávacie ceny budovy, ta kže 

vlastne tam tie čísla nejakým spôsobom narástli.  

V roku 2013 zase vznikli v iných prírastkoch 

disproporcie, ktoré boli vyvolané prípravou na prep očet 

doby odpisovania pod ľa novej smernice, kde sa nám zmenil, 

zmenila doba odpisovania z dvadsa ť na pä ťdesiat rokov pod ľa 

doby užívania.  

V roku 2014 sa napríklad v tých iných prírastkoch 

zobrazili rôzne novoobjavené budovy po inventarizác ii 

v roku 2013, napríklad hradbový a parkanový múr, Ka plnka 

Rozálka, rodinný dom na Galvaniho a podobne.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Všetko?  

JUDr. Svetlana   K o m o r o v á , vedúca oddelenia správy 

nehnute ľností: 

Áno. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 
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Faktickou poznámkou reaguje pán poslanec  Kolek.  

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

Ďakujem. 

Pán primátor, ja by som túto svoju poznámku adresov al 

skôr na vás, vy ste predkladate ľ. Vy pokia ľ ste sa 

stotožnili s týmto materiálom, tak ste nám to mali poveda ť, 

hej, že teda takéto sú tam síce nezrovnalosti rádov o 

v miliónoch Eur, ale tie výsledné čísla, o ktorých chcem 

hovori ť sú pravdivé. Lebo to, čo tu odznelo, presne 

kopíruje ten stav, že my nemáme inventarizáciu nie za dva 

roky, za štyri roky. Ja tu mám, ja tu mám uznesenia  hlavnej 

inventariza čnej alebo ústrednej inventariza čnej komisie za 

šty, za tri roky, teda ktoré sme doteraz robili a t am ani 

jedna inventarizácia nie je dotiahnutá do konca, v každej 

sa konštatuje, že inventarizácia nemohla prebehnú ť legálne 

do záveru kde by sme vedeli hovori ť o majetku, kde by sme 

vedeli hovori ť o nedostatkoch. Konkrétnych. Čiže to je 

jedna vec. 

Ten. Táto tabu ľka je úplne scestná. Opiera ť sa o ňu, 

že príras, prírastok materiálu za naše obdobie je t ak, 

materiál, majetku, je takýto, no to môže naozaj, le n jeden 

populista urobi ť. Prepá čte.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 
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Diskutuje pán poslanec Kolek.  

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

Já, už mi beží čas.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Nech sa pá či. 

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

Ďakujem za slovo.  

Pán primátor, ešte na vás by som mal takú osobnú, 

akože poznámo čku. My sme sa niekedy pár krát tu stretli 

s tým, že však aj vy ste ten, ktorý svojim spôsobom  berie 

zodpovednos ť za to, čo sa tu udialo minulé obdobie, lebo vy 

ste z pravicovej koalície. Ja som sa vždy ohradil p roti 

tomu, že pokia ľ hovoríte adresne mne nie čo, tak je to za 

moje ú činkovanie tu a teraz, hej. A nie za to, že čo sa 

skrýva pod hlavi čkou pravicovej koalície, ktorá tu bola 

minulé obdobia, obdobie v rámci teda vášho postu, 

respektíve aj v celom zastupite ľskom zbore v prevahe.  

Druhá vec je to, že vidím tu, tu, tú akože háklivos ť 

témy. Ja vôbec neob, nejakým spôsobom sa nesnažím o bhajova ť 

to, čo sa tu udialo za minulé obdobie, vôbec nie. Nechce m 

poukazova ť, že vy a my, teraz to robíme horšie, ale nedá mi 

nepo, nepoveda ť zase presne to, o čo ste sa snažili celé 

štyri roky, stále hovori ť o tých bremenách, o tom, čo sme 

tu zdedili, čo nás muselo nejakým spôsobom trápi ť, aby sme 
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zabezpe čili likvidáciu toho zlého. A bolo to na úkor toho, 

čo sme nie schopní robi ť, lebo teda finan čné prostriedky 

a tak ďalej.  

Táto správa, vážené kolegyne, kolegovia, je pod ľa mňa, 

najdôležitejší materiál, s ktorým sme sa za naše pô sobenie 

tu stretli a predpokladám, že už dôležitejší ani ne bude. 

Toto je náš výkaz činnosti. Náš výkaz nášho pôsobenia ako 

zvolených ob čan, zvolených, zvolení úrad ob čanmi nášho 

mesta. Pokia ľ sme spokojní s tým, čo tu je a nevidíme za 

tými číslami nie čo reálne, no tak je to na škodu veci, že 

sme tu štyri roky chodili. To je jedna vec.  

Dovolím si hne ď na za čiatku poveda ť, že dávam 

doplnenie uznesenia a k tomu čo tam je berie na vedomie, 

nebudem číta ť, pridávam bod Bé konštatuje, správa, tak ako 

je nazvaná, za rok 2011 až 2014 je tenden čne spracovaná, 

skres ľujúca objektívne skuto čnosti v hospodárení 

a nakladaní s majetkom mesta, vykazujúca neverifik,  

neverifikovate ľné údaje, teda je nedôveryhodná.  

Teraz sa snažím, alebo budem sa snaži ť poveda ť pre čo 

som dospel k takémuto záveru.  

Keď sa zostavoval rozpo čet na rok 2014 sme dostali 

tabu ľku, ktorá mala názov, že Dlhová služba hlavného mes ta 

Bratislavy na rok 2012 – 2014. V kolonke, alebo sú tam 

uvedené aj roky od 2009. V kolonke 31. 12. 2010 je dlh 

mestských organizácií dvadsa ťtri miliónov  

stoosemdesiatdva. Mesto má presne to isté číslo zad ĺženos ť 

ako je teraz v tomto predkladanom, predkladanom mat eriáli.  
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Pardon, hovoril som dvadsa ťtri, je tam tridsa ťtri.  

Čiže celková zad ĺženos ť mesta spolu s organizáciami, 

ktoré mu patria bola vykázaná v hodnote stošes ťdesiatjedna 

miliónov šes ťstosedemdesiatdvatisíc pä ťstopä ťdesiatdva. 

Tento materiál bol podkladom pre to, aby sme tvoril i 

rozpo čet a aby sme boli schopní za ň zahlasova ť. Dnes 

s hrôzou zis ťujem, že vážení, to čo ste mali pred pol 

rokou, nejakým nedopatrením nie je pravdivé, lebo p ravdivé 

je dvestopä ťdesiatdevä ť miliónov.  

Čiže oproti stošes ťdesiatim naraz dvestopä ťdesiat. Kto 

chce veri ť, môže veri ť jednému, alebo druhému, ja neverím 

ani jednému. Bol som členom inventariza čnej komisie 

a hovori ť o veciach, ktoré majú by ť jasné, zrozumite ľné, 

naozaj môže da ť len správa inventarizá, priebehu 

z inventarizácie. Tá sa za vášho pôsobenia, pán pri mátor, 

ani raz dobre neukon čila. Čiže to je jedna vec.  

Druhá vec je, k tomu materiálu ako takému.  

Hovoríte v úvode o sedem a pol milióna rozvojových 

projektoch, ktoré mesto za toto obdobie urobilo. Ja  som si 

z toho súpisu urobil sú čet čerpania prostriedkov, vyšlo mi 

to štyri celé sedem milióna. Štyri celé sedem. Je o tázne, 

ako dopadne tento rozpo čtový rok, lebo tých sedem a pol 

milióna sú celkové sumy, ktoré boli v rámci rozpo čtu na 

rek, rok 2014 uvažované. Nepredpokladám, je to môj skromný 

názor, že sa všetky rozpo čtované sumy aj zužitkujú. Ve ď 

nakoniec, už sme tu mali aj pozme ňujúci návrh rozpo čtu, 

ktorý znižoval kapitálové výdavky.  

K nepresnostiam.  
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Zarazila ma na strane pä ť, neviem teda či to niekto 

bude sledova ť, trajektória, ktorá hovorí o preh ľade 

zad ĺženosti mesta, ona sa naraz v roku 2013 zlomila 

nepriaznivým spôsobom, ale to je len chyba toho, že  tam je 

daný stupe ň koniec roka, pri čom sa vykazuje rok 2014. Čiže 

tam tá, tam tá záležitos ť je v poriadku, aj ke ď v rámci 

materiálu je nepresná.  

Zadĺženie GIBu sa tu hovorilo o tom jedna, dva, tri 

a to je prenos, prenos pre jedného verite ľa. Tam je výkaz, 

ktorý hovorí, že v roku 2010 bolo zad ĺženie dvanás ť 

miliónov  stošes ťdesiatdevä ť. V šiestom mesiaci roku 2014 

je zad ĺženie dvadsa ť miliónov osmestodvadsa ťjedna (gong). 

Nárast o osem miliónov.  

Ja si zoberiem ďalšie, ďalšie. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Nech sa pá či, pán poslanec. 

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

Čiže nepresný údaj.  

Tu hovoríme o tom, že pokleslo, ja hovorím o tom, ž e 

narástlo. To, čo nakoniec, aj pán Nesrovnal povedal.  

Preh ľad stavu a dlhu Dopravného  podniku k 30. 6.  

Vážení, tu je zase jeden ve ľký problém v tom, že k 31. 

2., k 31. 12. roku 2010 hej, je dlh nejakých Doprav ného 

podniku na úrovni tridsa ťdevä ť miliónov skoro. Dnes je na 
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úrovni takmer štyridsa ť miliónov, čo hovorí o náraste 

osemstotridsa ťtisíc korún.  

GIB je na tom teda to, čo bolo predtým povedané ako 

úspora, GIB je na tom v podstate horšie, lebo, lebo  ten, tá 

východzia suma oporoti existujúcej je plus osem mil iónov 

šes ťstopä ťdesiat tisíc.  

Zaujímavé je však METRO a to by som vás poprosil 

naozaj, keby ste si na, nalistovali alebo pozreli s tranu 

osem. Tam sú taxatívne dátumovo uvedené kedy sa bra li 

pôži čky a jednozna čne v tej tabu ľke hore nad tým grafom sa 

hovorí, že prvá pôži čka bola braná 28. 4., druhá 27. 12., 

27. 12. tretia a potom. To bolo v roku 2011. Jediná , 

jediná, jediný úver bol braný v roku 2012 vo výške 

päťstotisíc korún.  

Čudujme sa sveta, svetu, ale v rámci roku 2010 správ a 

hovorí, že, že METRO malo dlh cez osem miliónov. Ne viem 

akým spôsobom k tomu mohlo dôjs ť. Pod ľa mňa, malo dlh nula.  

Prejdime, prejdime ďalej. Krátkodobé poh ľadávky.  

Pokia ľ nás nie čo naozaj môže, môže nejakým spôsobom 

zaťažova ť tým, že ve ľa mí ňame, takisto by nás malo 

zaťažova ť nedomáhame sa toho, na čo svojím spôsobom v prvom 

rade by sme mali dba ť, a teda naše poh ľadávky aj vymáha ť. 

Dochádza k nárastu ve ľkosti poh ľadávok vo či našim 

verite ľom. Negatívna skuto čnos ť.  

Krátkodobé záväzky.  
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Nárast oproti roku 2010 o osem a, osem celé šes ť 

milióna. Organizácie, mimo tých, čo boli hovorené, 

o ďalších pä ť celé sedem milióna. 

Pokra čujem na tej istej strane, je to strana devä ť.  

Vývoj hotovosti a cenín. 

Dva krát som inventariza čnej komisii hovoril, že 

zaú čtujme aj zmenku, ktorú magistrát vlastní od J&T, 

nestalo sa to. A nestalo sa to ani teraz v tomto ma teriáli, 

lebo ceniny, tak jako sú uvedené v jednotlivých rok och od 

2010 vykazujú rádove tisícky Eur. Zmenka, ktorá zat ia ľ nie 

je v ú čtovníctve zanesená, má hodnotu plus – mínus, 

nezadefinovanú, neur čenú, ale štyri milióny Eur.  

Zaujímavé, a to je ten politický aspekt tejto správ y 

je na strane, na strane desa ť. Celkové príjmy.  

Spracovate ľ materiálu chcel poukáza ť na to, áno, ke ď 

aj nie čo negatívne sa tu objavilo, tak je to v ďaka tomu, že 

naše príjmy sa nenap ĺňali pod ľa rozpo čtu, kdežto v opa čnom 

garde, v tom období predchádzajúcom dochádzalo k to mu, že 

tie rozpo čty sa nap ĺňali.  

Zaujímavý je rok 2010. skuto čné príjmy hlavného mesta 

boli v roku 2010 vyššie o mínus pätnás ť miliónov. Čiže 

nehovoríme, že neboli naplnené, ale boli vyššie o m ínus 

pätnás ť oproti rozpo čtovým príjmom in a napriek tomuto 

stúpli záväzky mesta za rok stúpli 

o sedemstopä ťdesiatdevä ťtisíc. Čiže neboli naplnené 

rozpo čty o pätnás ť miliónov  rozpo čet. Čiže ja by som tam 

dal aspo ň sloví čko len. Len o sedemstopä ťdesiatdevä ťtisíc.  
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V ďalších rokoch už sa hovorí o tom, že príjmy boli 

nižšie, nižšie, jedine tento jeden, ten rozhodujúci , ten 

v desiatom, neviem či to bol úmysel, alebo nedostatok, pri 

spracovaní sa hovorí o naplnení rozpo čtu, respektíve do 

jeho prekro čení.  

Ďalšie skuto čnosti (gong). 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec, ďalšie skuto čnosti sa dozvieme zrejem 

v neformálnej časti našej diskusie. Vy ste vy čerpali svoju 

možnosť prehovori ť v tomto bode ako riadny prihlásený.  

Faktickou poznámkou na vás chce reagova ť pán poslanec 

Nesrovnal. 

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

Chcem doplni ť kolegu Koleka, ktorý ve ľmi dobre 

demaskoval lživú podstatu tohto materiálu o jeden ďalší 

konkrétny údaj, ktorý si ešte dobre pamätáme z minu lého 

roku a sú to krátkodobé záväzky, kedy hlavný kontro lór, nie 

je to náš údaj, je to údaj hlavného kontrolóra, pri šiel na 

to, že nezaplatené krátkodobé záväzky v minulom rok u boli 

sedemdesiat miliónov. To číslo tu nieko ľkokrát zaznelo. 

Márne ho budeme h ľadať vo vašom preh ľade, pán primátor. 

Jednoducho tam nie je. A to ma viedlo k tomu, že st e 

priviedli mesto do bankrotu, keby bola firmou. Naš ťastie 

nie je.  
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A najlepší signál o tomto materiáli, kolegyne 

a kolegovia nám dal hlavný kontrolór. Pozrite sa, m usel 

odís ť, aby sa k tomu nemusel vyjadri ť.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán hlavný kontrolór sa ospravedlnil, pretože má 

povinnosti a povedal mi, že tu žia ľ, nebude prítomný.  

Ale ja sa vyjadrím aj k tomu, čo ste povedali páni, 

akože, to si možno nedáte za klobúk.  

Pán poslanec Borgu ľa.  

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

Ďakujem, pán primátor za slovo.  

Predvolebná kampa ň je v plnom prúde, toto bol jej taký 

ostrý štart.  

Odo mňa je čakané, ke ďže mi tam svieti SMER – SD, že 

to bude ve ľká chvála, ale ja som v tomto zastupite ľstve, 

pôsobím a myslím, že je to dos ť vidno, že ke ď sa mi nie čo 

nepáči, otvorene hovorím, že sa mi to nepá či a je mi jedno 

či to predkladá ľavý, pravý, alebo onaký.  

A pri tomto bode však chcem poveda ť, že ja som na 

osemdesiat, osemdesiatpä ť percent pyšný, že som členom 

tohto zastupite ľstva a po štyroch rokoch odídem z tohto 

zastupite ľstva s pocitom, že sme urobili kus práce pre toto 

mesto, že sme posunuli nie čo, nie čo dopredu a vždy sa dá 

hovori ť, že toto sme mali robi ť lepšie, toto sme mali robi ť 
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inak. Áno, ja s tým úplne súhlasím, lebo ten, kto n ie čo 

robí, ten sa dopúš ťa aj chýb. A ur čite my sme sa dopustili 

viacerých, ale celkový ten dojem pre m ňa je, je pozitívny. 

Veľmi pozitívny. A je to vidie ť jednak aj v znižovaní dlhu 

a vôbec, vôbec vo číslach, ktoré predkladáte. Ale to sú aj 

mnohé iné veci. To je aj prístup k verejnosti. To j e 

otvorenos ť úradu, to je snaha o transparentnos ť, verejné 

obstarávania a tak ďalej.  

Navyše by som rád povedal, že z môjho poh ľadu sa 

významne zmenila situácia v podnikoch. Ja osobne so m členom 

dozornej rady Dopravného podniku a tam som úplne na dšený 

z toho, ako to tam funguje. Zas sa dá poveda ť, samozrejme, 

že to môže by ť lepšie, že, že sa tam dalo urobi ť ove ľa, 

ove ľa viacej. Ale ke ď ja si beriem ten obraz ako to bolo 

pred štyrmi rokmi presne, ako je to dnes, tak to je  tisíc 

a jedna. Pred štyrmi rokmi tam boli za, za dva roky , preto, 

pred tým obdobím  štyroch rokov, teda posledné dva roky 

bývalého vedenia sa urobila strata sedemnás ť miliónov  Eur. 

Dneska je Dopravný podnik viacmenej nulový. Čo je dobrá 

správa v jeho prípade.  

Za tie štyri roky máme zabsolvovaný proces z Európs kou 

komisiou a teda vyzerá, že dostaneme preplatené tro lejbusy, 

autobusy. Udiala sa v podstate najvýznamnejšia obno va 

vozového parku vôbec. A mám, máme nové depo.  

Čiže ja som spokojný aj v tomto smere a možno, nevie m 

ako to úplne presne vyzerá v iných podnikoch, ale d á sa 

poveda ť Bratislavská vodárenská a tak ďalej, že v mnohých, 

mnohých tieto pozitívne zmeny nastali. Rovnako ako 

pozitívna zmena nastala v meste. 
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Ja sa nehanbím za to, že som tu štyri roky pracoval  

a ja sa pán primátor, k vašim výsledkom hrdo hlásim .  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Faktickou poznámkou reaguje pán poslanec  Nesrovnal .  

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

Ešte som chcel kolegovi Borgu ľovi pripomenú ť, teda 

poveda ť, ke ď je taký nadšený z dozornej rady, že si po 

štyroch rokoch členstva v dozornej rade v Dopravnom podniku 

nevšimol, že Dopravný podnik nie je nulový, ale je ro čne 

dotovaný čiastkou šes ťdesiat miliónov Eur z pe ňazí da ňových 

poplatníkov. Ale aj nech vám to nebráni vašemu nadš eniu. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Hr čka. Faktická.  

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ja by som tiež len na to, že čo všetko sa tu spravilo. 

Len prirovnáva ť, že čo sa spravilo z európskych pe ňazí, 

ktoré ako keby v predchádzajúcom a teraz nejdem nij akým 

spôsobom obhajova ť, ale chváli ť sa tým, že dostali sme 

peniaze, to je proste padni komu padni. Padla tomut o 

zastupite ľstvu a to znamená, ke ď sa kupovali elektri čky, 

keď sa kupovali trolejbusy, ke ď sme dostali na Nosný 
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systém, tak sme to dostali v tomto volebnom období.  Keby, 

mohlo to teoreticky dosta ť nasledujúce volebné obdobie, 

prechádzajúce volebné obdobie. To pod ľa mňa týmto sa hrdi ť 

a na toto prislúcha ť. Áno, bola ur čitá nejaká, bola 

potrebná nejaká práca na to, ale ke ď si pozriete, tak 

devä ťdesiat iks percent toho, čo sa spravilo, sa spravilo 

z pe ňazí, ktoré neboli mestské, ktoré sme dostali. A keb y 

sme ich nedostali, tak čo by sme sa, čím chválili.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Borgu ľa.  

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

Pán Nesrovnal, ja nerozumiem pre čo toto robíte. Vy 

dobre viete, že to, tá dotácia je stále. Ale pri te j 

dotácii pred tým sa, sa robila strata sedemnás ť miliónov, 

pri rovnakej dotácii teraz je Dopravný podnik nulov ý. 

Všetcia dobre vedia ako som to myslel.  

Pán Hr čka, to neni padni komu padni. Za tým, že toto 

mesto získalo eurofondy, je mnoho práce, lobingu, 

stretávania sa, možno doprosovania sa v tých správn ych 

dverách. A možno keby tu nesedel tento primátor a s edel by 

tu iný primátor, tak dostaneme nulu. Chcel som to i nak 

poveda ť, ale dobre.  
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Čiže to neni, že padni komu padni, že, že, že haló, 

teraz bude Ján Hr čka primátor a dostane aj on. No neviem, 

či by ste dostali. Jednoducho to sú, to sú, to je, 

o eurofondy, žia ľ, treba to pomenova ť, je to aj politická 

hra možno. Keby tu, keby, keby ten, ten súzvuk prav icovej, 

pravicového primátora a pravicovej vlády nefungoval  natol, 

nato ľko, ako (gong) ľavicového primátora a ľavicovej vlády 

a výsledok je ten, že máme aj eurofondy pre toto me sto. 

Pred tým to bolo nemožné.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Hr čka má riadny príspevok.  

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Aj ke ďže som nemohol reagova ť faktickou. To je presne, 

presne také to prekrúcanie.  

Ono nebolo, ono bolo nemožné nie preto, kto bol na 

mieste primátora, ale preto, ako boli nastavené eur ópske 

fondy, ktoré jednoducho Bratislavu obchádzali. Obch ádzali 

ju vo ve ľa veciach, respektíve boli smerované na iný 

projekt. A ke ď sa ten projekt nezrealizoval, tak peniaze, 

ktoré na to boli vyhradené, sa pretransformovali do  iného 

projektu.  

Ale akože toto naozaj, takým, tak ako je to. Ako to  

naozaj tá argumentácia už ide, ide do takých absurd ít, že 

ja si neviem predstavi ť, to ako keby sme za čali hovori ť, že 

v roku 1993 Slovenská republika nemala žiadny majet ok. Po 

rozdelení majetku táto republika nadobudla majetok,  ktorý 
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sa rozdelil, lebo však to bol jej prínos. Keby sa 

nerozdelil, tak nikdy by nebol ich vlastný.  

Ako to už ideme naozaj pod ľa mňa až do takýchto, do 

takýchto argumentov a to mi príde fakt že, fakt že,  dos ť 

mimo.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Borgu ľa, faktická. 

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

Jano, je to divné a je to absurdné. Lebo rozpráva ť 

o tom, že, že ako, to len tak ako padlo, že to je ú plne 

automatické, tak to, to je úplný nezmysel proste. E urofondy 

pre toto mesto nie sú automatické. Ja som. To je, t o je, to 

je obrovský, obrovský kus práce, ktorý za tým je, ž e tieto 

eurofondy máme.  

A ľuďom je úplne jedno či sú to z našich pe ňazí, 

z eurofondových pe ňazí. Proste, ten nový trolejbus tu bude 

a hotovo. A nikto sa nebude pýta ť z koho pe ňazí, pe ňazí to 

je. Dôležité je, že sa tie peniaze zohnali.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

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

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Neni mi jasné, pre čo kolega Hr čka ide kandidova ť na 

starostu Petržalky. Padni komu padni v tej Petržalk e 

a hotovo. Však je úplne zbyto čné, aby tam on šiel.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Kolek, faktická. 

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

Ďakujem. 

Naozaj, fondy sú jedna vec a to čo sme zabezpe čili my, 

je druhá vec. My sme za tie tri volebné roky, ktoré  sme tu 

zatia ľ akože vykázali, respektíve tri a pol, predali 

majetok za v jednom roku dvanás ť, skoro trinás ť, plus dva 

krát po sedem, to je dvadsa ťšes ť miliónov  a pri tom naše 

investície, ktoré, s ktorými sa tak hrdíme a sme hr dí, že 

sa nám podarili, vykazujú hodnotu štyri celé sedem.  Čiže 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

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

Prosím? 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Sedem a pol.  

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

Štyri celé sedem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Spočítajte si to, sedem a pol.  

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

Štyri celé sedem. Čiže to znamená, že my z majetku, 

ktorý sme predali a za čo sme zinkasovali majetok, ( ὄὄὄ = 

oprava) financie, sme refinancovali nejaké investíc ie len 

zlomkovou, zlomkovou hodnotou. Naozaj tá, tá pýcha môže by ť 

jedine na to, že tu prúdili fondové peniaze. To je jedna 

vec.  

Druhá vec je, naozaj aj pán Hr čka môže by ť dobrý 

starosta len preto, že vie ako to má robi ť, nie preto že 

padni (gong) komu padni.  
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Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Hr čka reaguje na faktické poznámky.  

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Á, hovorím, no tuto, bohužia ľ, neni to asi hlavná 

priorita tejto diskusie, ale bavíme sa, bavíme sa o  tom, že 

pokia ľ ja si dokážem zabezpe či ť napríklad teraz dotácie, 

ktorá príde jednorazovo zo štátu, tak sa môžeme hrd i ť, že 

aký máme extra príjem, ale to, že si nezabezpe číme ďalších, 

možno stotisíc alebo stopä ťdesiattisíc obyvate ľov, ktorí 

tu, ktoré tu dlhé roky bývajú a neurobilo sa ni č preto, aby 

si sem prehlásili trvalý pobyt, aby sme mali regulé rny 

príjem, to, to je nesystémové, to je absolútne nesp rávne.  

A akože vy sa hrdíte hospodárením a hrdi ť sa 

hospodárením, ja nijakým spôsobom neznevažujem prác u, ktorá 

bola potrebná na to, aby sme tie eurofondy prišli, ale 

hrdi ť sa dobrým hospodárením, že som si vybavil, že mi 

niekto daruje a potom poviem aký som dobrý hospodár , tak 

ako (so smiechom) to je, to je naozaj. Ja by som bo l 

zvedavý, to toto, toto nemá vôbec ni č spolo čné s normálnym 

komer čným podnikom, alebo nie čím podobným. To naozaj, kto 

si dokáže vybavi ť, že jemu dajú, tak on je dobrý a ten, kto 

si nedokáže vybavi ť, ten je zlý hospodár.  

Ďakujem, to naozaj vidíme, kto nám vládne.  
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Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, pán 

riadite ľ, na toto už sa nedá reagova ť faktickou poznámkou.  

Ja za čnem od tých eurofondov, pretože to bol naozaj 

hlavný zdroj rozvojových projektov, ktoré sme v tom to 

období mali.  

A chcem pripomenú ť váženému pánovi poslancovi Hr čkovi, 

ktorý je členom miestneho zastupite ľstva v Petržalke, že 

som tam bol v roku 2011 a rozprával som poslancom, že 

budeme rekonštruova ť Starý most a privedieme elektri čku do 

Petržalky a nikto mi neveril. Nikto mi neveril, že to 

zaplatí Európska únia, pretože osem rokov to predtý m 

počúvali od primátora Ďurkovského, že už v tomto období 

bude chodi ť elektri čka, už v tomto období to zrealizujeme 

a nikdy sa to nestalo.  

Chcem vám poveda ť, že si to naozaj vyžadovalo 

presvied čanie a pomohla v tom aj vláda pani premiérky 

Radi čovej a konkrétne pán minister Fige ľ, ktorý bol 

ministrom dopravy, ktorý veril tomuto projektu, pre tože nám 

sa podarilo to, že peniaze, ktoré boli pôvodne ur čené pre 

prijímate ľa, ktorý sa volá Železnice Slovenskej republiky, 

sme rozšírili toho prijímate ľa na mesto Bratislava, to nie 

je samozrejmé, to naozaj bolo treba vysvet ľova ť 

a obhajova ť. A dokonca sme sa dostali tak ďaleko, že 

Európska komisia v pozi čnom dokumente pre roky 2014 – 2020 

povedala, že vidí ako prioritu financovania pre Slo venskú 

republiku verejnú dopravu v Bratislave.  
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To v roku 2011 nehovorila. Teraz to hovorí, pretože  

vidí, aké má mesto problémy a čo treba pre verejnú dopravu 

v Bratislave urobi ť.  

Čiže nebolo to úplne samozrejmé. Je pravda, že zosta li 

peniaze z Filiálky a tie sme sa snažili využi ť. Všetko 

vlastne predkladáme ako isté náhradné projekty za t o, že sa 

veľký železni čný projekt jednoducho v Bratislave 

nezrealizoval, ale využili sme šancu na aspo ň nejaký rozvoj 

v k ľúčovej oblasti tohto mesta. Doprava je najvä čšia zá ťaž, 

ktorú v meste máme. Z vlastných pe ňazí by sme to financova ť 

nemohli, pretože mesto sme zdedili v takom stave, v  akom 

sme ho zdedili. V katastrofálnom.  

A je smutný poh ľad na predsedu finan čnej komisie, 

ktorý po štyroch rokoch nevie, ako toto mesto hospo dári. Vy 

keď odmietnete túto správu takouto veti čkou, ktorú navrhuje 

pán poslanec Kolek, znevážite vlastnú prácu, vážené  

kolegyne, kolegovia.  

Pán poslanec Nesrovnal hlasoval za to, že odložíme ten 

úver GIBu na neskôr, všetci sme za to hlasovali, al e to 

neznamená, že ten úver sa stratil. My sme reálne za platili 

dvadsa ť miliónov na zníženie dlhu mesta a tridsa ťpäť 

miliónov  na zníženie dlhov našich organizácií. Vše tko 

ostatné nám zostalo. Tých dvadsa ť odložených miliónov  

z toho GIBu ešte stále je na stole. Dostane ich na stole 

nový primátor. Tie sú v tých stoosemdesiatich šiest ich.  

V čom je toto zavádzajúce? My sme spo čítali čo reálne 

odišlo bankám za splátky dlhov. Odišlo im pä ťdesiatpä ť 

miliónov. Dvadsa ť našich, tie nikto nespochyb ňuje 
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a tridsa ťpäť sme posielali každý rok Dopravnému podniku na 

lízingovú zmluvu AIC nejakú švaj čiarsku banku, za ktorú sa 

nakupovali v roku 2010 trolejbusy a ďalšie úvery, ktoré sme 

už zobrali my, lebo si niekto objednal, ale zabudol  

poveda ť, z čoho to zaplatí. Ja som aj toto zapo čítal.  

Smutný poh ľad je na poslanca Koleka, ktorý povie, že 

GIB mal dvanás ť a teraz má dvadsa ť. Ale že sme my tu 

v januári museli prija ť úver, my ako mesto zaru či ť úver 

dvadsa ťtri miliónov, lebo niekto objednal práce za tieto, 

za tieto výkony, za tento rozsah a my sme z tých tr idsa ťtri 

splatili tak, že máme dneska dvadsa ť, to je pravdivý obraz, 

pán poslanec. A ten ste dostali. Vo finan čnej komisii ho 

máte. Máte preh ľad o všetkých dlhov. Máme o tom ve ľmi peknú 

tabu ľku.  

Čiže v čom sme tenden ční? Fakty prosím. Nemôžte 

spochybni ť tieto dva výsledky. Mesto za štyri roky 

zaplatilo a znížilo dlhy vo výške pä ťdesiatpä ť miliónov  

Eur, dvadsa ť miliónov  na mesto, dvadsa ťpäť na 

organizáciách a získalo tristo miliónov  na európsk e 

projekty. A sedem a pol milióna dalo z vlastných pe ňazí.  

Ja neviem pre čo to spo čítavate na štyri celé sedem, 

všetky tieto rozvojové projekty, ktoré sú v tej spr áve 

vymenované, sú za sedem celé štyri milióna. Že niek toré nie 

sú investi čné, nie je podstatné, to všetko slúži na 

investície. Či je to hluková bariéra, či je to verejné 

toalety v Devíne, tieto všetky prosím, zarátajte do  tohto 

čísla.  
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Čiže reálny výsledok je taký, že sme na tom podstatn e 

lepšie ako sme boli pred štyrmi rokmi. Ešte stále s i 

nemôžme dovoli ť postavi ť križovatku, o ktorej tu štyri roky 

hovorí pani poslanky ňa Jégh. Ke ď toto budeme môc ť urobi ť, 

že za jeden milión budeme môc ť zaplati ť jednu investi čnú 

aktivitu, ktorú máme v meste, vtedy to mesto bude v  zdravej 

situácii. Za štyri roky sme sa tam, žia ľ, nedostali. 

Pretože predávali sme majetok, ale prakticky všetko  z neho 

muselo ís ť na dlhy. Na splácanie starých dlhov a iba sedem 

a pol milióna sme mohli da ť na nové veci. To sme si tak 

akoby odložili bokom, že predsa len to mesto treba rozvíja ť 

aj z našich pe ňazí.  

Takže ten obraz z môjho poh ľadu (gong) je korektný 

a správny. A môžete o tom rozpráva ť ako politici pred 

voľbami čo len chcete, tieto fakty sa nedajú spochybni ť. A 

viem ich preukáza ť pre každého, kto bude ma ť záujem a kto 

sa na to nedíva politickými okuliarmi.  

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec Kolek, faktická. 

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

Pán primátor, pokia ľ si nalistujete tú prílohu o, ja 

budem, budem citova ť, Investi čné akcie v roku 2011 a pri 

každej je er, en, dvojbodka suma a plnenie. Pokia ľ si 

spo čítate plnenia. 

(poznámka:  po čuť hovor mimo mikrofón a slovo „uhm“) 
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Pokia ľ si spo čítate plnenia, tak možno sám sebe týmto 

spôsobom akože znemožníte znova tvrdi ť, že to je sedem 

a pol milióna. Iná č nejde o ni č viac, ako o tri milióny.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec Hr čka.  

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Á, ja som to nieko ľkokrát zopakoval. Ja nespochyb ňujem 

prácu, ktorú bolo potrebné vynaloži ť na získanie 

eurofondov. Ale chváli ť sa tým, že ste nie čo dostali, vy 

ste to nevyhospodárili. Vy ste neurobili, že dobre ste 

hospodárili a toto vám ostalo, toto ste spravili. V y ste 

dostali. To je skrátka dar. Jednorázový, nesystemat ický. Vy 

ste systematicky ni č k lepšiemu nespravili.  

Odhŕňanie snehu, či zimná údržba? Aké systematické 

riešenie? Kde tam bolo? Dalo sa s tým rieši ť. Mohli ste 

objednáva ť menšie po čty, neviem čo. To sa nerobilo, lebo na 

to nebol, nebol záujem. Zvyšovanie po čtu obyvate ľov 

a nejaké ďalšie nástroje, proste neboli. Neboli. 

A teraz ja som strašne zvedavý, neviem, či sa stanete 

opäť, ale ke ď sa stanete opä ť primátorom a nebudete ma ť 

eurofondy, tak potom som zvedavý na to hospodárenie , 

pretože proste, to je to, ke ď to o čistíte, tak potom sa 

dostanete k reálnym číslam a tie sú hrozné, pod ľa mňa.  
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Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Borgu ľa.  

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

To je, že vidie ť pohár polopr, poloprázdny alebo, 

alebo poloplný. Ja som osoba, ktorá sa ho snaží vid ie ť 

poloplný. Ale v tomto prípade to nie je, že polopln ý, on je 

na osemdesiat, pre m ňa je na osemdesiatpä ť percent plný. 

Proste to od slova ako katastrofálne a bankrot a po dobné 

tu, tu nemajú čo h ľadať, respektíve ke ď majú čo h ľadať, tak 

žia ľbohu, len v súvislosti s minulos ťou. Lebo my sme 

odchádzali z nejakého, z nejakej štartovacej čiary. To jak 

keď Eichler po Rezešovi išiel dáva ť dokopy Železiarne a po 

pol roku ste mu, ste mu vykri čali, že ježiš, jaké, v jakom 

stave máš tie Železniarne, katastrofa. A bez toto, aby 

niekto videl, že čo sa dialo v tých Železiar ňach pred tým.  

Však aj v tomto meste sa čosi dialo. Nezaplatené 

štadióny, poschovávané faktúry a tak ďalej. Mnohé ako, pán 

Ďurkovský urobil aj mnohé dobré veci, ale, ale žia ľbohu 

toto hospodárenie mu, mu, mu, mu moc, teda moc, moc  ako 

nešlo. A to ako to ostalo, tak to bola katastrofa.  

My odtia ľ musíme ís ť hore. Ale, žia ľbohu to nejde, že 

z nula na sto za sekundu. Musíme ís ť aj desa ť, aj dvadsa ť, 

aj pä ťdesiat, aj sedemdesiat (gong) a potom pôjdeme asi a j 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Pán riadite ľ Gajarský.  

Mgr. Rastislav   G a j a r s k ý , riadite ľ magistrátu: 

Ďakujem za slovo.  

Ja chcem poveda ť to ľko k tým eurofondom, že asi iste 

viete, že ve ľa miest a obcí v rámci Slovenska má možnos ť 

čerpa ť tieto EUfondy. Ne čerpá ich v takej miere a je to 

z časti aj z dôvodu, že si to nemôžu dovoli ť. Ve ľa miest 

a obcí má vôbec problémy z financovaním tých piatic h alebo 

desiatich percent, ktoré majú oni svoju povinnos ť 

zafinancova ť v rámci týchto projektov.  

Mesto Bratislava samozrejme tento problém nemá, ale  

tiež je to boj. Pretože my tie prostriedky, ktoré m á, 

ktorými máme kofinancova ť celkový projekt, napríklad nákup 

autobusov, trolejbusov, elektri čiek, musíme získa ť z mesta. 

Tak je to financované. Je to financované z mesta a ide to 

do Dopravného podniku a my sa podie ľame na to vo 

financovaní piatimi percentami. Mesto musí poskytnú ť tieto 

prostriedky. To sú tie reálne prostriedky, ktoré ta m 

dávame, pán poslanec.  

Ja kvôli tomu hovorím iba o tom nette, pretože čo sa 

týka hospodárenia, na ktoré ste narážal, pán poslan ec 

Borgu ľa ur čite nemal na mysli hospodárenie (gong) ako tak.  
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Chcem teda vysvetli ť, môžem?  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Nemôžte, nemôžte.  

Faktická poznámka pán poslanec Drozd.  

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

Ja by som chcel zareagova ť na tie eurofondy.  

To nie je žiadny dar. Ve ď, preboha, tam treba 

vypracova ť projekty a naozaj to mesto si musí zaslúži ť. Na 

základe toho, že vypracuje kvalitný projekt. A sme vďační 

za tie peniaze. Ale to si tvrdo odrobili. Či už v Dopravnom 

podniku alebo tam, kde, kde tie eurofondy skon čili.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prosím, keby ste nezabudli tí, ktorí ste sa teraz 

prihlásili, že ste už faktické poznámky na moje vys túpenie 

mali, čiže nemôžte druhý krát.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Ešte raz? 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 
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Dám vám procedurálny ke ď skon čia faktické poznámky 

a ja odpoviem na faktické poznámky, lebo ešte stále  trvajú.  

Pán poslanec Nesrovnal ešte nemal faktickú poznámku . 

Nech sa pá či.  

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

Kolegovi Drozdovi, ktorý hovorí, že jak sa  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Nemôžte reagova ť na faktické poznámky, nemôžte 

reagova ť. 

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

Tie plány, chcem poveda ť, tie plány tu ležali a preto 

sa použili. To sám pán primátor dva krát povedal, ž e sa 

použili záložné plány, ktoré tu boli. Nikto ich 

nevypracovával teraz, už boli pripravené.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Ak dovolíte, len reagujem na faktické poznámky. Mám  na 

to právo ako re čník.  

Váženému pánovi poslancovi Kolekovi by som rád 

odporu čil aby si pod nadpisom Investi čné akcie v roku 11 až 
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14 pre čítal túto vetu: Na základe záväzných ukazovate ľov 

zabezpe čoval Generálny investor Bratislava tieto stavby. 

Nie len Generálny investor zabezpe čuje rozvoj a investi čné 

akcie, čiže ke ď som ja zrátal sedem štyri, zarátal som aj 

iné veci, pán poslanec.  

Čiže aj vy máte pravdu, aj ja. Ale nehovorte, že ja 

vás zavádzam. Pre čítajte si, prosím, ten materiál.  

Toľko reagujem na to.  

Pánovi poslancovi Hr čkovi. 

Keď nebudeme ma ť eurofondy, nebudeme ma ť niektoré 

rozvojové projekty. My ich naš ťastie budeme ma ť, pretože 

som povedal, že verejná doprava v Bratislave je pri oritou 

aj pre Európsku komisiu, aj pre nás. Ale to sa týka  

rozvoja. My tu hovoríme o bežnom chode mesta. Tu dá vame 

obraz, že sme museli škrti ť naše bežné výdavky, lebo sme 

mali zaplati ť dlhy. Príjmy z predaja majetku sme museli da ť 

na dlhy a nemohli sme za ne robi ť rozvojové projekty ako je 

križovatka a podobné. (gong) O tomto tu hovoríme pá ni. A to 

je pravdivý obraz nášho hospodárenia.  

Pani námestní čka Kimerlingová.  

Ing. Viera   K i m e r l i n g o v á , .  námestní čka 

primátora a poslanky ňa MsZ: 

Veľa sa povedalo, ale ja, a ve ľa máme napísané na 

papieri. Ale ja sa musím vyjadri ť k tým eurofondom na 

dopravu.  
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Z Európskej únie alebo z eurofondov sme na dopravu 

nedostali pretože nám Európska únia  chce financova ť naše 

dopravné prostriedky, že ju zaujíma v akom stave je  naša 

infraštruktúra. My sme tie prostriedky dostali na t o, aby 

sme urobili integrovanú dopravu. Všetky peniaze, kt oré sme 

na dopravu dostali, musia smerova ť k tomu, aby sme mali 

úspešnú integrovanú dopravu. A tam sme sa ešte 

nedopracovali. Ak nás Európska komisia príde skontr olova ť 

v tom dátume do kedy máme urobi ť integrovanú dopravu 

v rámci Bratislavského kraja a my to nebudeme ma ť hotové, 

ešte môže by ť ve ľmi zle. Ja dúfam, že integrovaná doprava 

sa nám podarí v termíne. Nakoniec budeme ešte o nej  aj 

rokova ť a, a budeme teda naozaj úspešní a budeme si môc ť 

pot ľapka ť, že akí sme boli dobrí a dostali sme na naše 

dopravné prostriedky, prípadne na infraštruktúru pe niaze.  

A o tom, že sa nie čo urobilo v minulosti, to povedal 

aj kolega Borgu ľa, že naozaj sa aj v minulosti nie čo 

urobilo. Fakt je, že sme sa dostali do krízy, kde s a už 

majetok nepredával a už sme nemohli ži ť z podstaty a preto 

máme teraz problém, lebo splácame dlhy. Tak ako tie  dlhy 

v minulosti splácal aj Ďurkovský. Za predchádzajúce 

obdobia.  

Takže, áno. Rozhodla sa Bratislava ži ť na dlh. Štát 

nám nedáva to ľko, čo Bratislava potrebuje na svoj rozvoj 

a Bratislava sa financovala z úverov, a Bratislava sa 

financovala z podstaty, čiže z predaja majetku.  

Takže aj, aj na najvyššej úrovni sa treba trošku in áč 

pozrie ť na Bratislavu a, a prehodnoti ť celý poh ľad na 

Bratislavu, aj na financovanie.  
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Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Faktickou reaguje pán poslanec  Borgu ľa.  

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

A toto ste mi, pani viceprimátorka, teraz povedali 

z duše. Lebo ke ď je tých pätnás ť percent nie čo nesplnené, 

čo, čo mi vadí, tak ve ľká časť je napríklad to, že napriek 

povedzme súladu politickému primátor a vláda, sa ne zmenil 

zákon o Bratislave, alebo teda tento poh ľad na Bratislavu 

zvyššia sa, sa, sa nezmenil.  A to je naozaj potreb né.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Keďže toto bol posledný príspevok do našej diskusie, 

uzatváram možnos ť sa prihlási ť a ako závere čné slovo poviem 

už len jednu vetu. 

Mám pocit, že niektorých kolegov, ktorí tu 

diskutovali, škrie to, čo sme dosiahli. Vás to škrie, že 

sme znížili dlhy. Ako, mám taký pocit z vás. Akoby ste 

spochyb ňovali, že sme znížili dlhy o pä ťdesiatpä ť miliónov, 

že sme získali peniaze na rozvojové projekty. Neroz umiem 
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tomu, pre čo tento postoj. To sú totižto nespochybnite ľné 

fakty.  

Ak máme problémy v majetku, ja ich registrujem rovn ako 

dobre, ako vy. Tiež som s tou tabu ľkou nebol a nie som 

spokojný. Budeme na nej pracova ť, budeme inventarizova ť. To 

sa netiahne len štyri roky. Riešime veci, ktoré sú 

v kontrolných správach spomínané ešte z rokov minul ých a je 

to vä čší balvan, ako sme si mysleli.  

Ale, ale proste, ten pocit, že sme nie čo dosiahli, to 

sa bez vás a bez vašej ú časti nedalo urobi ť. Každoro čne sme 

tu schva ľovali rozpo čty a hovorili sme o tom, čo vyriešime  

z tých minulých vecí a ako to budeme rieši ť. To sme robili 

spolu. Toto je výsledok našej spolo čnej práce. Takto to 

vnímam a takto to, prosím aj, prezentujme ďalej, pretože 

tak to naozaj je.  

Toľko z mojej strany na záver.  

Prosím teraz pani predsední čku návrhovej komisie.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Dostali sme jeden návrh na doplnenie existujúceho 

návrhu uznesenia do časti Pé, Bé pán Kolek navrhuje, 

v časti Bé konštatuje, že Komplexná správa o výsledkoc h 

hospodárenia s majetkom hlavného mesta SR Bratislav y za 

roky 2011 – 2014 je tenden čne optimalisticky spracovaná, 

skres ľujúca objektívne skuto,  skuto čnosti v hospodárení 
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a nakladaní s majetkom mesta, vykazujúca neverifiko vate ľné 

údaje, teda je nedôveryhodná. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Budeme diskutova ť o tomto dopl ňujúcom návrhu, pán 

poslanec, nech sa pá či.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Čiže optimisticky miesto optimalisticky. Áno. Tomu s me 

rozumeli, že takto ste to asi mysleli.  

Hlasujeme o dopl ňujúcom návrhu pána poslanca Koleka.  

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

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťtri prítomných, 

osem hlasovalo za, šiesti boli proti, šestnásti sa 

zdržali, traja poslanci nehlasovali.  

Konštatujem, že tento návrh sme neprijali. 

Pani predsední čka.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Ďalší návrh nebol doru čený, takže hlasujeme o pôva, o 

pôvodnom návrhu uznesenia, mestské zastupite ľstvo po 
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prerokovaní materiálu berie na vedomie Komplexnú sp rávu 

a tak ďalej.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťšes ť prítomných poslancov, 

dvadsa ťpäť hlasovalo za, traja proti, siedmi sa 

zdržali, jeden nehlasoval. 

Konštatujem, že sme prijali uznesenie a ukon čili sme 

rokovanie o bode číslo pä ť. 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

 

 

BOD 6 PREDLOŽENIE NÁVRHU ZMENY ALGORITMU 

DEĽBY TRŽIEB MEDZI DOPRAVCOV V IDS 

BK 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Bodom číslo šes ť je Predloženie návrhu zmeny algoritmu 

deľby tržieb medzi dopravcov v Integrovanom dopravnom 

systéme Bratislavského kraja.  
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Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, 

predkladám vám materiál, ktorý obsahuje dve uznesen ia. To 

jedno uznesenie smeruje k tomu, aby sme spolo čne 

s Bratislavským samosprávnym krajom odsúhlasili zme nu 

v koeficiente de ľby, ktorá je tu vyjadrená v pomere podielu 

ich miestokilometrov, čo bude výhodnejšie pre mesto 

Bratislava z poh ľadu straty, ktorú nám zatia ľ spôsobuje 

Integrovaný dopravný systém a tam smeru, a tam smer ovalo aj 

vaše uznesenie z júna, kedy ste povedali, áno, súhl asíme 

s druhou etapou, ale za iných podmienok. Vyrokovali  sme 

teda zmenu koeficientu. A druhé.  

Snažili sme sa získa ť od Bratislavského samosprávneho 

kraja istý príspevok, ktorý by nám pomohol kry ť túto stratu 

v roku 2014, pretože sa vyšplhala na vysoké čísla. 

Bratislavský samosprávny kraj zatia ľ takéto ve ľké straty 

z Integrovanej dopravy nemá. Čiže h ľadali sme dohodu.  

Ja by som v bode Bé navrhoval upravi ť to uznesenie 

berie na vedomie podanie žiadosti o poskytnutie dot ácie na 

pos, na kompenzáciu. My nevieme, či BSK schváli alebo 

neschváli. Bude o tejto našej žiadosti rokova ť 3. októbra, 

to len pre vašu informáciu. Ale hovori ť o tom, že už sme sa 

dohodli, sa asi bez zastupite ľstiev nedá. Čiže 

predpokladám, že rovnaký text ako v našom bode 

A a pravdepodobne aj dotáciu v bode Bé by mal schvá li ť 

Bratislavský samosprávny kraj pod ľa mojich rokovaní s pánom 

podpredsedom Bertom, s pánom predsedom Frešom a ďalšími 

predstavite ľmi kraja.  

Považujem tým, uznesenie čiasto čne za splnené v tom 

zmysle, že sme sa pohli. Máme teda priaznivejšie 
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koeficienty, ale pre rok 2015 nás diskusia o tom, a kým 

spôsobom si deli ť tržby v rámci Integrovaného dopravného 

systému čaká na ďalej, pretože pravdepodobne sa dostaneme už 

do tretej etapy a to je zavedenie jednorazových ces tovných 

lístkov a s tými bude spojený vlastne ďalší pohyb v rámci 

IDS. Teraz hovoríme o druhej etape, ktorá by sa mal a 

spusti ť do konca roka a to je naviazanie okresu Pezinok 

a Senec do integrovanej dopravy.  

Toto uznesenie pomôže tomu, že aj my ako mesto sa 

budeme môc ť k tomu prihlási ť, preto vás prosím o jeho 

podporu.  

Otváram diskusiu k bodu číslo šes ť.  

Konštatujem, že sa do nej nikto neprihlásil.  

Návrhová komisia.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Budeme hlasova ť o návrhu uznesenia tak, ako nám bolo 

písomne predložené, s tým, že v časti Bé berie na vedomie 

začína slovom podanie žiadosti o poskytnutie a tak ďalej, 

všetko ostatné ostáva tak ako je aj v A1 a A2 v časti A. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte  o návrhu uznesen ia.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 
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Tridsa ťtri prítomných, 

všetci za, nikto proti, nikto sa nezdržal. 

Veľmi pekne ďakujem za podporu tohto uznesenia.  

 

 

BOD 7 POSTUP PRI ZABEZPE ČENÍ SANAČNÝCH 

OPATRENÍ V PRIESTORE ZOSUVU NAD 

DEVÍNSKOU CESTOU A NÁVRH 

PREVENTÍVNYCH OPATRENÍ SÚVISIACICH 

SO ZVÝŠENÍM INTENZITY ČISTENIA 

ODVODŇOVACÍCH SYSTÉMOV V SPRÁVE 

HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

BRATISLAVY 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Bod číslo sedem je Postup pri zabezpe čení sana čných 

opatrení v priestore zosuvu nad Devínskou cestou a návrh 

preventívnych opatrení súvisiacich so zvýšením inte nzity 

čistenia odvod ňovacích systémov v správe hlavného mesta. 

Pán riadite ľ, prosím, uve ďte materiál. 

Mgr. Rastislav   G a j a r s k ý , riadite ľ magistrátu: 

Ďakujem za slovo. 

Tento materiál ste odhlasovali hlasova, teda schvál ili 

hlasovaním, aby sa zaradil do programu, pretože je to ve ľmi 
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narýchlo spracovaný materiál, nebol ani na mestskej  rade, 

ani na finan čnej komisii. Ale ja vám za to ďakujem, aby sme 

vedeli schváli ť aspo ň do časné, do časné riešenie situácie, 

ktorá nastala.  

V uznesení máte napísané jednotlivé, jednotlivé bod y, 

ktorými sa schva ľujú tieto sana čné a preventívne riešenia 

s tým, aby sme s časti Bé, hovoríme o dlhodobejšom riešení 

a je tam, je to nastavené tak, aby som ja ako riadi te ľ 

magistrátu a mestská časť Karlova Ves zabezpe čili dlhodobé 

riešenie. Je to kvôli tomu, že tá časť, ktorá sa týka 

svahu, konkrétneho, má ho zverený mestská časť. Takže my 

spolu s mestskou časťou by sme mali zabezpe či ť finan čné 

prostriedky na to, aby sme vedeli urobi ť, alebo dosiahnu ť 

trvalé riešenie sanácie tohto svahu.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Otváram diskusiu k bodu číslo sedem.  

Pani starostka Hanulíková, nech sa pá či. 

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

Bratislava – Karlova Ves: 

Vážený pán primátor, vážení poslanci, ja by som 

v prvom rade v tejto situácii, teda o tejto situáci i chcela 

veľmi pekne po ďakova ť oddeleniu cestného hospodárstva 
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magistrátu, konkrétne pani Meš ťaníkovej, endene, endéeske 

inžinierovi Terekovi za promptné zapoži čanie a bezplatné 

zapoži čanie všetkých týchto betónových zábran, polícii 

štátnej, našej mestskej, hasi čom, klobúk dolu, ve ľká v ďaka, 

lebo, lebo to bola, to bola úžasná spolupráca. To j e, to je 

začiatok.  

Chcela by som informova ť, že mestská časť vykonala 

nevyhnutné opatrenia. Oplotili sme cestu Nad Siho ťou, 

nako ľko tá cesta je úplne spolovice spadnutá. Hrozilo ta m 

aj, aj to, že je ohrozený, že plyn môže vybuchnú ť. Osadili 

sme zábrany, oplotili sme to celé plotom. Cestu sme  

zaslepili z oboch strán.  

Celú situáciu stále monitorujeme. Operatívne sme te da 

riešili všetky veci aj s plynármi a obyvate ľov sme 

upozornili, aby, aby boli o tejto in, o tejto situá cii 

informovaní.  

V zmysle zákona sme celú situáciu nahlásili a na 

ministerstvo životného prostredia a požiadali sme i ch aj 

o pomoc. Dostali sme stanovisko, ktoré prišlo teraz  22. 9., 

kde ministerstvo, citujem, na záver:  konštatujeme,  že 

svahová deformácia poškodeného územia ohrozuje v pr vom rade 

premávku na komunikácii na Devínskej ceste a preto vám 

odporú čam obráti ť sa za ú čelom sanácie svahu na príslušného 

správcu komunikácie. Pretože celý tento svah, pán, pán 

riadite ľ hovoril, že je zverený mestskej časti, je ten, ten 

svah, to sú nulové pozemky. Ani cesta Nad Siho ťou nikdy 

nebola zaradená do siete ciest, tak ohrozuje komuná , 

komunikáciu Devínskej cesty.  
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Čo sa týka uz, uznesenia, bod dve, kde je na, 

navrhnutý orez suchých stromov, ja si myslím, že to to by 

bolo treba vykona ť ihne ď, ale nie iba v tom kúsku úseku, 

ale celá tá cesta.  

My, boli vlastne dva zosuvy. Jeden bol, jeden bol 3 . 

septembra a druhý bol 14. septembra. Ten 3. septemb ra bol 

tam, kde spadla tá cesta a 14. septembra nebol jede n zosuv, 

to je tam jak na magistráte padlo, ale boli tri za sebou. 

Prišli hasi či, zosuvla sa cesta. Tam sme to, tam bola 

dokonca cesta uzavretá. Vzápätí hasi či odišli. Za hodinu, 

my sme stáli ešte na ceste, padlo, padli dva stromy  krížom 

cez cestu. Čiže bola cesta celá uzavretá.  Vzápätí hasi či 

odišli, prišli za pol hodinu, prišli znova. Čiže padalo to 

tam ako domino. 

Si dovolím poveda ť, že to tam ide rad za radom. Všetky 

tie stromy, neviem, treba sa ís ť pozrie ť, tie všetky stromy 

sú vlastne, koruny stromov sú naklonené úplne na ce ste. 

Teraz príde zima, jak trošku na to napadne sneh, za ťaží tie 

koruny, to pôjde stále ďalej.  

Čiže my aj s, bola tam aj pani s ministerstva 

životného prostredia, prvotné, prvotné čo je treba spravi ť 

a to je treba spravi ť ihne ď, všetky tie suché, aj tie, tie 

stromy, ktoré sú úplne naklonené nad cestou, čiže oni majú 

tie, tie korene vlastne kolmo, kolmo svah, to je, t o je, to 

je jak časovaná bomba. Je treba tieto koruny, nako ľko sú 

veľmi ťažké, je treba zreza ť, aby sme aspo ň týmto. Korene, 

podľa mňa, je tam treba necha ť, lebo čiasto čne spev ňujú ten 

svah, ale tie koruny stromov.  



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 25. septembra 2014 s pokra čovaním 8. októbra 2014  

 175 

Ale to je na celej tej ceste Devínskej. Nie iba 

v tomto. Lebo to nám padalo vtedy na úseku, na úsek u, ja 

neviem, to bolo možno na úseku jeden a pol kilometr a. Na 

začiatku Devínskej, v strede Devínskej, ďalej v Devínskej.  

Čiže toto riešenie, ktoré je tu dané, že je treba da ť 

fóliu na jednu časť, myslím si, že tá fólia. My sme tie 

opatrenia hore na tej ceste Nad Siho ťou spravili, ale tá 

fólia asi to je iba riešenie v tom jednom úseku, al e ako 

hovorím, ten druhý zosuv, ktorý bol, tam boli ďalšie tri 

zosuvy a je to tam, je to tam, akože, ve ľmi nebezpe čné. 

A to sa môže sta ť hocikedy, ak troši čku zaprší.  

A potom sa ďalej bojím, po zime čo bude, ke ď po zime, 

možno v zime trošku zamrzne tá pôda, ale po zime to  pôjde 

všetko dolu, lebo to je, to je, ozaj je to tam jako že vážna 

situácia. Vieme o nej. Čiže preto je tu, preto je tu, tú 

situáciu treba rieši ť.  

Ďakujem ve ľmi pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Diskutuje pani starostka Kolková.  

Ing. Ľubica   K o l k o v á , starostka mestskej časti 

Bratislava - Devín: 

Ďakujem. 
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Ja by som nadviazala na slová pani starostky 

Hanulíkovej.  

Devínska cesta sa samozrejme týka aj Devín čanov. Je to 

otázka toho, kadia ľ vôbec budeme chodi ť domov.  

Opakovane poukazujem na posudok, ktorý bol urobený 

v roku 2013, teda pred rokom po tej ve ľkej povodni, kde 

v obave o vôbec teda bezpe čnos ť prechodu po tejto ceste som 

požiadala, aby magistrát takýto posudok dal urobi ť a ten 

výsledok tu máme už, už rok. A v podstate ja viem, že nie 

sú peniaze a že nemáme na to, aby sme tú cestu sano vali, 

ale ani nerobíme nejaké prípravné kroky. 

Je mi ve ľmi ľúto, že sa nenašli peniaze medzi 

poslancami napríklad na projekt sanácie tejto cesty . Len 

aby ste vedeli o čom rozprávam. Z toho statického posudku 

celkovej d ĺžky tej cesty šes ťtisíc tridsa ťštyri metrov, 

čiže to je šes ť kilometrov cesty, ktorej dvetisíc štyristo 

metrov, čiže vyše štyridsa ť percent tejto cesty je 

v rôznych úsekoch ohrozených tak, ako to hovorila t uná 

kolegy ňa, pani starostka z Karlovej Vsi. Presne, je tam na d 

tým svah. Tam je to ohrozené, ad jedna zosuvom toho  svahu 

nad cestou a ad dva od, nejakým takým odryvom, ktor ý 

spôsobuje rieka na druhej strane ten, tejto cesty. Čiže tam 

nehrozí len zosuv svahu nad, ale hrozí aj odomletie  vlastne 

tou riekou, ktorá pravidelne teda stúpa, klesá a tá  cesta 

pracuje.  

Myslím si, že by bolo ve ľmi dôležité a taký teda, taký 

prís ľub som mala dojem, že pán primátor spravil na mests kej 

rade, že sa dá spravi ť aspo ň projekt. Možno to nebol pán 

primátor, možno to bol pán Feik, ktorý s ľú, hovoril, že ste 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 25. septembra 2014 s pokra čovaním 8. októbra 2014  

 177 

sa takto bavili v tomto duchu. Že sa dá spravi ť, spravi ť 

projekt, ktorý by tú situáciu zodpovedne posúdil a zárove ň 

aj z h ľadiska, tu upozor ňujem na možnos ť akoby získa ť dva 

benefity, získa ť nie len kvalitnú a sanovanú cestu, ale 

zárove ň by sa mohol vytvori ť priestor ja pre vybudovanie 

to ľko diskutovanej cyklotrasy. Pokia ľ by sme hýbali s tým 

telesom cesty, tak priestor aj pre cyklotrasu tam j e. Čiže 

by to bolo akési dva v jednom. Ale prvý, absolútne prvý 

krok, všetky tie katastrofické vízie a ja sa s nimi  

stotož ňujem, lebo to vidím pred o čami každodenne. Ke ď 

chodím po tej ceste, vždy je tam nejaký kame ň zosunutý 

a pozerám, či neletia ďalšie. Ale, ale vlastne, ozaj sa tam 

nie čo stane a potom budeme v nejakej tej krízovej situá cii.  

Aspoň by sme mali projekt, ktorý by pomenoval čo sa 

tam dá urobi ť, čo tam treba urobi ť. Ako by tam mohla 

vzniknú ť tá cyklotrasa. Základom je projekt. Ten projekt 

celej tej cesty, celých tých šes ť kilometrov treba spravi ť. 

A si myslím, že aj ke ď peniaze na nejaké komunikácie nie sú 

v európskych fondoch, ale možno sta čí trošku inak postavi ť 

celú tú vec a snaži ť sa na ďalej h ľadať zdroje financovania. 

Lebo tak, ako povedala pani Hanulíková, je to časovaná 

bomba. A neviem ako budeme dôvodi ť, ke ď tam ozaj na niekoho 

padne ten kame ň a zabije, čiže ohrozí už v realite ohrozí 

majetok a život nejakého človeka, alebo ľudí, ke ď to padne 

na autobus, hej, chodí tam MHD, tak neviem ako bude me 

argumentova ť, že sme minimálne neza čali nejaké kroky 

podnika ť k sanácii tej cesty.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Dve faktické poznámky.  

Pán poslanec Kolek ako prvý.  

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

Ďakujem za slovo. 

Ja len doplním to, tu, to, čo odznelo.  

Zhodou okolností, ten úsek, ktorý je teraz zosuvom 

postihnutý, bol v tej správe vyhodnotený ako sanova ný.  

Čiže pokia ľ hovoríme o štyridsiatich percentách úseku 

z tých šes ťtisíc metrov ako nebezpe čných, tak dá sa 

predpoklada ť, že ešte nejaké metre k tomu môžu pribudnú ť.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec Len č.  

Ing. Peter   L e n č , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo, pán primátor. 

Ja chcem da ť do pozornosti, že už ja mám teda 

vedomosť, že niekedy v devä ťdesiatich rokoch sa robil 

projekt sanácie tohto svahu. Myslím, že na GIBe by o tom 

mohli nie čo vedie ť. Pani terajšia riadite ľka Zálešáková tam 
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vtedy bola námestní čka. Možno by sta čilo ten projekt 

opráši ť, dopracova ť.  

A tá myšlienka s tou cyklotrasou, myslím, že to je 

celkom vhodné.  

Ďakujem ve ľmi pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. 

Pani starostka Kolková chce reagova ť na faktické.  

Ing. Ľubica   K o l k o v á , starostka mestskej časti 

Bratislava - Devín: 

Ja len chcem zareagova ť. 

Možno ste mali na mysli ten projekt cyklotrasy, kto rý 

sa v tom. Ale to sa robilo, myslím, že cez STARZ. A  v tom 

čase mal STARZ zadanie nehýba ť s tým telesom cesty. Čiže 

oni mali povinnos ť obchádza ť tú cestu a rešpektova ť jej 

terajšie vedenia. Tie náklady na realizáciu toho, čo im 

z toho vyšlo boli hrozne vysoké. To bolo v korunách  nejaké, 

tuším, štyridsa ť miliónov slovenských korún ešte.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Diskutuje pán poslanec Fiala. 
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Stanislav   F i a l a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. Ďakujem. 

Nepochybujem o vážnosti situácie v tejto oblasti, 

napriek tomu si dovolím sa spýta ť. V bode Bé žiada 

zabezpe či ť finan čné prostriedky na definitívnu sanáciu, 

realizáciu sana čných prác na svahu medzi Devínskou cestou 

a ulicou Nad Siho ťou, zapracova ť ich do rozpo čtu hlavného 

mesta SR Bratislavy a mestskej časti Bratislava – Karlova 

Ves na rok 2015.  

Tam mi chýba možno v akom pomere, kto má zodpovedno sť 

za toto, približn, prípadne aké finan čné prostriedky má pán 

riadite ľ magistrátu rezervova ť, lebo tie, tie, ktoré sú 

spomínané v tom posudku od pána, myslím, profesora Cisára. 

To sú zna čné čiastky. A teda neviem, kedy sa pani Jégh 

dočká križovatky. Pri všetkej úcte k potrebám tohto. A le ak 

si na, na základe tohto ideme budova ť cyklotrasu, nemám ni č 

proti tomu, len to skúsme zadefinova ť aj kompetencie 

mestskej časti a mesta a aspo ň približne sumy, ktoré sa 

očakávajú.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pani starostka Hanulíková.  

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

Karlova - Ves: 

Ja by som sa ešte chcela spýta ť oh ľadne tej dvojky. 

Ten orez suchých stromov, že či je možné za čať týmto hne ď. 

Pretože, jako, či, je to dos ť jakože náro čné, pretože tam 

je treba tá vysokozdvižná. Za chví ľu príde zima. Že ozaj, 

že, lebo, lebo je to jakože dobré, ale že či sa za čne, ale 

nie je iba v tom. Lebo ja hovorím, môžeme sa tam ís ť spolu 

pozrie ť. My sme tam aj s pánom Andrassym boli. To je po 

celom tom úseku.  

Nám to vtedy padlo, hovorím, v rozmedzí dvoch 

kilometrov, ktoré padlo na za čiatku, v strede. Čiže toto, 

toto je, pod ľa mňa úplne taká prvotná vec, ktorú by, ktorá 

by sa mala za čať hne ď. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ja vás ve ľmi vážne prosím, aby sme sa sústredili na 

veci, ktoré treba schváli ť na mestskom zastupite ľstve. Kedy 

začneme si povieme ke ď bude prestávka. To je exekutívna 

vec. 

Tu treba rozhodnú ť či do toho ideme, či je to vážna 

téma pre mestské zastupite ľstvo. A v akom rozsahu.  

Pani starostka Kolková chcela faktickú. 
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Ing. Ľubica   K o l k o v á , starostka mestskej časti 

Bratislava - Devín: 

Mikrofón. Aha.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Máte.  

Ing. Ľubica   K o l k o v á , starostka mestskej časti 

Bratislava - Devín: 

Ďakujem. 

Ozaj len krátko. Myslím, že na orez stromov je neja ký 

termín, teraz koniec septembra.  

Ale nie to som chcela. Chcela som len ešte pripomen úť, 

že nie len aj tie stromy zhora hrozia. Tam v materi áli je 

rozpracovaná potreba čisti ť tie zvody pre daž ďovú vodu. 

Pripomínam len, že rovnako treba čisti ť aj rameno Dunaja 

a tamojší osadníci hovoria, že čo kedysi sa robievalo 

pravidelne, teraz tam už roky rokúce nikto ni č neurobil. To 

znamená, že aj tá hladina toho ramena je vyššia nie kedy a, 

a teda viac ni čí tú cestu zdola.  

Čiže treba vyvola ť aj rokovania so Slovenským 

vodohospodárskym podnikom, aby aj bagrovali ramená tak, ako 

je to ich povinnos ťou. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Ja chcem zareagova ť na pána poslanca Fialu.  

Pani starostka Hanulíková a ja budem tí, ktorí bude me 

napĺňať toto uznesenie, spolo čne s pánom riadite ľom 

a s prednostom miestneho úradu, pretože máme sa v z mysle 

tohto uznesenia dohodnú ť ako sa budeme na tých nákladoch 

podie ľať.  

Nechcem to teraz prejudikova ť, pán poslanec. My vám to 

povieme v októbri. My sme povinní zmenu rozpo čtu urobi ť len 

cez zastupite ľstvo. My to nemôžme urobi ť žiadnym iným 

spôsobom. Tu nám dávate mandát, nájdite spôsob, doh odnite 

sa s mestskou časťou čo budú schopní rieši ť oni, čo budeme 

my. Ja tu tvrdím, že na toto sú tiež peniaze z reze rvného 

fondu, napriek tomu, že po 31. 8. už nie je možné 

schva ľova ť zmeny rozpo čtu kde sa zvyšuje zad ĺženie 

v Metodike ESA 95, živelné pohromy, európske pr, fo ndy 

a podobne, niektoré tieto veci sú z toho vylú čené. Toto 

bola svojím spôsobom pohroma toho typu, ktorý, ktor á by 

spĺňala a prekonávala tie zákonné obmedzenia.  

Čiže my prídeme s konkrétnym návrhom, ale nevedeli s me 

to urobi ť v takom krátkom čase. Preto je tu zmoc ňovacie 

uznesenie. My sa budeme musie ť stretnú ť s mestskou časťou 

a diskutova ť čo my, čo oni, čo teraz a čo prípadne 

perspektívne, lebo sú tu požiadavky na sanáciu cele j 

Devínskej cesty. To nevieme vyrieši ť na októbrovom 

zastupite ľstve.  
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Čiže my budeme rieši ť tie akútne veci, sanáciu toho 

svahu, opatrenia,  ktoré navrhoval pán profesor ako  statik 

a čo s tým urobi ť. Ktorú alternatívu  zvoli ť a na to si 

vytvori ť finan čné zdroje.  

Takže takto budeme zhruba postupova ť, keby som mal 

odpoveda ť na vašu otázku.  

Keďže sa už nikto nehlási, uzatváram možnos ť sa 

prihlási ť.  

Pán riadite ľ, chcete zareagova ť?  

Nech sa pá či. 

Mgr. Rastislav   G a j a r s k ý , riadite ľ magistrátu: 

Chcel som len poveda ť to, čo tu už bolo povedané. 

Je to, čo sa týka toho orezu suchých stromov, jak ste 

hovorili, že čo treba urobi ť. Práve preto je to v bode dva 

spomenuté a je to nastavené na ten koniec, koniec 

septembra. Na to sú aj, myslím, vy členené finan čné 

prostriedky čo sa týka rozpo čtu. Takže do toho ideme.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne.  

Dávam teraz priestor pre návrhovú komisiu.  
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Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Budeme hlasova ť o návrhu uznesenia tak, ako nám bolo 

písomne predložené, mestské zastupite ľstvo po prerokovaní 

materiálu v časti A schva ľuje všetky tri body, za čatie, 

vykonanie, zvýšenie. V časti Bé žiada riadite ľa magistrátu 

a mestskú časť zabezpe či ť prípravy, zabezpe či ť finan čné 

prostriedky v bodoch jedna, dva. S termínom 23. okt óber 

2014. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte o tomto návrhu 

uznesenia. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťšes ť prítomných poslancov, 

všetci za, nikto proti, nikto sa hlasovania nezdrža l. 

Prijali sme platné uznesenie.  

 

 

Kolegyne, kolegovia, navrhujem, aby sme ešte 

prerokovali body osem, devä ť a desa ť. Potom si urobíme 

obednú prestávku a po obednej prestávke za čneme jedenástkou 

a potom tou zaujímavos ťou týkajúceho sa Národného 
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futbalového štadióna a všetkým ďalším, čo nás ešte dnes 

čaká.  

 

 

BOD 8 NÁVRH DODATKU ŠTATÚTU HLAVNÉHO MESTA 

SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY – 

PÔSOBNOSTI MESTSKÝCH ČASTÍ HLAVNÉHO 

MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

BRATISLAVY V OBLASTI TELESNEJ 

KULTÚRY 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Takže bod číslo osem je Návrh dodatku štatútu o 

pôsobnosti mestských častí v oblasti telesnej kultúry. 

Tak ako ste si z materiálu pre čítali, konzultovali sme 

so všetkými mestskými časťami vec, ktorá bola prenesená na 

mestské časti rozhodnutím primátora. Jedenás ť mestských 

častí vyslovilo súhlas. Čiže tento materiál má podporu aj 

zo strany mestských častí. Čiže nám sta čí na prijatie zmeny 

štatútu oby čajná vä čšina poslancov. Čiže nepotrebujeme ma ť 

nadpolovi čnú vä čšinu všetkých poslancov.  

Hovorím to len pre pochybnosti, prípadne pochybnost i 

o kvóre. Inak vecne sme si tú vec vydiskutovali, ke ď sme 

diskutovali o tom, či toto majú vykonáva ť mestské časti 

alebo mesto. Zhodli sme sa na tom, že lepšie je tá 
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pôsobnos ť ke ď bude na mestských častiach. Mali ju aj 

doteraz a po zmene zákona sa znovu vracia na mestsk é časti.  

Toľko z mojej strany na úvod bodu osem.  

Otváram diskusiu.  

Konštatuje, že sa do nej nikto nehlási.  

Prosím návrhovú komisiu.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia tak, ako nám bolo píso mne 

predložené, mestské zastupite ľstvo po prerokovaní materiálu 

schva ľuje  dodatok štatútu a tak ďalej.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťšes ť prítomných poslancov, 

všetci za, nikto proti, nikto sa hlasovania nezdrža l. 

 

SPOLOČNÁ DISKUSIA K BODOM 9 A 10 

BOD 9 NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA 

HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

BRATISLAVY, KTORÝM SA ZRUŠUJE 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 
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HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

BRATISLAVY Č. 8/1997, KTORÝM SA 

VYDÁVA POŽIARNY PORIADOK HLAVNÉHO 

MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

BRATISLAVY 

BOD 10 NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA 

HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

BRATISLAVY, KTORÝM SA ZRUŠUJE 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 

HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

BRATISLAVY Č. 9/2001, KTORÝM SA 

VYDÁVA ZOZNAM SKUTOČNOSTÍ TVORIACICH 

PREDMET SLUŽOBNÉHO TAJOMSTVA 

V PÔSOBNOSTI HLAVNÉHO MESTA 

SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Otváram spolo čné uvedenie a rozpravu k bodom devä ť 

a desa ť. Je to návrh všeobecne záväzných nariadení, ktorým i 

sa rušia doterajšie všeobecne záväzné nariadenia. J edno pre 

vydanie Požiarneho poriadku, druhé, ktoré tvorí zoz nam 

skuto čností tvoriacich predmet služobného tajomstva.  

Ten dôvod pre čo som to spojil je ten, že v oboch 

prípadoch sa zmenil právny základ pre vydanie týcht o 

nariadení, ktorý pominul a my sme teda povinný to r ieši ť 

inak. Zruši ť tie pôvodné všeobecne záväzné nariadenia 

a vyda ť tie skuto čnosti a postupy iným spôsobom, právnym. 

Preto to nebude vo vézeten, ale bude to riešené ino u 

formou.  
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Toľko krátky úvod k bodom devä ť a desa ť. 

Otváram rozpravu k týmto dvom bodom.  

Nikto sa do nej neprihlásil.  

Prosím návrhovú komisiu.  

BOD 9 HLASOVANIE 

 NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA 

HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

BRATISLAVY, KTORÝM SA ZRUŠUJE 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 

HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

BRATISLAVY Č. 8/1997, KTORÝM SA 

VYDÁVA POŽIARNY PORIADOK HLAVNÉHO 

MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

BRATISLAVY 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia k bodu devä ť tak, ako nám 

bolo písomne predložené, mestské zastupite ľstvo po 

prerokovaní materiálu schva ľuje všeobecne záväzné 

nariadenie a tak ďalej.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte o bode číslo devä ť.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťpäť prítomných, 
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tridsa ťpäť za, nikto proti, nikto sa nezdržal. 

Schválili sme návrh všeobecne záväzného nariadenia.   

 

 

BOD 10 HLASOVANIE 

 NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA 

HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

BRATISLAVY, KTORÝM SA ZRUŠUJE 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 

HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

BRATISLAVY Č. 9/2001, KTORÝM SA 

VYDÁVA ZOZNAM SKUTOČNOSTÍ TVORIACICH 

PREDMET SLUŽOBNÉHO TAJOMSTVA 

V PÔSOBNOSTI HLAVNÉHO MESTA 

SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pani predsední čka.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia v bode desa ť, mestské 

zastupite ľstvo po prerokovaní materiálu schva ľuje všeobecne 

záväzné nariadenie  a tak ďalej.  
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Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte  o bode číslo desa ť.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťpäť prítomných poslancov, 

všetci za, nikto proti, nikto sa nezdržal. 

Schválili sme platné uznesenie.  

 

Vyhlasujem teraz obednú prestávku, ktorá potrvá do 

13.55 h, vtedy vás za čneme zvoláva ť. O štrnástej by som bol 

rád, keby sme za čali naozaj rokovanie. Máme toho ešte dos ť 

pred sebou. Čiže 13.55 a o štrnástej hodine pokra čujeme.  

Ďakujem pekne.  

(prestávka od 13.19 h do 14.09 h) 

 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

(13.59 h) 

S pani poslanky ňou Jégh a s pánom poslancom 

Nesrovnalom sme tu traja, ktorí rešpektujú ur čený čas na 

prestávku.  



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 25. septembra 2014 s pokra čovaním 8. októbra 2014  

 192 

Veľmi pekne prosím tých, ktorí ste v mezzanine 

a po čujete túto moju výzvu, chcem vám poveda ť, že je 

trinás ť pä ťdesiatdevä ť a že vás všetkých pozývam ve ľmi 

srde čne na prerokovanie bodu číslo jedenás ť a všetkých 

nasledujúcich až po devä ťdesiatdevä ť, ktoré by sme dnes 

chceli spolo čne zvládnu ť. Takže pozývam vás do rokovacej 

sály. My sme tu všetci pripravení. Verím, že aj vy.   

Vážení páni poslanci, miestnos ť sa medzi časom zaplnila 

ďalšími poslancami. dva, štyri, šes ť, osem, desa ť, 

jedenás ť. 

Jedenás ť poslancov je zatia ľ málo, to je pravda. Takže 

prosím, všetkých tých, ktorí ste ešte mimo rokovace j sály, 

aby ste sa vrátili do tejto našej miestnosti, aby s me mohli 

pokra čova ť v popolud ňajšom zasadnutí mestského 

zastupite ľstva.  

Štyri, šes ť, osem, desa ť, dvanás ť, štrnás ť, šestnás ť, 

osemnásť, devätnás ť. Toto už vyzerá (gong) celkom nádejne. 

Takže otvoríme rokovanie o bode číslo jedenás ť. Akurát mi 

tu chýba pán riadite ľ. Nie, už aj ten je tuná.  

 

 

BOD 11 NÁVRH NA USPORIADANIE VZ ŤAHOV 

K POZEMKOM V K. Ú. PETRŽALKA 

DOTKNUTÝCH REALIZÁCIOU STAVBY 

„NOSNÉHO SYSTÉMU MHD, PREVÁDZKOVÝ 

ÚSEK JANÍKOV DVOR – ŠAFARIKOVO 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 25. septembra 2014 s pokra čovaním 8. októbra 2014  

 193 

NÁMESTIE, 1. ČASŤ BOSÁKOVA ULICA – 

ŠAFARIKOVO NÁMESTIE V BRATISLAVE“ 

AKO PRÍPADU HODNÉHO OSOBITNÉHO 

ZRETEĽA 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

(po prestávke: 14.09 h) 

Pán riadite ľ, ideme na bod číslo jedenás ť a to je 

Návrh na usporiadanie vz ťahov k pozemkom v katastrálnom 

území Petržalka dotknutých realizáciou stavby „Nosn ého 

systému MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor – Šafári kovo 

námestie, 1. časť Bosákova ulica – Šafárikovo námestie“ ako 

prípad hodný osobitného zrete ľa. 

Pán riadite ľ, prosím, keby ste uviedli tento materiál. 

Mgr. Rastislav   G a j a r s k ý , riadite ľ magistrátu: 

Ide o zámenu, zámenu pozemkov so spolo čnos ťou FUXTON, 

ktorej ú čelom je usporiadanie vz ťahov k novovytvoreným 

pozemkom za, s tým, že by sme chceli pokra čova ť 

z realizáciou líniovej stavby Nosného systému MHD v  časti 

Janíkov dvor – Šafárikovo námestie .  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 
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Ja k tomu pridám, že sa nám stala nemilá vec a ke ď sme 

zamie ňali pozemky, tak sme vlastne zamenili aj časť územia, 

ktoré bolo vyhradené plánovaným koridorom pre budúc u 

elektri čku a dotknutej stavby, ktorá s tým súvisí. A teraz 

vlastne tú vec naprávame takpovediac v hodine dvaná stej, 

pretože už sa na tom priestore majú dia ť stavebné činnosti 

a nie je to možné bez toho, aby mal vlastne zhotovi te ľ, ale 

aj my, ako objednávate ľ, vz ťah k tomu pozemku.  

Tento materiál je zásadný z toho h ľadiska, že ak 

nebude schválený, nebude možné pokra čova ť v dokon čení celej 

stavby.  

Čiže ja vás ve ľmi pekne prosím o podporu toho 

materiálu, ktorý sme riešili tak, že zamie ňame pozemky 

v území. Čiže nevy ťahujeme problém Petržalky niekam inam, 

keďže investícia, ktorá sa tam má zrealizova ť požaduje, 

alebo vyžaduje mestské pozemky. Využili sme túto sk uto čnos ť 

a zamie ňame to s partnerom, s tým že znalecké posudky, 

ktoré boli vypracované z h ľadiska výmery priniesli 

rozdielne sumy a my sme žiadali, aby to druhá stran a reálne 

zaplatila. Tak je to aj navrhnuté v predloženom uzn esení. 

To znamená, ideme na to úplne férovo. Ko ľko ten pozemok 

stojí, to ľko za ňho jedna a druhá strana zaplatí. Aj ke ď 

fyzicky pri zámene sa všetky peniaze plati ť neplatia, ale 

ten rozdiel bude uhradený v prospech hlavného mesta .  

Čiže vidíme to tak, že urobili sme istú chybu, ale t ú 

chybu teraz napravíme a otvoríme priestor pre to, a by sa 

v tomto území mohla za čať aktívna stavebná činnos ť 

a riešili sa veci, ktoré súvisia s nadväznos ťou s Bosákovej 

na estakádu Starého mosta.  
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Toľko z našej strany na úvod.  

Nech sa pá či, je tu priestor pre vás.  

Pán poslanec Nesrovnal.  

Nech sa pá či. 

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

Ďakujem. 

Ja by som sa rád ešte opýtal k tomu postupu, k tej 

chybe jak ste povedali. Ja neviem, to bolo asi pred  dvomi 

rokmi, sa to zamie ňalo za nejakú hodnotu. A dnes to 

zamie ňame spä ť za tiež nejakú hodnotu. Chcem sa rozdiel, 

opýta ť či je rozdiel medzi týmito hodnotami. Či pozitívny, 

alebo negatívny. To znamená, či priplácame alebo naopak. To 

si neviem predstavi ť, že by sme získavali. Ale aký je 

rozdiel medzi tými hodnotami?  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Toto odpovie asi pani vedúca oddelenia správy 

nehnute ľného majetku, alebo jej kolegy ňa.  

Diskutuje pán poslanec Fiala.  

Stanislav   F i a l a , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 
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Materiál podporím, pretože to považujem naozaj za 

nevyhnutné. Chcem iba upozorni ť na tú, čo vy hovoríte, 

nemilú vec. Nemuselo sa nám to sta ť pri zámenách za Krá ľovú 

horu. Mnohí vtedy upozor ňovali, že ten materiál môže 

skrýva ť isté nedostatky. A teraz sa to ukazuje.  

V prvom momente, ke ď som po čul o tom, že, že ide 

o nejaké pozemky, myslel som, že rádovo desiatky me trov, 

potom som po čul, myslím, devä ťsto. Teraz sa ukazuje, že  

ešte viac. To už nie je len taká plocha na, na zane dbanie, 

takže to považujem za vážnu chybu, ktorú teraz musí me 

napravi ť.  

Otázka by možno mohla by ť, či naozaj je potrebná až 

takáto výmera. Nie som v stave to teraz posúdi ť. Podporím, 

ale, ale nerád, že tak, že k takýmto veciam sa stáv a. 

Takéto veci sa stávajú.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec, len na vysvetlenie.  

Tá výmera je presne tá, ktorú potrebujeme. Je to 

tisícpä ťsto metrov. A tých devä ťtisíc dvesto je do časné 

zariadenie staveniska. Čiže tam ideme len na formu nájmu, 

ktorú potom, samozrejme, zrušíme a ten pozemok vrát ime jeho 

súčasnému majite ľovi.  

Čiže tých devä ťtisíc dvesto, tá ve ľká výmera je tam 

preto, že my okolo tej stavby potrebujeme tam ma ť stroje 
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a istú, isté zázemie, bez ktorého sa takáto stavba 

zrealizova ť nedá.  

Takže to len na vysvetlenie pre čo výmera.  

Čo sa týka tej zlej vymenenej plochy, tam je to naoz aj 

len to, čo sa vtedy stalo. Ideme na jedna, jedna. Čiže tam 

ne, nemáme žiadne nové výmery, ktoré by tam pribudl i.  

Keďže sa k tomuto bodu nikto nehlási, uzatváram 

možnosť sa prihlási ť a ideme na mechanizmus, ktorý sa volá 

zis ťovanie prítomných poslancov, pretože na toto treba tri 

pätiny všetkých, na osobitný zrete ľ. A to ľko nás, žia ľ, 

v tejto sále v tejto chvíli nie je. Čiže ideme sa 

prezentova ť. Spo čítame, ko ľko je poslancov.  

Aha, ešte sme neopovedali.  

Skúsim to zisti ť kým budeme sa prezentova ť.  

Pani kolegy ňa, prosím, keby ste prišli ku mne 

a poviete mi, že ako je to  s tými znaleckými posud kami.  

Vy ostatní, prosím,  keby ste sa odprezentovali, ab y 

sme vedeli že kde sme. Ja ešte môžem natiahnu ť závere čné 

slovo a odpoveda ť pánovi poslancovi Nesrovnalovi.  

(Prezentácia.) 

Konštatujem, že v sále je dvadsa ťtri poslancov, čo na 

rokovanie o témach týkajúcich sa osobitného zrete ľu nie je 

dostato čný po čet. Takže urobíme to, že zazvoníme, my zatia ľ 
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vydržíme, aby prišli (gong) i ďalší poslanci a mali sme 

možnosť rozhodova ť.  

Ja zatia ľ odpoviem pánovi poslancovi Nesrovnalovi, že 

tie ceny sme teraz stanovili tak, že sme zobrali re álne 

výmery toho, čo chceme zamie ňať a nechali sme to ohodnoti ť 

znalcovi na základe náhodného elektronického výberu . Ale 

nevieme to teraz porovna ť, pretože nemáme tu tie pôvodné 

materiály, ko ľko tá cena vtedy bola. Rozhodne sa jedná 

o to, že v jednom území sa posudzovalo, len rozdiel om tých 

výmer došlo k tomu, že my máme o nie čo nižšiu tú cenu. Oni 

majú vyššiu z h ľadiska. teda nižšiu, nižšiu. Celkovú cenu. 

Čiže preto nám oni doplácajú finan čné prostriedky, ktoré sú 

uvedené v materiáli.  

No čo, ako to vyzerá?  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Takže čakáme na to, kým novinári ukon čia svoju prácu, 

ale toto by som ve ľmi prosil, keby ste dali do poriadku.  

Stano, cho ďte tam aj vy, lebo na toto je obedná 

prestávka, aby sme si urobili rozhovory. Možnože ta m teraz 

niekto dáva zásadné politické vyhlásenia, ale kým n ie čo 

neurobíme, tak neviem, ako to budeme robi ť.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Aj ja si to myslím.  

Pán poslanec Kolek, procedurálnu. Dáme to takto, he j. 

Lebo už sme po rozprave.  
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Ing. Ignác   K o l e k , poslanec MsZ: 

Ja len neviem nájs ť tú cenu, ktorá bola stanovená 

znalcom.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Takže ja požiadam opä ť kolegy ňu,  aby nám pomohla.  

Znalecká cena. Ko ľko je znalecká cena pre jeden 

a druhý pozemok?  

Diev čatá, vy to ur čite viete nájs ť rýchlejšie, ako my 

všetci.  

Nech sa pá či. 

Vidím, že to tiež h ľadajú.  

Áno, pani doktorka, môžete vy priamo? Nech sa pá či, vy 

máte slovo, aby sme vyplnili čas.  

JUDr. Svetlana   K o m o r o v á , vedúca oddelenia správy 

nehnute ľností: 

V článku, v článku dva je ohodnotenie predmetu zámeny 

a platobné podmienky.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

musíte hlasnejšie, priamo do mikrofónu.  
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JUDr. Svetlana   K o m o r o v á , vedúca oddelenia správy 

nehnute ľností: 

V článku dva je ohodnotenie predmetu zámeny a platobné  

podmienky. Je to v tej prílohe v návrhu zmluvy.  

Návrhu zámennej zmluvy.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

A čo tam je teda. Môžete nám nahlas poveda ť tie ceny?  

JUDr. Svetlana   K o m o r o v á , vedúca oddelenia správy 

nehnute ľností: 

Strana tridsa ťsedem materiálu.  

Stosedemdesiatsedem celé šes ťdesiatdva Eur za meter 

štvorcový, tak je ohodnotený pozemok vo vlastníctve  

spolo čnosti FUXTON. A stošes ťdesiatštyri celé 

devä ťdesiattri Eur za meter štvorcový je ohodnotené sú v o 

vlastníctve hlavného mesta.  

Čiže zamie ňa sa dvestopä ťdesiatšes ťtisíc tristopä ť 

celé šes ťdesiatšes ť oproti dvestosedemdesiatsedem celé, 

(oprava = ὄὄὄ) dvestosedemdesiat sedem tisíc 

päťstosedemdesiatsedem celé devätnás ť Eur. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 25. septembra 2014 s pokra čovaním 8. októbra 2014  

 201 

Čiže našli sme to, čo sme chceli vedie ť. Opä ť sme 

v procedurálnych.  

Diskusia skon čila. Ja som sa snažil odpo.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Bolo odpovedané v tom, že my to nevieme teraz 

porovna ť, lebo tu nemáme tie pôvodné znalecké posudky. Máme  

tuná aktuálne znalecké posudky, čiže my sme nemali túto 

požiadavku z vašej strany. Preto sme odpovedali, že  áno, 

rozumieme, ale nevieme to teraz na po čkanie urobi ť. Ur čite 

sa dá nájs ť na internete materiál, ktorý je z roku 2012, 

keď sme robili tú zámenu, takže dá sa. 

Nech sa pá či, pán poslanec  Kolek.  

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

Ďakujem za slovo.  

Ja si myslím, že je technicky možné si uznesenie as poň 

otvori ť, respektíve materiál, ktorý bol schválený vtedy.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ale ve ď áno, však to môžme.  

Kolegyne tu ale nemajú po číta č, čiže oni to nemôžu 

urobi ť. Každý z vás, ktorý ho tu má, to ur čite dokáže.  
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Špeciálne pán poslanec Hanulík, ktorý sa po číta čom 

bránil a teraz tam má pred sebou tablet, tak nám mo žno 

pomôže.  

Pani poslanky ňa Tvrdá.  

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

Pán primátor, nemohli by sme preruši ť tento bod a nech 

kolegyne idú zisti ť, že čo a ako, aby sme mali informáciu. 

Lebo ke ď to nemáme. V podstate pred dvoma rokmi sme nie čo 

zamie ňali za istú sumu, vtedy bol znalecký posudok. Dnesk a 

sa nám zdá, že je iný. Tak by sme len chceli si por ovna ť. 

Takže.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ja s tým nemám žiadny problém.  

Vtedy sme zamie ňali dvadsa ť hektárov za dvadsa ť 

hektárov, to si ur čite pamätáte, alebo teda takmer za 

dvadsa ť hektárov. Čiže ohodnocovali sme úplne iné výmery. 

Dneska vám znalec ohodnotil tisícpä ťsto metrov, za 

tisícpä ťsto metrov. Ako, to tiež má nejaký vplyv na cenu. 

Predate ľnos ť, využite ľnos ť toho pozemku a podobne. Ale ja 

nechcem rozpráva ť za znalca.  

Môžeme to urobi ť tak, že kolegyne to nájdu, aby vy ste 

sa vedeli rozhodnú ť.  

Ja len pripomínam, že ak toto má ovplyvni ť vaše 

rozhodovanie, pokojne to urobte. Ak dneska toto nep rejde, 
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zastavujeme stavbu a kon číme. Vraciam peniaze do Bruselu. 

Proste skon čili sme. My nevieme ni č urobi ť, ak nám to 

o mesiac natiahnete, tak proste tá stavba je skon čená. Tak, 

v takom stave to je. Žia ľ, tam sme sa dostali, pretože my 

sme mali znalecké posudky rieši ť na júnové zastupite ľstvo. 

Losovali sme, žrebovali sme, jak sa patrí, ale sme nestihli 

termín, preto sme to predložili teraz. V takom stav e 

stojíme.  

Čiže kolegy ňa zistí, aby vám vedela odpoveda ť. Zistí, 

samozrejme. Akože, ja chcem odpoveda ť na tú.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Máme všetko akoby takú medzirozpravu. Lebo my sme 

rozpravu uzavreli. Ke ďže ste sa nedopytovali, pán poslanec 

odišiel. Nemal ako keby záujem si to dopoveda ť so mnou, 

alebo s nami. Ale dám vám priestor, lebo sme v tako m  

interim režime. Nech sa pá či. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Tak ja som našiel znalecký posudok a tam je cena ta k, 

jak si aj pán Kolek zhruba pamätal, dvestopä ťdesiat Eur na 

meter štvorcový. To bola vlastne parcela Černyševského, 

Bosáková, ak sa teda nemýlim. A bola pôvodne teda t akáto 

cena. To len pre upresnenie, že ako bola ur čená cena pred 

tým. A vtedy sa jednalo, ke ďže to bolo dokopy pä ť miliónov 

v tej fiktívnej hodnote, za ktorú sa zamie ňalo, takže to 

bolo vtedy dvadsa ťdvatisíc metrov štvorcových. Aspo ň pod ľa 

toho, čo tu je napísané.  
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Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Nech sa pá či, pán poslanec Nesrovnal.  

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

Čiže je to o sedemdesiat Euro lacnejšie ten pozemok,  

alebo ten meter štvorcový, ako, ako pred dvomi rokm i. 

A vidíte, v Bratislave ceny rastú, ale ke ď nakupuje, 

respektíve ke ď predáva mesto, tak ceny klesajú. To je 

zaujímavý postup.  

A pán primátor, chcel som zaprotestova ť vo či vašim 

spôsobom, akým to vediete toto. Ke ď sa poslanci dopytujú 

a dotazujú na cenu, tak vy nemôžte poveda ť, ak mi to 

zamietnete, tak sme skon čili. Skon čili. Ak sme skon čili, 

tak sme skon čili kvôli vám, lebo ste urobili chybu pred 

dvomi rokmi a nehádžte to na poslancov týmto . To j e ve ľmi 

nefér. Robíte to pravidelne. Prosím vás, nerobte to .  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ja sa ospravedl ňujem, ak ste to takto porozumeli, tú 

chybu sme urobili spolo čne, pán poslanec. V materiáli tie 

skuto čnosti boli uvedené. Všetci sme ich videli, alebo 

nevideli. Rovnako ako sme ich nevideli my z našej s trany, 

rovnako sme ich nevideli, ke ď sme ich schva ľovali 

v zastupite ľstve.  
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Čiže ja to nehádžem na vás. V žiadnom prípade to 

nechcem tak urobi ť. Ja som si vedomý, že v prvom rade sme 

my urobili chybu ako predkladatelia toho materiálu.  To som 

si toho vedomý.  

Druhú vec, čo chcem poveda ť k tej cene a skúsme by ť 

vecní. My sa snažíme zamie ňať pozemok, ktorý je v jednom 

území. Ke ď sa pozriete od Bosákovej smerom k mostu, je to 

napravo od tej estakády, ktorá sa tam dvíha. Čiže tam tá 

cena bude dvestopä ťdesiat u nás, aj u nich, alebo je 

stosedemdesiat a stošes ťdesiat. Ako, tam nemôže by ť ve ľký 

rozdiel. My tu neha, nehauzírujeme s nejakými inými  

pozemkami, kde my sme nižšie, oni sú vyššie. Naše p ozemky 

sú ur čené na komunikácie, sú na okraji toho pozemku. Oni 

ich potrebujú naozaj na chodníky. Čiže takú majú aj cenu. 

Ten pozemok, ktorý mi potrebujeme, súvisí s tou est akádou.  

Čiže ja by som povedal, že ten rozdiel oproti 

vtedajšej cene a terajšej zodpovedá tomu v akom sta ve tie 

pozemky sú dnes. Aké výmery sa zamie ňajú, ale sme v tom 

istom území. Čiže tu sa. Tu nie je dôvod na spochyb ňovanie 

prácu znalca.  

Ja viem, že ste stiahli, rozumiem. Ja len pozerám, že 

či ešte nemáme niekoho prihláseného.  

Môžeme, prosím, urobi ť ďalšiu prezentáciu, aby sme 

zistili ko ľko nás pribudlo medzi časom.  

Prosím teda, keby ste sa prezentovali. Akoko ľvek 

budete hlasova ť, nie je to teraz relevantné, potrebujeme 

prezentáciu.  
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(Prezentácia.) 

Dvadsa ťšes ť prítomných poslancov je stále málo.  

Teraz použijeme rokovací poriadok, ak nie je 

dostato čný po čet poslancov a nezíde sa do hodiny, tak 

budeme rokova ť v náhradnom termíne. Ja nevidím inú možnos ť. 

Čo mám urobi ť. Všetci sme tu sedeli, bolo nás tu 

tridsa ťšes ť, poobede sa zrazu niektorí zoberú a odídu pre č. 

Neviem celkom pre čo. Potrebujeme aspo ň jedného, aby sme 

vôbec mohli o tom hlasova ť. A jeden je málo, pretože čo ke ď 

niekto bude ma ť iný názor, tým pádom máme dos ť ohrozený 

stav. 

Čiže prosím rokovací poriadok. Pani vedúca, pre čítajte 

regulu z rokovacieho poriadku. Ak sa v priebehu rok ovania 

zistí že, tak čo tam je napísané.  

Slovo má pani vedúca organiza čného oddelenia, čítame 

si sta ť z rokovacieho poriadku.  

Nech sa pá či. 

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

oddelenia: 

Takže rokovací poriadok hovorí: Ak sa nezíde 

dostato čný po čet poslancov do jednej hodiny po čase ur čenom 

na za čiatok 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

To už bolo, čiže toto ne čítajte.  
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Mgr. Dagmar   K r a m p l o v á ,  vedúca organiza čného 

oddelenia: 

Áno, alebo ak klesne po čet poslancov po čas rokovania 

pod nadpolovi čnú vä čšinu všetkých poslancov, prípadne pod 

trojpätinovú vä čšinu všetkých poslancov, článok sedem odsek 

jedenás ť, zvolá primátor do štrnás ť dní nové zasadnutie 

mestského zastupite ľstva na prerokovanie celého, prípadne 

zostávajúceho programu.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Takže ja by som ešte nešiel týmto dramatickým smero m, 

že by sme sa mali stretnú ť do štrnás ť dní. Ešte sú 

poslanci, ktorí prichádzajú do rokovacej miestnosti . Takže 

ja vás ve ľmi pekne prosím o trpezlivos ť.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Môžeme, máme pred sebou asi štyridsa ťpäť bodov, ktoré 

sú osobitnými zrete ľmi, čiže môžeme ich všetky presko či ť. 

Poďme, po ďme.  

Máme tu taký špeciálny bod, ktorý sa nachádza po 

všetkých osobitných zrete ľoch, a to je návrh na udelenie 

čestného ob čianstva Karlovi Gottovi. Takže ak máte záujem 

ís ť na tento bod, tak ja ho ve ľmi rád otvorím a môžeme ís ť 

na to. Lebo to zvládneme aj my, ktorí sme tu.  
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Pán poslanec, čiže procedurálny návrh máte. Vy. Vy ste 

sa prihlásili, takže ja vám dávam slovo.  

Marian   G r e k s a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Takže dávam procedurálny návrh na to, aby sme 

presko čili momentálne všetky oso, všetky osobitné zretele 

a pokra čovali ďalej v programe kde nám nebráni, v ktorom 

nám nebude bráni ť až taká nízka ú časť poslancov, môžeme 

pokra čova ť v práci.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

O tomto návrhu budeme hlasova ť. Čiže bol by to bod 

päťdesiatdevä ť, ktorý sme zaradili hne ď po bode jedenás ť. 

To je tá cyklotrasa, na ktorú čaká pán starosta, potom 

Karel Gott a tak ďalej. Tak ako to máme v programe. Proste 

išli by sme rokova ť o tom,  o čom vieme rozhodnú ť v tomto 

súčasnom zložení. Ke ď nás bude viac, tak potom sa môžeme 

vráti ť k tomu, čo ste, čo sme teraz nechali otvorené.  

Dobre. Takže hlasujeme o návrhu pána poslanca Greks u. 

Je to procedurálny návrh, o ktorom sa hlasuje bez r ozpravy. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Dvadsa ťdevä ť prítomných, 

dvadsa ťtri za, dvaja proti, štyria sa zdržali. 
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Je to nadpolovi čná vä čšina poslancov. Čiže schválili 

sme návrh, aby sme prešli na body, ktoré nevyžadujú  

osobitný zrete ľ.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

 

 

BOD 59 CYKLOTRASA VAJNORY – RENDEZ 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

otváram rokovanie o bode pä ťdesiatdevä ť, to je 

cyklotrasa Vajnory – Rendez.  

Materiál vám predkladáme na základe žiadosti, ktorú  

sme dostali z mestskej časti Vajnory. A vychádzame z toho, 

že sa nám podarilo ušetri ť ur čité finan čné prostriedky zo 

strany mesta. Ur čité finan čné prostriedky chce a môže 

poskytnú ť aj mestská časť a mohli by sme napoji ť na ve ľmi 

úspešný projekt JURAVA, ktorý sa bude za krátke obd obie 

otvára ť v rámci mestskej časti Vajnory, Ra ča a mesta Jur 

pri Bratislave. Mohli by sme na to napoji ť obyvate ľov 

Východného nádražia a celého Rendezu. Samozrejme ni e za 

jeden rok, tak ako je to tu navrhnuté. Je to etapiz ované na 

rok 2014, 2015. 

Preberte to, prosím, ako náš návrh, ako dodatok plá nu 

výstavby cyklistických trás pre rok 2014. Takto ten  návrh 

je predložený, so všetkým čo k tomu patrí. Celková suma je 
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vysoká, je to stoosemdesiattisíc Eur, ale rozkladám e ju na 

viac rokov. Teda na tento a budúci rok a rozkladáme  ju aj 

na viacej subjektov.  

Otváram diskusiu, do ktorej sa ako prvý hlási pán 

starosta Mrva.  

Ing. Ján   M r v a , starosta mestskej časti Bratislava - 

Vajnory: 

Áno, vážený pán primátor a poslanci, ktorí ste tu 

v rokovacej sále, pozývam vás srde čne na avizované 

otvorenie cyklotrasy JURAVA. Dvadsa ťosem kilometrov 

cyklotrás v meste Bratislava a na okraji mesta Brat islava  

v Svätom Jure.  

Je to úžasná vec, že takéto nie čo sa podarilo 

a s prispením samospráv a mesta urobi ť.  

Na cyklotrasu JURAVA, ktorá bude 19. októbra, to je st 

v nede ľu o 14.30 h pri Pustom kostolíku otvorená a za čína 

pri Železni čnej stanice Vajnory, ktorá by mohla by ť takým 

centrom, aj cyklotrás, ale aj možno v budúcnosti 

Bratislavskej integrovanej dopravy a prestupiskom n a 

elektri čku alebo na železnicu, sa napája, má napája ť už 

štúdiou pripravovaná cyklotrasa mestská Rož ňavská. To jest 

z Trnavského mýta od Istropolisu v stredovom páse b y ste sa 

popri starej Ikey a Zlatých pieskoch dostali až k d o Vajnor 

na železni čnú stanicu.  

Z nej je v štúdii, ktorá sa spracúva už tri roky a má 

nejaké technické nedostatky, je pripravovaná odbo čka na 
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túto cyklotrasu medzi Železni čnou stanicou Vajnory 

a Železni čnou stanicou Východné, to je Rendez.  

Je to v podstate technické dielo dva celá sedem 

kilometra dlhé, kde jedna celá pä ť kilometra by bolo 

zna čené vodorovnými zna čkami a zvislým zna čením a len jedna 

celá dva kilometra by sa technicky na tej nebezpe čnej ceste 

medzi Rendezom a Vajnorami, kade chodí ve ľa nákladných áut 

a osobných áut, rozšírila krajnica o jedna celá dva  metra 

naľavo a napravo a vznikla by ve ľmi dobrá mestská 

cyklotrasa.  

Mestská časť spracovala projekt na túto cyklotrasu, 

mestská časť aj vysú ťažila verejným obstarávaním dodávate ľa  

a potrebuje získa ť prostriedky.  

Preto tento materiál je formulovaný tak, zložený te da 

z financovania troch častí, že by realizátorom bola 

následne mestská časť. Financovanie je zabezpe čené tak, že 

mestskej časti na za čiatku roka ste mi v prioritách 

schválili dvadsa ťšes ťtisíc na cestný dopravnú signalizáciu 

vo Vajnoroch, ktorá kvôli technickým nedostatkom pr ojektu, 

sa asi tento rok nebude realizova ť, lebo nemá povolenie, 

takže tých dvadsa ťšes ťtisíc by som navrhoval presunú ť na 

vybudovanie tejto cyklotrasy.  

Ďalších tridsa ťtisíc je z rezervy, ktorú spomínala už 

poslanky ňa Tvrdá z toho cykloprojektu, myslím cyklotrasy 

a pešia doprava.  

Ďalších tridsa ťpäťtisíc je z nerealizovaného, alebo 

teda že sa nedá realizova ť úprava hrádze pri čisti čke 
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odpadových vôd na, v Chorvátskom ramene, pretože ta m nie 

stavebné povolenie.  

A ďalšie peniaze pris ľúbila aj mestská časť Ra ča.  

Budem ve ľmi rád, ke ď toto podporíte. Nejde tu o branie 

peniaze nikomu, dajme tomu Ružinovu alebo Vrakuni, alebo 

inej mestskej časti. Je to len presun pe ňazí z budgetu  na, 

ur čeného na technické zariadenie semafór vo Vajnoroch,  na 

cyklotrasu vo Vajnoroch a vlastne na vo vnútri toho , tej 

kapitoly cyklotrasy a pešia doprava.  

Budem ve ľmi rád ke ď sa teda, ke ď budete takí dobrí 

a toto odsúhlasíte.  

A navrhujem do toho materiálu pä ťdesiatdevä ť, ktorý 

vám bol dvakrát rozdaný, aby ste vedeli presne, o k torom 

hlasujete, je to ten, ktorý má vpravo hore taký rám eček 

k bodu pä ťdesiatdevä ť, hranatý rám ček. Tak tam je 

uznesenie, ktoré má dve časti. Po A schva ľuje a po B žiada. 

A v tom po A schva ľuje navrhujem dve zmeny. Čiže schva ľuje 

presuny v rozpo čte. A to za tým ide jednotka. Zmenu 

rozpo čtu vy čiarknu ť. A tretia zmena v bé čku. Žiada, po prvé 

a sú tam písmená a) až é), a navrhujem bod dva, zap racova ť, 

žiada primátora zapracova ť do rozpo čtu mesta na rok 2014. 

Tieto tri zmeny som dal aj ako už avizovanému priat eľovi 

cyklotrás a Vajnor pánovi Svenovi Šov číkovi, ktorý by, 

aspo ň dúfam, tento návrh mohol predloži ť pre vás a ak budú 

otázky, tak ja v diskusii odpoviem.  
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Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Diskutuje pán poslanec Šov čík.  

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

Áno, tak aby som dal zados ť rokovaciemu poriadku, 

vážené kolegyne, kolegovia, dovolím si prednies ť návrh toho 

uznesenia, aby tu zaznel z úst poslanca. 

Čiže návrh na doplne, na zmenu uznesenie je, že v bo de 

A sa za slovo schva ľuje dop ĺňajú slová presuny v rozpo čte 

a slovo schva ľuje sa mení na schva ľujú. V prvom odstavci sa 

vypúš ťajú slová zmena rozpo čtu a v bode B sa dop ĺňa 

odstavec číslo dva, ktorý bude znie ť: zapracova ť do 

rozpo čtu mesta, hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy na rok 2014. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Ďalšie príspevky do diskusie nie sú.  

Končím teda možnos ť sa prihlási ť.  

Dávam slovo návrhovej komisii.  
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Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Takže upravili, upravil sa návrh uznesenia, tak ako  tu 

bolo povedané pánom Svenom Šov číkom. V časti A mestské 

zastupite ľstvo schva ľuje presuny v rozpo čte, v bode jedna, 

dva, tri. V časti B žiada primátora v bode a), b), c), d), 

e) a v časti C splnomoc ňuje primátora o zapracovanie týchto 

zmien do rozpo čtu 2014.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Môžem dať hlasova ť?  

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Hlasujeme o uznesení tak, ako ho teraz predniesla p ani 

predsední čka komisie.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ť prítomných, 

tridsa ť za, nikto nebol proti, nikto sa hlasovanie 

nezdržal. 

Konštatujem, že sme schválili uznesenie k bodu 

päťdesiatdevä ť.  

Ďakujeme, ďakujeme pekne za schválenie tohto 

uznesenia.  

Otázka teraz, či sa vrátime do bodu jedenás ť, alebo 

pokra čujeme bodom číslo pä ťdesiattri?  



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 25. septembra 2014 s pokra čovaním 8. októbra 2014  

 215 

Jedenás ť. No dob.  

Tak ideme, ideme pä ťdesiattri. Máme odhlasované, že 

máme ís ť bežné body, kým nebude iný návrh. Takto to 

zoberme.  

 

 

Ja sa tiež na to pýtam a krútim hlavou, lebo tomu 

nerozumiem. Ako, nechápem. Ja s vami úplne súhlasím .  

Pán poslanec Gašpierik má procedurálny návrh, preto že 

sme medzi bodmi. Takže ak nie čo, tak procedúra.  

Ing. Libor   G a š p i e r i k , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Pán primátor, ráno sme schva ľovali program 

zastupite ľstva a ob čania vedia kedy ktorý bod má ís ť. Ja si 

myslím , že pokia ľ chce sem prís ť k tomu svojmu bodu prís ť, 

tak on plánuje pod ľa vývoju rokovania, že môže prís ť 

o štvrtej, o piatej, o šiestej, o siedmej. Ke ď tie body 

prerokujeme, tak samozrejme, sa tu nemôže zú častni ť. Takže 

ja si myslím, že by mali sme mali rokova ť tak, ako sme to 

ráno schválili. Lebo potom znemož ňujeme, naozaj,  aktívnu 

účasť poslancov.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Aktívna ú časť poslancov je plánovaná na celý de ň. 
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Ing. Libor   G a š p i e r i k , poslanec MsZ: 

Občanov, ob čanov, ob čanov.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ja vám ve ľmi dobre rozumiem, ale to sa tu v tomto 

režime našom celkom odhadnú ť nedá. Pred chví ľou sme 

schválili procedurálny návrh pána poslanca Greksu, že 

rokujeme o bodoch, ktoré nevyžadujú tri pätiny. Kým  

nenastane opa čný návrh, tak ideme v tomto režime.  

Pán poslanec Greksa.  

Marian   G r e k s a , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Ja si naozaj myslím, že pokra čujme ďalej takto. Ve ľmi 

ma mrzí, že tu musia ob čania čaka ť, ale ob čania nech sa 

sťažujú tým poslancom, ktorí tu nesedia proste.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Dobre.  

Marian   G r e k s a , poslanec MsZ: 

Tí, bol, bolo by možno dobré keby sme ich všetkých 

menovali, ktorí nesedia proste. Nech majú takú troš ku 

nejakú takú tabu ľu hanby. Je to trapas.  
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Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Bendík. Procedurálny.  

Ing. Igor   B e n d í k , poslanec MsZ: 

Ja teda dávam procedurálny návrh, aby sme sa vrátil i 

k bodu jedenás ť, pretože nás je viac ako tri pätiny.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

takže ideme hlasova ť o procedurálnom návrhu pána 

poslanca Bendíka, aby sme sa vrátili k bodu číslo jedenás ť.  

(Hlasovanie.) 

Dvadsa ťšes ť prítomných poslancov, 

šestnás ť za, štyria proti, piati sa zdržali, jeden 

nehlasoval. 

Ako, už nemám slov. už nemá, nie je nás ani 

dvadsa ťsedem. Takže sme sa vrátili do bodu jedenás ť 

a nemôžme hlasova ť. Je to výborné. Je to výborné.  

Ja možno využijem silu.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Neviem, či Sven hlasoval. To nie je podstatné.  
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Prosím.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Ešte vydržte.  

Prosím predsedov poslaneckých klubov, aby prišli ku  

mne. Skúsme sa poradi ť čo urobíme, lebo toto pripomína 

frašku. Toto pripomína frašku a ve ľmi mi je to ľúto. Ve ľmi 

mi je to ľúto. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Áno. Vy ste úplne v poriadku.  

(poznámka: prebieha porada predsedov poslaneckých 

klubov s primátorom) 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Takže.  

Chýbajú tu poslanci z poslaneckého klubu. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Takže prosím, poradili sme sa. Zistili sme, že nám 

chýbajú najmä poslanci z poslaneckého klubu SDKÚ-DS  a MOST-

HÍD a poslaneckého klubu SMER – sociálna demokracia . 

Z klubu KDH sú tu všetci prítomní okrem jedného, kt orý sa 

ospravedlnil. Z poslaneckého klubu OKS a SaS sú tu 

kompletne všetci, z poslaneckej, alebo platformy, k torú, 

chýba pani  
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(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Áno. Čiže už prišli z pred ĺženého obeda v Hiltone 

alebo neviem kde boli.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

V Bratislave naš ťastie nemáme. Takže ako.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Prosím, sme v procedurálnych termínoch.  

Pán poslanec Fiala.  

Stanislav   F i a l a , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo, pán primátor. 

Táto situácia nesved čí vôbec k tomuto zastupite ľstvu, 

k tomu fóru. Pred chví ľou som spoza seba po čul hlas, 

s ktorým súhlasím, že, že stráca úrove ň toto 

zastupite ľstvo.  

Nepovažujem toto za bežný stav, ak pri procedurálno m 

návrhu o tom, že sa posúvame ďalej v programe zahlasuje 

tridsa ť, čo je naozaj pohodlná vä čšina a ke ď sa k tomu 

vrátime, tak je nás zrazu málo. Jednoducho vidím v tomto 

istý zámer pred bodom, ktorý ja považujem za jeden 

z najdôležitejších bodov tohto d ňa a ktorý by ale, ale viem 

si predstavi ť, ani nemusel by ť taký problematický, ako sa 

možno dlhodobo javí. Takže neviem čo si mám myslie ť 

o kolegov, kolegoch z poslaneckých klubov, ktoré bo li 

menované, ale vidím to ako zámer kritizova ť rozhodnutie, 

ktoré padne, prípadne neby ť pri ňom.  
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Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec Bendík.  

Ing. Igor   B e n d í k , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Tuto musím poveda ť, že plne súhlasím s pánom Fialom. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Sála sa nám postupne zap ĺňa, takže ja dám v tejto 

chvíli prezentáciu, aby sme zistili ko ľko nás je prítomných 

poslancov.  

Prosím, prezentujte sa, akoko ľvek budete hlasova ť nie 

je dôležité, podstatné je, aby sme vedeli ko ľko nás 

v rokovacej sále je.  

Prosím, prezentujte sa, aby sme vedeli ko ľko je 

poslancov v rokovacej miestnosti.  

(Hlasovanie.) 

Je tu tridsa ťštyri poslancov. Tie čísla za, proti 

a zdržal sa nie sú podstatné.  

Čiže pán poslanec Drozd je tridsiatypiaty.  
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BOD 11 POKRAČOVANIE 

NÁVRH NA USPORIADANIE VZŤAHOV 

K POZEMKOM V K. Ú. PETRŽALKA 

DOTKNUTÝCH REALIZÁCIOU STAVBY 

„NOSNÉHO SYSTÉMU MHD, PREVÁDZKOVÝ 

ÚSEK JANÍKOV DVOR – ŠAFARIKOVO 

NÁMESTIE, 1. ČASŤ BOSÁKOVA ULICA – 

ŠAFARIKOVO NÁMESTIE V BRATISLAVE“ 

AKO PRÍPADU HODNÉHO OSOBITNÉHO 

ZRETEĽA 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Takže budeme pokra čova ť bodom číslo jedenás ť, pretože 

tam sme momentálne procedurálne prišli.  

Bod číslo jedenás ť bol uzavretý z h ľadiska rozpravy. 

To hovorím pre tých poslancov, ktorí tu neboli prít omní.  

A v tomto bode riešime návrh na zámenu pozemku 

a nájomný vz ťah vo vz ťahu k Nosnému dopravnému systému.  

Čiže materiál považujeme za dostato čne vážny na to, 

aby sme o ňom so všetkou vážnos ťou rozhodli. Ja vás ve ľmi 

pekne prosím, aby ste podporili tento materiál v pr ospech 

realizácie I. etapy Nosného dopravného systému. 

Toľko závere čné slovo.  

Vraciam teraz priestor pre návrhovú komisiu k bodu 

číslo jedenás ť.  
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Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Budeme hlasova ť o bode jedenás ť návrhu uznesenia, 

mestské zastupite ľstvo po prerokovaní materiálu schva ľuje 

usporiadanie vz ťahov k pozemku a tak ďalej, tak ako je to 

písomne uvedené, s podmienkami v bodoch jedna, dva,  tri, 

štyri, pä ť, šes ť.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte  o návrhu, ktorý 

predniesla pani predsední čka.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťdevä ť prítomných poslancov, 

tridsa ťsedem za, nikto proti, jeden sa zdržal, jeden 

nehlasoval. 

Veľmi pekne ďakujem všetkým poslancom, ktorí podporili 

tento návrh a vytrhli tak trochu t ŕň z päty celému tomu 

projektu. Ve ľmi pekne vám ďakujem.  
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SPOLOČNÁ DISKUSIA K BODOM 22A A 22 

BOD 22 NÁVRH NA UZATVORENIE ZMLUVY 

O BUDÚCEJ KÚPNEJ ZMLUVE,PREDMETOM 

KTOREJ SBUDÚ NOVOVYTVORENÉ POZEMKY 

V BRATISLAVE, K. Ú. NOVÉ MESTO, SO 

SPOLOČNOSŤOU NÁRODNÝ FUTBALOVÝ 

ŠTADIÓN, A. S., SO SÍDKLOM V 

BRATISLAVE 

BOD 22A NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU 

HODNÉHO OSOBITNÉHO ZRETEĽA 

TÝKAJÚCEHO SA NÁJMU ČASTI POZEMKU 

V BRATISLAVE, K. Ú. NOVÉ MESTO, 

PARC. Č. 23013/1, SPOLO ČNOSTI  

NÁRODNÝ FUTBALOVÝ ŠTADIÓN, A.S. SO 

SÍDLOM V BRATISLAVE 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Otváram teraz rokovanie o bode číslo dvadsa ťdva 

A a dvadsa ťdva. 

Budeme mať zrejme spolo čnú rozpravu, pretože tie dve 

veci spolu ve ľmi úzko súvisia.  

Najprv to bude otázka bodu dvadsa ťdva Návrh na 

uzavretie zmluvy o budúcej nájomnej zmluve vo vz ťahu 

k pozemkom, ktoré boli identifikované ako komer čné 

v projekte Národného futbalového štadióna.  

Materiál predkladáme v súlade s uznesením, ktoré 

prijalo mestské zastupite ľstvo, že by primárne chcelo 
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zmeni ť ten ve ľmi výhodný nájom, ktorý prijali naši 

predchodcovia vo vz ťahu k Národnému futbalovému štadiónu vo 

výške tridsa ťtri Eur za celý predmet nájmu ro čne na 

päťdesiat rokov v tých častiach, ktoré sú a majú komer čný 

charakter, aby ten nájom bol komer čný.  

My sme ten materiál pripravili v súlade s rozhodnut ím 

primátora, čiže opierali sme sa o ceny, ktoré sú tam 

uvedené a ktoré štandardne používame ako ceny, ktor é 

stanovuje mesto za prenájom podobných plôch. Čiže je to 

šestnás ť Eur na meter štvorcový ro čne vtedy, kým sa je, kým 

je ten príslušný objekt vo výstavbe. Po kolaudácii je tá 

cena zvýšená na sedemnás ť Eur. Takto to stanovuje 

rozhodnutie primátora. 

Čiže tak sme ten materiál pripravili s tým, že boli aj 

alternatívy, o ktorých viete, pretože sme o nich 

diskutovali v júni, aj ke ď sme vtedy materiál stiahli, že 

investor mal záujem odkúpi ť tieto pozemky, ktoré majú 

slúži ť pod komer čnými objektami, s tým, že mesto spracovalo 

znalecký posudok, ktorý vyšiel na sumu približne še sťsto 

Eur na meter štvorcový. Tá suma sa zdala investorov i príliš 

vysoká z h ľadiska ocenenia pozemku, ktorý je viazaný 

nájomnou zmluvou, viazaný územným rozhodnutím. Čiže napadol 

tento posudok na ministerstve spravodlivosti, ktoré  

gestoruje činnos ť znalcov a predložil vlastný znalecký 

posudok, ktorý tú cenu stanovuje podstatne nižšie. 

A navrhol nám kúpu toho pozemku za dvestopä ťdesiat jedna 

Eur na meter štvorcový.  

Myslím si, že istou cestou, aby sme teraz v krátkom  

čase našli zhodu v tom ocenení toho pozemku, aj pove dzme po 
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vyjadrení ministerstva spravodlivosti asi nie je re álne, na 

druhej strane je tu problém, ktorý súvisí s bodom 

dvadsa ťdva a to je spriechodnenie vlastne prípravy 

investície Národného futbalového štadióna.  

Naši kolegovia v Trnave už štadión stavajú. Tiež ma jú 

súkromného partnera a našli cestu, našli zhodu k to mu, aby 

sa takáto investícia mohla uskuto čni ť.  

Ja vás chcem ve ľmi pekne požiada ť, aby sme tieto dva 

materiály vnímali v istom celku v tom zmysle, že ke ď 

vyriešime otázku komer čného nájmu, pretože k tomu sa 

priklá ňame ako predkladatelia, že to môže by ť tá cesta ako 

naplni ť vaše uznesenie a odblokova ť ten bod dvadsa ťdva, aby 

sme podporili komer čný nájom tak, ako ho predkladáme 

a podporili aj bod dvadsa ťdva s tým, že tým dáme vlastne 

áno pre prípravu a výstavbu Národného futbalového š tadióna 

a formálne tie veci budeme musie ť ešte dotiahnu ť na 

októbrovom zastupite ľstve, pretože o nich sa dá rozhodnú ť 

len troma pätinami a nebol tento zámer zverejnený v čas pred 

mestským zastupite ľstvom, ktoré dnes zasadá.  

Čiže my to budeme musie ť urobi ť na október. Dnes tu 

verziu zmluvy o budúcej zmluve vyberáme preto, aby sme 

ukázali vô ľu, ktorú zastupite ľstvo má, odblokovali problém 

bodu dvadsa ťdva, ktorý tak ako som po čul od niektorých 

poslancov chcú naviaza ť tak, aby sme bod dvadsa ťdva ako 

mesto podpísali iba vtedy, ak investor podpíše dvad saťdva 

A. Tomu úplne rozumiem. Ak sa tie veci podpíšu nara z, takto 

to poviem, že najprv nájom a potom teda súhlas z na šej 

strany, v tomto znení to môže by ť ve ľmi rýchlo. A nás bude 
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potom na októbrovom zastupite ľstve čaka ť to formálne 

potvrdenie, aby sme tomu dali bodku.  

Registrujem na ďalej záujem investora ten pozemok 

odkúpi ť. Čiže dá sa o čakáva ť, že v budúcom volebnom období 

znovu príde podnet na to, aby sme sa tým zaoberali.  Ale 

budeme mať vtedy dostatok času, alebo naši nasledovníci, 

dostatok času na to, aby si tie znalecké posudky  a všetky 

tie veci vyriešili. Teraz ide o to, aby sme ďalej 

neblokovali výstavbu Národného futbalového štadiónu , ale 

dali mu podporu, o ktorej všetci verbálne hovoríme,  ale 

máme možnosť to dnes ukáza ť reálnym hlasovaním.  

Toľko z mojej strany na úvod k bodu číslo dvadsa ťdva 

A a dvadsa ťdva.  

Otváram diskusiu, do ktorej máme piatich prihlásený ch 

poslancov.  

Ako prvý je to pán poslanec Dinuš.  

Nech sa pá či. 

Bc. Martin   D i n u š , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Ja som sa v podstate prihlásil kvôli tomu, že pred 

chví ľkou som nedostal priestor hovori ť pri tých všetkých 

zmätkoch, čo tu všetky boli a chcel som len poveda ť jednu 

vec, že poslanci, kvôli ktorým sme tu pol hodiny 

zmätkovali, by si mali uvedomi ť, že to je vrcholne 

arogantné správanie nie len vo či nám, ale aj vo či ob čanom. 

A ja odporú čam ob čanom, aby si dobre pozreli kvôli komu to 
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sa to tu dialo. Aby si dobre rozmysleli, komu dajú potom 

hlas.  

Ďakujem za slovo. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Slovo má pán poslanec Kríž.  

Mgr. Oliver   K r í ž , poslanec MsZ: 

Ďakujem ve ľmi pekne za slovo.  

Sa skúsim vráti ť k materiálu, ktorý prerokovávame.  

Ja som všetkými desiatimi za to, aby, aby ten štadi ón, 

ktorý tam je plánovaný, aby čím skôr bol vystavaný a aby tá 

výstavba za čala čím prv. Samozrejme, tie podmienky musia 

byť relevantné aj pre mesto, aj pre toho investora.  

Ten stav, ktorý je dneska, že to má prenajaté dlhod obo 

za, za symbolické Euro je neudržate ľný hlavne v súvislosti 

s tým, že je tam množstvo komer čnej plochy. Ke ďže sme sa 

nedokázali dohodnú ť na komer čnom odpredaji, nedokázali sme 

nájs ť zhodu v tej sume, ja si myslím ,že komer čný nájom je, 

je krok, ktorý to vyrieši. Ja ur čite budem hlasova ť za 

komer čný nájom. Ten pozemok kedyko ľvek v budúcnosti budeme 

môcť v rámci, v rámci nejakej dohody tomu investorovi 

preda ť, ale teraz je ve ľmi dôležité, aby sme celý proces 

odblokovali a aby naozaj ten mohol stava ť. 
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Sme pod ur čitým tlakom, myslím aj mediálnym. Je to 

prezentované tak, že poslanci sú práve tí, ktorí bl okujú 

výstavbu štadióna. Čiže ja som rád, že sa našlo nejaké 

riešenie. Riešenie komer čné sumy pod, pod tými komer čnými 

objektami je, pod ľa mňa, v poriadku. Nájom zase dotovaný, 

čiže zvýhodnený nájom pod športovou plochou je tiež 

v poriadku, lebo je to ur čitý, ur čitý príspevok hlavného 

mesta k rozvoju športu.  

Ja sa prihováram za to, aby sme tieto dva malé 

odbočovacie pruhy, ktoré máme tiež rieši ť v bode dvadsa ťdva 

naviazali na podpísanie toho dvadsa ťdva A. To znamená, aby 

tam bola jasná klauzula v uznesení, že uznesenie bu de 

platné len v tom prípade, ak sa dohodneme na tom dv adsa ťdva 

A, čiže na komer čnom prenájme všetkých plôch, ktoré sú pod 

komer čnými budovami.  

Ja pevne verím, že toto naštartuje ten proces 

a čoskoro sa bude môc ť za čať stava ť.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Slovo má pán poslanec  Nesrovnal.  

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

Ďakujem ve ľmi pekne.  
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No, kolegyne, kolegovia, už sa tento príklad Národn ého 

štadióna je presne ten spôsob, ten smutný príklad r iadenia 

nášho mesta pánom primátorom Ftá čnikom. Pretože ten štadión 

už mohol stá ť. Ten štadión sa už mohol stava ť, pretože 

koncept, ktorý bol pripravený, bol dobrý. Mesto dá za 

symbolickú cenu pozemky na šport, štát dá spolufina ncovanie 

a investor postaví štadión. Do toho vstúpil primáto r 

Ftá čnik svojim rozhodnutím z novembra 2011, kedy na 

štadión, tam kde sa mal hra ť futbal, pustil výstavbu tristo 

bytov a tisícov metrov štvorcových obchodnej plochy .  

Tým ste, pán primátor, rozbili ten pôvodný koncept,  

vytvorili právne a finan čné problémy, ktoré, ve ď musíme 

rieši ť teraz, s výsledkom, že štadión sa nestavia. Je 

zablokovaný. Nie poslanci. Vy ste to spravili.  

Právne problémy rieši prokuratúra, pretože váš post up 

bol v rozpore s územným plánom, ktorý v iných prípa doch 

strašne rád dodržiavate. Napríklad vo Fischerovom d ome 

trváte na tom. Tu sa vyhovárate na miestnu časť. Rieši 

prokurátor.  

Stvorili ste finan čné problémy, pretože komerciu 

predsa nemôžeme dáva ť za symbolickú cenu. Čo povieme tým 

stovkám a tisícom Bratislav čanov, ktorí si od nás musia 

odkupova ť pozemky pre svoje garáže a obchody za znalecký 

posudok? Tým budeme vraca ť tie peniaze?  

Výsledok je chaos. Mali ste postupova ť úplne iná č. Už 

v tom roku ke ď ste mali signál investora ako plánuje 

postupova ť, že chce komerciu. Bolo treba da ť návrh na zmenu 
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územného plánu. Dnes sme ju mohli ma ť na stole. Mohlo to 

byť vyriešené.  

Takisto ste vtedy mohli da ť znalecký posudok 

a garantujem vám, že v roku 2012 by bola cena iná a ko dnes. 

Ten problém vôbec nemusel existova ť.  

Vy ste zvolili postup podobný ako v PKO a v Hlavnej  

stanici, to znamená, ni č nerobi ť. Ste to odsúvali. Výsledok 

je, že máme šes ť týžd ňov do volieb, alebo sedem a všetci sú 

pod obrovským tlakom. A hádžete to znovu na poslanc ov, aby 

rozhodli a vyriešili za vás problém, ktorý ste vy, 

s prepá čením, stvorili.  

A čo vlastne navrhujete teraz?  

Jeden návrh bol. Ani neviem, čo navrhujete, pretože 

znalecký posudok je na jedna celá sedem milióna. 

Navrhujete, aby mesto dostalo jedna celá sedem mili óna? 

Alebo aby sme sa vzdali tohto?   

Za jedna celá sedem milióna Euro, v časoch, ktoré 

ozna čujete ako finan čné suchoty, na ni č nie sú peniaze, sa 

dá spravi ť desa ť kilometrov nových ciest, napríklad. Mali 

by sme vyriešený problém ciest. A nechcem ani hovor i ť 

o detských ihriskách, domov seniorov a tak ďalej, a tak 

ďalej.  

Alebo navrhujete, aby sme ten pozemok prenajali. Čo 

je, zase, typický váš postup, lebo to nie je žiadne  

riešenie. Za prvé, je to úplne v rozpore s tým, čo tu 

robíme doteraz, kedy predávame pozemky pod stavbami  

investorom, pretože nám nie sú nani č. To je správne. A tu 
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zrazu chceme si ponecha ť pozemok pod stavbou invero,  

investora. Už nám nie je nani č? Je to úplne v rozpore 

s tým, čo robíme doteraz.  

A čo sa stane, ke ď ten, tá stavba bude skolaudovaná? 

Myslíte si, že potom to investor bude chcie ť kúpi ť? Pre čo 

by to robil? Potom tu na, naši nástupcovia nájdu po  nás 

prenajaté pozemky, s ktorými nebudú môc ť ni č robi ť. Budú 

mať z toho nejaký minimálny nájom, ale ni č nebudú robi ť 

a budú nadáva ť na nás, že sme im toto spôsobili.  

Je to typicky politické riešenie, riešenie pred 

voľbami. Predpokladám, že sa chcete asi pochváli ť ďalším 

bilboardom, že staviate štadión, tak ako pod ľa bilboardov 

jazdia elektri čky do Petržalky, hoci teda nikto žiadnu 

elektri čku nevidel. Je to politické riešenie a nie je 

správne. Snažíte sa zatiahnu ť nás poslancov do tohto, ale 

výsledok je, že mesto príde o jedna celá sedem mili óna Eur 

a problém sa nevyrieši, iba sa odsunie. Takže tu bu deme mať 

ďalšie PKO, ďalšiu Hlavnú stanicu, rozkopanú jamu na 

Tehelnom poli.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec, faktickú poznámku na vás chce prednie sť 

pán poslanec Kríž.  

Nech sa pá či. 
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Mgr. Oliver   K r í ž , poslanec MsZ: 

Ja som tu neni od toho, aby som sa teraz zastával p ána 

primátora, on to vie asi urobi ť sám, ale myslím si, že toto 

je čisto ukážka predvolebnej kampane. Pán poslanec 

Nesrovnal má možnos ť navrhnú ť alternatívne riešenie, ak 

nejaké existuje tak, aby sme čím skoršie mohli za čať 

stadió, štadión stava ť, alebo mohol za čať investor stava ť, 

tak nech také dá na stôl. Ja žiadne také nevidím,. 

Čiže bu ď ten proces dneska zablokujeme a zase sa ni č 

nebude robi ť ďalší rok. Alebo nájdeme kompromisné riešenie, 

ktoré bolo navrhnuté, to znamená komer čný prenájom 

a investor môže kone čne za čať stava ť ten štadión. Tu sú len 

dve alternatívy. Ja som inú nepo čul.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Kolek, faktická. 

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

Ďakujem za slovo. 

Ten dopad je možno vy číslite ľný. Pamätáme si, že ke ď 

sme predávali pozemky, na ktorej, na ktorých bol cu dzí 

vlastník objektu, tak tá cena bola niekde úplne ind e ako je 

komer čná. Čiže pokia ľ dnes hovoríme o nacenení šes ťsto Euro 

za meter štvorcový, tak pokia ľ tam bude komer čný, komer čná 

budova, tak po čítajme s jednou tretinou plus-mínus. Alebo 

to, až to by bolo aj dobré.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Nesrovnal reaguje na faktické poznámky  na 

svoju adresu.  

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

Kolegovi Krížovi chcem poveda ť, nie ja som stiahol 

tento materiál, pán kolega, z rokovania zastupite ľstva. Ja 

som bol pripravený o ňom rokova ť a pracova ť na ňom 

a vyrieši ť ho. Navrhoval by som ako predseda finan čnej 

komisie, to je jediné, čo môžem navrhnú ť a k čomu ma 

zaväzuje zákon. Bráni ť verejný záujem a finan čné záujmy 

mesta Bratislavy, to znamená, žiada ť znalecký posudok. To 

som bol pripravený robi ť pred tým, aj v časoch, kedy to 

malo by ť na rokovaní. Ale nie ja som to stiahol.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Diskutuje ďalej pán poslanec Fiala.  

Stanislav   F i a l a , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo, pán primátor. 

Ja sa pokúsim pokra čova ť v pokojnom tóne v tejto 

diskusii, aby sme sa dopátrali k nejakému konštrukt ívnemu 

riešeniu, na ktoré už verejnos ť, aj mnoho ľudí mesiace 

čaká.  
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Pred časom som dal návrh uznesenia, v dôsledku ktorého 

sme tu teraz a rokujeme. Poslanci pred časom. Pokúsim sa 

zhrnú ť ten, ten stav, alebo ten proces.  

Pred časom poslanci mestského zastupite ľstva prenajali 

päťdesiattritisíc metrov štvorcových  za symbolické 

nájomné. Potom prebiehal, prebiehalo územné konanie , kde 

podľa môjho názoru, v rôznych stup ňoch sa v tomto území 

navýšila komercia, alebo, alebo nejaké priestory, k toré tam 

pravdepodobne nemali čo h ľadať. Na základe týchto 

informácií, ktoré, predpokladám, že vypýtal pán pos lanec 

Nesrovnal na mestskej rade, som sa v záujme toho, a by 

nastal nejaký vyvážený stav a mohli sme podpori ť aj iné 

druhé, druhy športu, prípadne rieši ť problém na Pasienkoch 

pre, pre basketbalistov, gymnastov, gymnastky a vše tky iné 

druhé, druhy športy, športu, pokúšal som sa h ľadať 

prostriedky mesta, aby mohlo zachova ť aj, tie tieto, tieto 

športové aktivity. Zdalo sa mi by ť prirodzené, že ak na 

jednej strane mesto má plati ť komer čné nájomné za športové 

objekty, tak je prirodzené od iných maji, teda od v  inom 

priestore, ale možno od tých istých majite ľov pýta ť aspo ň 

za časť priestorov, ktoré sú komer čné, aj komer čné nájomné. 

Z tohto dôvodu som navrhol to uznesenie, ktoré aj p rešlo.  

Na základe toho bolo stretnutie s investorom, ktorý  

navrhol iné riešenie, nie komer čný nájom, ale odkúpenie 

pozemkov. Predpokladám, že nepo čítal s tým, že ten znalecký 

posudok bude taký vysoký. Ja ale, myslím že aj iní 

poslanci, súhlasili s tým, že to zhodnotenie nemusí  by ť iba 

nájmom, ale môže to by ť predajom. Dôležité pre m ňa bolo to, 

aby bol z toho finan čný benefit pre mesto. To znamená, ak 
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investor navrhoval predaj, alebo teda kúpu, tak som  

v zásade neprotestoval a čakal som na takýto návrh.  

Potom ale prišiel ve ľmi vysoký, alebo teda na môj 

vkus, zrejme aj vkus investora, vysoký znalecký pos udok 

a ten návrh riešenia sa, sa odkladal. Uznesenia, al ebo teda 

bod rokovania sa s ťahoval. Stále som bol pripravený tento 

problém rieši ť a, a by ť pripravený posunú ť tento problém, 

aby naozaj investor mohol stava ť.  

Teraz máme, teraz máme predložený materiál, ktorý j e 

vlastne v duchu toho pôvodného uznesenia. To znamen á, je 

tam komer čný nájom, aj ke ď javí sa, že, že investor ten 

pozemok chce aj v budúcnosti kúpi ť. To znamená, poviem 

takto: chcel by som dnes vyrieši ť to, aby si mohol investor 

prenaja ť priestory pred, pod komerciou v úvodzovkách, 

rádovo tritisíc metrov štvorcových z pä ťdesiattritisíc 

metrov plochy, čo, čo je menej ako na môj vkus, ktorý som 

očakával, na druhej strane ak by to v budúcnosti kúpi l aj 

iba za tých dvestopä ťdesiat jedna Eur, ktoré on navrhuje, 

ten príjem pre mesto by bol rádovo sedemstotisíc. T o 

znamená v porovnaní s tou nulou, ktorá tam bola pôv odne, 

myslím si, že aj to sú aj pre mesto zaujímavé finan čné 

prostriedky.  

Navrhujem teda, aby sme dnes prenajali aj jeden, aj  

druhý pozemok. V ideálnom prípade previazali tie uz nesenia 

tak, aby platili iba spolo čne. Prijali uznesenie v tom 

duchu, aby mal aj investor istotu, že mu budúce 

zastupite ľstvo nezruší ten nájom, ktorý je teraz 

zrušite ľný, pretože v dostato čnom čase nebolo kolauda čné 
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rozhodnutie. Iba pre verejnos ť, ten štadión už mal dávno 

stá ť. K tomu sa investor pred rokmi zaviazal.  

Ale ak pán poslanec Kríž nevidí nejaké iné riešenie , 

ja, ja ho možno v tejto chvíli ponúkam aj do budúcn osti. 

Ten, tá suma dvestopä ťdesiat jedna Eur sa odvíja od toho, 

ak, ako boli predané pozemky v ne ďalekej blízkosti tohto. 

Možno do budúcnosti by som navrhoval prenaja ť pozemky 

Bajkalská odbo čenie, preda ť za komer čný, komer čnú cenu, to 

znamená tých rádovo šes ťsto Eur s tým, že rovno v tom, 

v ten de ň kedy by mali prís ť tie peniaze poskytnú ť dotáciu, 

prípadne iný benefit pre, pre investora, ktorý by b ol 

rozdiel medzi komer čným nájomné, nájomným a sumou 

dvestopä ťdesiat jedna Eur ako príspevok športu.  

Mimochodom, ešte jednu vetu, nie je (gong) pravda čo 

sa šíri, že mesto nepodporuje šport. Ak by sme poze mky 

päťdesiattritisíc metrov štvorcových  mali prenajatých , 

prenajaté, tak ro čne dotujeme šport, konkrétne futbal, 

sumou rádovo osemstoštyridsa ťosemtisíc Eur.  Tak, prosím, 

aby sa už nepoužívali vety, že mesto Bratislava nep odporuje 

futbal.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Diskutuje pani námestní čka Kimerlingová.  
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Ing. Viera   K i m e r l i n g o v á ,    I .  námestní čka 

primátora a poslanky ňa MsZ: 

Ja sa pripojím ku kolegovi Krížovi s tým jeho návrh om, 

pretože ja tu mám tiež pripravený presne ten istý n ávrh, 

ale mám to pripravené ako doplnenie do uznesenia v tom bode 

dvadsa ťdva, kde schva ľujeme tú komer čnú časť.  

A tak navrhujem, aby do uznesenia za slová 

s podmienkou, pri čom tá sú časná podmienka tam bude ako,  

ako bod jeden, bol doplnený bod číslo dva, že ak zmluva 

o budúcej nájomnej zmluve v komer čnej časti projektu nebude 

do tridsa ť dní podpísaná, toto uznesenie stratí platnos ť.  

Čiže týka sa to toho materiálu, kde riešime nájom na  

úpravu a vybudovanie cesty na Bajkalskej.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne.  

Faktickou reaguje pán poslanec Nesrovnal.  

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

Sa chcem opýta ť ešte. 

Pani námestní čka, to sa týka tej časti teda dopravnej, 

alebo tej komer čnej?  
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Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Dopravnej, dopravnej. Viaže ju na komer čnú.  

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

A tá komer čná. A tá komer.  

Viaže ju na komer čnú.  

A čo sa stane, ke ď investor tie pozemky jednoducho 

neodkúpi a bude ich donekone čna užíva ť za pä ťdesiattisíc 

Eur? Čo budeme robi ť vtedy?  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Za pä ťdesiat rokov budeme ma ť dva a pol milióna.  

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

To je vaša odpove ď, pán primátor, hej. Za pä ťdesiat 

rokov budeme ma ť dva a pol milióna. To je v poriadku?  

Mohli sme ma ť jedna celá sedem, alebo jeden a pol, 

(poznámka: nezrozumite ľné slovo), teraz budeme  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

A kto ich zaplatí? Kto ich zaplatí?  

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

Teraz budeme ma ť za dvadsa ťpäť rokov jeden a pol.  
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Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Kto vám ich zaplatí? Ste hovorili, že máte riešenie . 

Tak ho povedzte. Kto vám zaplatí tých jedna sedem.  

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

Okej, to je vaša odpove ď. Za pä ťdesiat rokov budeme 

mať dva a pol. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Nie, ja, ja sa k tomu vyjadrím. Ja sa k tomu vyjadr ím. 

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

Dobre. Dobre, to je dobrá odpove ď.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pani námestní čka Kimerlingová reaguje na faktickú 

poznámku.  

Prosím, keby ste jej dali slovo. My sme už. Áno, te raz 

bude pán poslanec Uhler.  
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Ing. Viera   K i m e r l i n g o v á ,    I .  námestní čka 

primátora a poslanky ňa MsZ: 

Veď to pred, predsa pred chví ľou sme to povedali, že 

nemáme tu partnera na to, aby on odkúpil pozemky. T akže ak 

deklaroval pôvodne pán Kmotrík, že pozemky odkúpi a  teraz 

sa mu tá cena nevidí primeraná, tak jednoducho, mus íme to 

rieši ť tým nájmom, čo sa mi vidí ako celkom naj čistejšie, 

pretože ak máme pod športoviskami, alebo aj nejakým i 

komer čnými aktivitami to je, to je naozaj dlhodobý nájom.  

V prípade, že vlastník stavby bude chcie ť kúpi ť tie 

pozemky, vždy mu ich môžeme preda ť, pretože aj na to máme 

v zákone paragraf. Ale toto nájomné, pod ľa môjho názoru, je 

ešte lepšie ako predaj, pretože ak, ak máme tam náj omcu, 

tak vždy vieme nejakým spôsobom sa vyjadri ť k jeho 

investi čnej aktivite, ktorú tam mieni robi ť.  

Takže myslím si, že ten nájom bude aj lepší, ako 

predaj.  

Predložím písomne.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

V poradí prihlásených bol pán poslanec  Uhler, ktor ého 

sme presko čili tým, že sa tam dostala pani námestní čka so 

svojou faktickou poznámkou.  

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

Ďakujem pekne za slovo.  

Ja si myslím, že ak niekto z divákov pozerá tento 

prenos, tak netuší o čom tu rozprávame. Ja by som to ve ľmi 

v krátkosti zhrnul.  

Naši predchodcovia, ktorí boli v tomto zastupite ľstve 

v záujme zachovania a rozvíjania športu prenajali t ento 

obrovský pozemok za symbolickú cenu tisíc korún na rok. My 

chceme v tomto pokra čova ť, chceme podporova ť šport, ale 

povedali sme si, ke ďže tam má by ť komercia, ktorú chápeme 

teda že musí tá komercia by ť pri štadióne, tak pod touto 

komerciou chceme aby bolo komer čné nájomné, alebo aby to 

bolo predané. Kedysi sme tu na podnet pána Fialu sc hválili 

komer čné nájomné.  

Dnes sme pred rozhodnutím či jedno, alebo druhé. Ale 

zárove ň vieme, že investor od nás potrebuje pozemky na 

Bajkalskej, aby vôbec mohol za čať stava ť, aby dostal 

stavebné povolenie. To je to, čím my dokážeme zabezpe či ť, 

aby sme ne ťahali za kratší koniec.  

Pani Kimerlingová navrhla uznesenie, ktoré možno ni e 

je úplne kompatibilné s mojim, pretože ona viaže sv oje 

uznesenie na budúcu kúpnu zmluvu a hovoríme o nájme , ale ja 

ho, ja ju via, ja moje uznesenie viažem na to, že p ozemky 

na Bajkalskej prenajmeme len v prípade, že sa vyspo riada to 

vnútro. Nájomnou zmluvou, o ktorej dnes hovoríme. N ie 

zmluvou o budúcej nájomnej zmluve, ale už nájomnou zmluvou. 

Čiže už ten druhý krok, aby to bolo definitívne.  
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A ja si to dovolím pre číta ť. Je to dlhé, bohužia ľ, 

musím to pre číta ť. Ale dôležitá je prvá časť vety, pretože 

zvyšok je len vymenovanie pozemkov, ktoré máte v uz nesení, 

ktoré sa vnútri nachádzajú, ale ke ďže rokovací poriadok 

káže pre číta ť to, tak to uvediem celé.  

Takže doplní sa k uzneseniu k bodu dvadsa ťdva. 

nakoniec sa doplní:  

Toto uznesenie nadobúda platnos ť d ňom podpisu nájomnej 

zmluvy, ktorej predmetom budú nehnute ľnosti v katastrálnom 

území Nové Mesto a to novovytvorený pozemok registr a C, 

katastra nehnute ľností, parcelné číslo 11281/23 – zastavané 

plochy a nádvoria vo výmere 2 315 m 2, ktorý vznikol pod ľa 

geometrického plánu číslo 42/2014 zo d ňa 04.04.2014 z dielu 

číslo 1 a 2 od členených od pozemku registra „C“ katastra 

nehnute ľností parcelné  číslo 11281/1 – zastavané plochy a 

nádvoria vo výmere 31 045 m 2 a z dielov číslo 7 a 8 

odčlenených od pozemku registra „C“ katastra nehnute ľností 

parcelné číslo 11281/17 – zastavané plochy a nádvoria vo 

výmere 23 315 m2, zapísaných na liste vlastníctva číslo 1, 

ako aj diel číslo 5 vo výmere stotridsa ťtritis, 133 m 2, 

odčlenený pod ľa geometrického plánu číslo 42/2014 zo d ňa 

04. 04. 2014 od pozemku registra „C“ katastra nehnu te ľností 

parcelné číslo 11281/16 – zastavané plochy a nádvoria vo 

výmere 432 m 2 a diel číslo 6 vo výmere 583 m 2 od členený 

podľa geometrického plánu číslo 42/2014 zo d ňa 04. 04. 2014 

od pozemku registra „C“ katastra nehnute ľností parcelné 

číslo 11281/17 – zastavané plochy a nádvoria vo výme re  

23 315 m 2, evidovaných na liste vlastníctva číslo 1, ktoré 

boli pod ľa geometrického plánu číslo 42/2014 zo d ňa 04. 04. 
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2014 v členené do nového pozemku registra „C“ katastra 

nehnute ľností parcelné číslo 11281/24. 

Jednoduchno, skrátim to takým spôsobom, Bajkalská 

pôjde len v prípade, že sa dohodneme na tom, čo je vnútri.  

Čiže aj tí, ktorí sú za, ktorí sú proti, môžu bez 

problémov za toto hlasova ť. Znamená to, že my ne ťaháme za 

kratší koniec.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Faktickými poznámkami reagujú traja poslanci.  

Pán poslanec Kríž ako prvý.  

Mgr. Oliver   K r í ž , poslanec MsZ: 

Ja si len chcem overi ť to, čo bolo povedané, lebo Jožo 

povedal strašne ve ľa informácií, pre čítal strašne ve ľa 

čísiel, tak ja som už za čal. Hypnotizovaný som bol.  

Čiže, v zásade hovoríme to, čo som hovoril, hovoril 

v prvom príspevku. Čiže predaj týchto odbo čovaních pruhov 

je podmienený tým, že sa dohodneme na celom. A ke ď sa 

nedohodneme na celom, tak ten predaj neplatí. Rozum iem tomu 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Je to prenájom odbo čovacích, ale myslím, že inak ste 

to povedali správne.  

Mgr. Oliver   K r í ž , poslanec MsZ: 

Teda pardon.  

Dobre.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pani námestní čka Kimerlingová.  

Ing. Viera   K i m e r l i n g o v á ,    I .  námestní čka 

primátora a poslanky ňa MsZ: 

No, ja by som kolegovi odporu čila, aby dal nový, nové 

uznesenie v bode dvadsa ťdva A, kde nebudeme hovori ť 

o zmluve o budúcej nájomnej zmluve, ale budeme hovo ri ť 

rovno o nájomnej zmluve.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

My nemôžme, my nemôžme hovori ť o nájomnej zmluve 

preto, lebo nemáme osobitný zrete ľ. Štrnás ť dní tento zámer 

nebol zverejnený na úradnej tabuli. Toto urobíme pr e 

októbrové zastupite ľstvo. Čiže nemôžme dnes hovori ť 

o ostrej nájomnej zmluve. Ve ľmi ma to mrzí, ale tak to je. 

Vysvetlil som na úvod, že pre čo to tak je.  
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(poznámka:  je po čuť slová „chcela by som dokon či ť“) 

Nech sa pá či, pani námestní čka chce dokon či ť faktickú, 

do ktorej som jej ja vstúpil. Ospravedl ňujem sa.  

Ing. Viera   K i m e r l i n g o v á ,    I .  námestní čka 

primátora a poslanky ňa MsZ: 

No ale, ak to tak je, tak potom to moje uznesenie j e 

rozumnejšie, lebo stále hovoríme o zmluve o budúcej  zmluve.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Fiala, faktická. 

Stanislav   F i a l a , poslanec MsZ: 

Chcel som po ďakova ť pánovi kolegovi Uhlerovi, že 

pripravil takýto návrh. Dúfam, že sa tam nikde nezm ýlil.  

Otázka ak by možno v tejto chvíli nepatri čná, ale 

rozprával som sa s kompetentným človekom. To už máme teraz 

prenajaté. A teraz právna otázka, či aj vtedy to musí by ť 

zverejnené, pretože ten subjekt to už raz má. To zn amená, 

tam by išlo iba o zmenu. To je. Pýtam sa na to pret o, 

pretože by to u ľahčilo to možné zverej ňovanie a možno by 

sme to vedeli vyrieši ť už dnes.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Zmena uznesenia.  
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Kolegyne, prosím, skúste sa nad tým zamyslie ť, kým 

ešte dokon číme našu rozpravu. Je to ve ľmi dobrý podnet 

a zaujímavý podnet.  

Odbočovanie nemá. Odbo čovanie pôjde troma pätinami. 

O tom nikto nepochybuje.  

Pán poslanec hovorí o tom komer čnom. Že by sme zvýšili 

cenu nájmu vo výmere tej a tej na cenu takú a takú 

a nemuseli by sme osobitný zrete ľ, lebo to by sme nazvali 

zmena uznesenia.  

To, prosím, mi povie pani doktorka, ktorá má na to 

vzdelanie a školy a prax najmä. Čiže teraz pokra čujeme 

v diskusii. Tento podnet potrebujeme vyhodnoti ť.  

Prosím, pán mestský kontrolór má faktickú poznámku.   

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

SR Bratislavy: 

Ďakujem. 

Presne o tom som uvažoval, čo povedal teraz kolega 

kontrolór z Petržalky a poslanec ke ď za čal hovori ť pán 

poslanec Uhler.  

My sme totižto raz tie pozemky prenajali a spomenul  

som si na v čerajší de ň, ke ď zhodou okolností kolega 

kontrolór z Petržalky komentoval vaše rozhodnutie n evyjs ť 

v ústrety niekomu, komu sme neodpustili penále a pä ť rokov 

sme ho ťahali z dva krát prenajatými pozemkami, ktoré 

nakoniec súd rozhodol, že teda nemôže by ť nie čo dva krát 
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prenajaté. Ja by som bol úprimne rád, keby teraz sa  sme 

nie čo dva krát neprenajali, len jeden krát. Pre m ňa to už 

raz prena, prenajaté je. A z toho poh ľadu, že viem, že komu 

to je prenajaté, čo je prenajaté. Je to prenajaté zadarmo, 

čiže za jedno Euro. A teraz hovoríme o zvýšení ceny 

prenájmu. Ja teda s tým teda  ve ľký problém nemám, napriek 

tomu nie som právny vyklada č zákona, čiže súhlasím s pánom 

primátorom, že to musia posúdi ť právnici. Ale keby som to 

kontroloval, úprimne sa priznávam, že pri problémoc h, ktoré 

stretávam pri kontrolách, tak toto by som, pán Šov čík, pova 

považoval za jeden z tých najmenších, ktoré som str etol.  

Ospravedl ňujem sa vám, ale tak.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Nesrovnal, faktická na pána poslanca 

Uhlera.  

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

Taký stru čný komentár.  

Ten štadión treba za čať stava ť, to všetci chceme, ale 

uvedomme si vo všetkej triezvosti, že nájom nerieši  žiadny 

problém, pretože my pripravujeme mesto o viac ako m ilión 

Eur. To si musíme poveda ť. Ten nájom ni č nerieši, môže 

vyprša ť a potom tam budeme ma ť možno čiernu stavbu.  

Podliehame tlaku investora. A niekde zozadu tu zazn elo 

slovo vydieraniu. M ňa napadlo presne to isté, ako PKO, J&T, 

Hlavná stanica. Tiež nás,  vydiera nás, tla čí, že bude nás 

žalova ť. A bojíme sa. Proste ustupujeme, ustupujeme, 
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ustupujeme. A potom sa budeme vykrúca ť, že sme ustúpili, 

a nie my a niekto iný.  

Treba to za čať stava ť, dá sa to spravi ť. Dá sa to 

spravi ť, ten materiál treba predloži ť nanovo. Posudok. 

Treba sa dohodnú ť s investorom a ten materiál, ja viem, že 

sa to dá spravi ť.  

Ja to viem urobi ť, pán primátor. Ja vám nebudem 

hovori ť ako. Vy ste zodpovedný za tento chaos štvorro čný, 

ale to sa dá spravi ť bez toho, aby sme pripravovali mesto 

o peniaze.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Hr čka má faktickú na pána poslanca 

Uhlera. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Áno, ja oce ňujem to, že tá snaha je, pod ľa mňa, ve ľmi 

správne povedaná v časti, že my sa tu celý čas s ťažujeme, 

že máme nevýhodnú zmluvu pä ťdesiatpä ťtisíc metrov 

štvorcových  za jedno Euro, pri čom sa tam už za čali stava ť 

hotely, ktoré teda rovno nesp ĺňajú ten ú čel, za ktorým to 

mesto dávalo. A my máme teraz páku, ktorou sme rovn ocenným 

partnerom a vieme teda poveda ť: však v poriadku, ke ď je 

nie čo šport, čiste šport, tak na ten ú čel to bolo dotované. 

Pokia ľ tam je nie čo mimošportové, tak by to malo ma ť aj 

mimošportovú cenu. Ale celá tá časť. Čiže tie dva problémy 

sú spojené.  



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 25. septembra 2014 s pokra čovaním 8. októbra 2014  

 249 

A pokia ľ sa k tomu budeme stava ť, že po ďme to rýchlo 

rozdeli ť, lebo časový tlak, lebo neviem kto a tak, tak 

potom sa naozaj zase dostaneme do situácie: viete n o, no čo 

sme mali robi ť. Bolo to treba rýchlo vyrieši ť, tak 

najlepšie ako sme vedeli. Pár miliónov sme síce zas e 

prišli, ale, ale pozrite sa, všetci sú spokojní.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Uhler má faktickú.  

Pardon, reaguje na faktické. Ospravedl ňujem sa. Toto 

boli vaše faktické, na ktoré máte právo reagova ť.  

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

Ďakujem pánovi kontrolórovi za jeho poznámku, ktorá 

ani asi nebola poznámka ku mne, ale skôr ku spracov ate ľovi 

materiálu, ktorý bude predstavený koncom októbra, p retože 

je potrebné upravi ť aj pôvodnú nájomnú zmluvu, kde tie 

pozemky pô, teda novoprenajímané musia by ť vylú čené 

s pôvodnej nájomnej zmluvy.  

To je všetko. Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Osuský.  
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MUDr. Peter   O s u s k ý ,  Csc., poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne, pán primátor. 

No opä ť pre m ňa, ktorý je tu teraz prvé funk čné 

obdobie, sme našli na stole prenájom z bohumilým ú čelom za 

smiešne peniaze.  

Pravda je taká, že skúsenos ť a pamä ť mi hovorí, že 

športový stánok, na ktorom sa odohráva športové záp olenie 

je zhruba sto krát pä ťdesiat metrov. Uznáme teda, že 

päťtisíc štvorcových metrov. Tuná je re č o pä ťdesiatich 

piatich tisícoch štvorcových metrov, a ja sa tak za mýšľam 

nad tým, že ke ď Emirates stavali štadión, či chápu tribúny 

alebo zariadenia, alebo nie len šatne, nie len sprc hy, ale 

mnoho vecí vojde do vnútorností Estadio Bernabéu, a lebo 

iných takýchto štadiónov, že či je to všetko čistý šport. 

Že či sú skiboxy čisto podpora športu. Či všetko toto je 

podpora športu. 

A ja ke ď vidím pomer pä ťtisíc metrov štvorcových  pre 

šport a pä ťdesiatpä ťtisíc metrov, o ktorých je re č, tak ma 

jímá zlý pocit, že ten šport tam je sú časťou nie čoho, čo je 

ove ľa vä čšie a čo je čistý biznis.  

To znamená, že ak sme v situácii ke ď po všetkých 

zdedených prúšvihoch máme nejakú páku a doty čný sa bráni na 

ministerstve spravodlivosti tomu, čo si myslím, je vzh ľadom 

na to všetko čo som doteraz povedal, absolútne slušná 

ponuka, tak nemám ako pocit, že si mám trha ť žily a láma ť 

nohy, aby som mu vyhovel.  
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Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Dve faktické poznámky pán poslanec Kríž.  

Mgr. Oliver   K r í ž , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

No, ja sa stotož ňujem s tým čo hovorí pán Osuský, že 

je ve ľmi dôležité, aký pomer tam bude tej reálnej 

športovej, čo uznáme, že naozaj je šport a čo je to 

ostatné, čo už nemusí tam by ť, čo je čistá komercia. Ale 

predsa za týmto ú čelom sme mali stretnutie s investorom. 

Pán primátor zorganizoval s Kmotríkom stretnutie tu  dole 

a ko ľko z vás tam bolo? No ja sa vám priznám, ja som sa 

hanbil, lebo tam bolo šes ť poslancov zo štyrids, zo 

štyridsiatich piatich. Tak teraz máme re či, teraz ideme tu 

tak handrkova ť turecký bazár, že čo teda je  a čo nie je 

šport. Však tam bol ten priestor. Mohli sme poveda ť tam na 

tom stretnutí: Pán Kmotrík, šport je to ľko a to ľko, 

komercia je to ľko a to ľko. Tam sme si to mali dohodnú ť. 

Teraz tu už darmo budeme chyta ť zajaca za chvost.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Kolek, faktická. 

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

Ďakujem za slovo. 
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Naväzujem na to, čo povedal kolega Osuský. On to tak 

poeticky, ja sa skôr prenesiem do čísiel. Čiže, aby sa 

posilnila váha toho ťažiskového záujmu a pridružene športu.  

Zariadenia viažúce sa na funkciu Národného štadiónu , 

počet podlaží osemnás ť, plocha osemnás ťtisícšes ťstodesa ť 

metrov štvorcový. Bytov tristoštrnás ť o rozlohe 

dvadsa ťšes ťtisíc dvestopä ťdesiat metrov štvorcových. 

Obchodné centrum. Dvadsa ťtri podlažná budova, šestnás ťtisíc 

devä ťstošes ťdesiat metrov štvorcových. Plocha ihriska, 

tisícdevä ťstoosemdesiat metrov.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Ja ešte k pánovi poslancovi pridám tiež jednu 

faktickú. 

Pán poslanec, vy ste sa snažili tu vytvori ť dojem, ako 

keby futbal bol zisková záležitos ť. Ak taký prístup niekde 

v nejakom meste poznáte, prosím, keby ste nám o tom  nie čo 

povedali, pretože to tak, to tak teda ani z ďaleka nie je. 

Keď u nás bude chodi ť na futbal dvadsa ťtisíc fanúšikov, čo 

verím, že raz na ten štadión bude chodi ť, lebo pamätá si 

Slovan aj také časy, kedy to bol, mal plný štadión. Možno 

ani vtedy to nebolo ziskové.  
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Čiže toto nie je  záležitos ť, ktorá by, ktorá by 

vlastne prinášala ve ľké peniaze. Ja mám pocit, že ich skôr 

pýta tie ve ľké peniaze. Od tých malých detí až po tých 

veľkých športovcov, ktorí nám robia výsledky a podobne . 

Čiže ak máte takúto predstavu, ja teda v nej nežijem , ale 

možno že vy áno.  

Pán poslanec, toto bola reakcia na faktickú poznámk u.  

Ešte pán Dinuš reaguje na pána Osuského a potom pán  

Osuský odpovie na všetky faktické poznámky.  

Bc. Martin   D i n u š , poslanec MsZ: 

Ja svojou faktickou poznámkou poviem, že bolo by do bré 

porozmýš ľať o tom aký biznis sa to čí vo futbale. A hlavne 

sa spýta ť pána Kmotríka, hlavne v časoch ke ď Artmedia ešte 

fungovala a bola v Lige majstrov.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Osuský. 

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

No, pán primátor, samozrejme, že malé deti, aj 

dorastenci a žiaci pýtajú peniaze, len ja mám miern u 

skepsu, ak si pomyslím ko ľko zápasov a tréningov budú 

absolvova ť talentované deti a žiaci na Národnom štadióne. 
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Asi to ľko, ako pomôže tenisu na Východnom Slovensku Národn é 

tenisové centrum.  

To znamená, že. Nerobím si totižto ilúzie, že si ta m 

v živote kopnú na bránu.  

A chcem poveda ť znova naspä ť to ľko. Kolega Kríž mi 

vytkol, že som sa nebol bavi ť s pánom Kmotríkom. Viete, tie 

čísla pomeru športoviska versus nešportoviska sú tak é, že 

sa o tom nepotrebujem bavi ť, lebo tá matematika nepustí. 

Ani tie štvorcové metre nepustia. Ani to obchodné c entrum. 

A desiatky a desiatky komer čných priestorov nepustia. Ja sa 

nepotrebujem s ním o tom rozpráva ť. To je jeho zámer a moja 

panská vô ľa je s ním o tom rozpráva ť. To je jeho zámer 

a moja panská vô ľa je vyhovie ť mu v nejakej, v nejakom 

pásme, ktoré ja považujem pre mesto, lebo ja zastup ujem 

mesto, nie jeho komer čné záujmy. Ja sa s ním nepotrebujem 

radi ť o jeho komer čných záujmoch, aby sme ja nie čo pridal, 

on nie čo spustil.  

Teda princíp nie je dohoda medzi m ňou a Kmotríkom. 

Princíp je moja obhajoba oprávnených záujmov da ňových 

poplatníkov mesta a pe ňazí, ktoré by mohli ma ť, ktoré budú 

mať, alebo ktoré nebudú ma ť. A o tom je to, o čom hovorím. 

Nie o tom, že som sa mal prís ť s ním rozpráva ť o jeho 

osemnástich poschodiach.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán námestník Budaj je ďalší prihlásený.  
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Ján   B u d a j ,  námestník primátora a poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Dámy a páni, ťažkos ť vznikla už ve ľmi dávno. Toto 

mesto realizuje verejné stavby a verejné úlohy a, 

a povinnosti vo či verejnosti tak, že ich realizuje za 

pomoci súkromných podnikate ľov. A všetkým sa vám vynára 

stanica, autobusová stanica, vo, prístav na Dunaji,  

športoviská, zimný štadión a tenisové centrum. Uve ďte mi 

nejakú, preboha, stavbu pre verejnos ť, ktorú toto mesto sa 

nespoliehalo a nie len teda pre šport, ve ď to hovorím 

o bránach do mesta. Toto je absolútne mylná celá st ratégia. 

Ale nebola vymyslená ani nami, čo tu sedíme, ani, ani možno 

našimi predchodcami, má hlboké korene.  

Ja čo by som o čakával, že sa predsa len pokúsime 

a môžeme to urobi ť hoci aj na poslednom zasadaní, da ť tejto 

situácii pravidlá. Neviem čo povieme jednému alebo druhému 

podnikate ľovi, ke ď do Ra če sa odschválili pozemky a kto tam 

bude tým Fialom, kto sa spýta, ke ď sa tam pôjde stava ť 

hotel, akože sa pôjde, že či nám doplatia. Či nám doplatí 

ten podnikate ľ, ktorý tu minule odchádzal pobúrený, že ako 

škandalózne otravujeme jeho úsilie pomôc ť športu. Pomôc ť 

športu za cudzie, za verejné peniaze. A pomôc ť športu tak, 

že ja nadobudnem ve ľký nehnute ľný majetok. Takto sa 

postupuje celé desiatky rokov.  

Všetko by bolo namieste, možnože je naozaj taká bie da, 

že si teraz štát ani mesto nevie inak pomôc ť, ale musí to 

mať rovnaké pravidlá. Teraz máme da ť jednému podnikate ľovi 

komer čné ceny. Opakujem, čo s tou Petržalkou? On sa 

dovoláva na hotel pána Širokého. Mnohí z vás hlasov ali 
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vtedy za tú cenu. Ja som nehlasoval. Ja som hovoril , že to 

nie je v poriadku. Nie sú rovnaké pravidlá. Ide sa úplne na 

partiové ceny.  

Chcem sa obráti ť aj na vás a na každého kto teraz je 

nespokojní. Tak navrhnite tie pravidlá aj vy. Polož te ich 

sem na stôl. Ja to ochotne s vami urobím tiež. Lebo  sa to 

bude reprodukova ť donekone čna. Stále vzniká hmlistá 

situácia.  

Ja dokonca nevylu čujem, že niektorí sa zaviazali 

a konkrétne stanica je ten prípad, k takým s ľubom na 

verejné stavby, ktoré sa ani nedajú dodrža ť. Prehnali to. 

Balamutili tú verejnos ť, balamutili aj vtedajšieho 

primátora. Lebo také náklady ako je podzemný tunel pre 

chodcov, pre elektri čku a tak ďalej.  Ve ď poznáte ten 

projekt. Tie náklady už v dnešnej dobe by sa tam ni kdy 

nevrátili.  

Na tej. v tejto situácii máme ale rozbitý štadión. 

Máme dieru v meste. A že sme ju my nevyh ĺbili, nikto 

nepotrebuje po čúva ť. Na nás je aby sme to zahojili, aby sme 

pre budúcnos ť povedali, ako to pôjde.  

Takže vynechajúc tú budúcnos ť, lebo to naozaj tu na 

stole neleží, tak treba poveda ť, že ten návrh na to, aby 

tentoraz ten nájom tam bol, aby bol komer čný, ktorý tu leží 

na stole, ten je asi aj z môjho poh ľadu jediné východisko, 

čo už sa v tejto dobe dá spravi ť. Peniaze, ktoré boli 

pustené už na za čiatku sa nevráti. Ale ešte aj ten investor 

má pocit, že možno skrachuje a že možno nemá také k omfortné 

podmienky, hoci mu prispieva aj štát.  
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No ale povedzme si úprimne. Naozaj v dnešných dobác h 

futbalový štadión nie je komer čná vec. Keby bol, nebojte 

sa, že by sa trhali o to. Je tu dos ť pozemkov aj 

v Bratislave. Máme vyhradené na športoviská to ľko pozemkov, 

že to je v územnom pláne až prekážka rozvoja mesta.  A nikto 

ich nechce nakúpi ť za komer čné ceny a stava ť tam 

športoviská.  

K tomuto všeobecnému chcem ešte doda ť, že nezabudnime 

a ja by som si to dovolil aj odovzda ť, aby sme sa neocitli 

tam, ako pri zimnom štadióne. Dovolím si pre číta ť ešte, 

ešte dodatok. V tej, v tom rozhodnutí máme na konci , na 

konci taký odsek, že s podmienkou. Navrhujem, aby t á 

terajšia podmienka mala odsek a) a pribudla podmien ka b) 

prenajímate ľ sa zaväzuje postupova ť pod ľa paragrafu osem, 

vézeten číslo 8/1993 o starostlivosti o verejnú zele ň, to 

je, že vytvorí novú zelenú plochu minimálne v tom r ozsahu 

aká je zlikvidovaná a to najneskôr ku kolaudácii st avby. 

Je to, je to možno malý detail, ale spomínate si, ž e 

pri zimnom štadióne sme potom okolo aj dopredávania  tej 

plochy a nakoniec na tú zele ň už potom spravidla nedôjde. 

Tak dovolím si vás poprosi ť o podporu aj tohto dodatku.  

Ďakujem.  

(poznámka:  potlesk) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Faktickou poznámkou reaguje poslanec Kríž.  
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Mgr. Oliver   K r í ž , poslanec MsZ: 

Ja sa stotož ňujem s vä čšinou vecí, ktoré povedal pán 

námestník Budaj a doplním len toto. V ideálnom príp ade by 

sme my ako hlavné mesto mali dos ť pe ňazí na to, aby sme 

vybudovali vlastný štadión, ktorý by sme aj sami 

prevádzkovali. Ale sme v situácii, že nemáme tie pe niaze. 

Ani na vybudovanie, ani na prevádzku.  

Máme tu investora, ktorý je ochotný to urobi ť. Už 

polroka alebo vyše sa na ťahujeme o tom, akým spôsobom ten 

pozemok, ktorý má momentálne na to jedno Euro, skom er čníme. 

Bolo dos ť času na to, aby sme vyjednávali. Či už tú sumu, 

ktorá bola znalecky ohodnotená, alebo a tak ďalej, a tak 

ďalej.   

Ja si myslím, že ďalším odsúvaním, už ni č nezískame. 

Bude už ďalšie zastupite ľstvo, ktoré bude posledné 

predvolebné, ni č neschválime a zas sa stane to, že celý 

proces sa pred ĺži o ďalší rok.  

Ja preto ešte raz apelujem, podporme to, čo navrhol aj 

pán námestník Budaj. Nemáme čo strati ť. Však ke ď mu to 

prenajmeme za komer čné ceny, tak my ten pozemok nestrácame. 

Ten pozemok ostane stále v našom vlastníctve. A odb lokujeme 

ten proces a kone čne on môže za čať realizova ť ten svoj 

zámer. Kone čne môže za čať stava ť ten štadión. Ako, ke ď to 

môžeme urobi ť, tak to urobme, lebo ni č iné nenašpekulujeme. 

Keď sme ni č nevymysleli doteraz, tak ni č ďalšieho 

nevymyslíme ani o ďalšieho pol roka.  
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Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec, ďakujem za vašu faktickú poznámku.  

Prosím diev čatá keby. 

(poznámka:  výkriky z predsália a potlesk) 

Prosím. 

(poznámka:  výkriky z predsália a potlesk) 

Ďakujem ve ľmi pekne za ten potlesk.  

Prosím diev čatá, keby ste zvonili po jednej minúte 

pretože taký máme rokovací poriadok. Takže dajte si  na to 

pozor, na to tu máme zvon ček.  

Diskutuje pán poslanec  Drozd.  

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

Ďakujem pekne za slovo. 

Chcel by som poveda ť, že spájanie týchto dvoch bodov 

a to prenájom pozemkov na odbo čovacie pruhy a riešenie 

situácie alebo pozemkov pod komer čnými budovami by sa 

nemali spája ť. Ja vysvetlím pre čo. Investor tieto pozemky 

dostal v zmluve prenajaté v minulom volebnom období , alebo 

pred tým ešte a zaviazal sa vybudova ť futbalový štadión. 

Predložil projekt, ktoré, ktorý posúdil magistrát n a svojej 

komisii a vydal k tomuto projektu súhlasné záväzné 

stanovisko. V tomto súhlasom záväznom stanovisku sa mozrejme 
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boli dané podmienky, za ktorých to môže realizova ť. 

A jednou z takýchto podmienok bolo aj dopravné napo jenie. 

Na  základe tohto záväzného stanoviska vydala mests ká časť 

Nové Mesto rozhodnutie o umiestnení stavby. A preto  mi to 

pripadá neférové, že tieto dva body spájame, lebo n a jednej 

strane zaväzujeme investora k ur čitým povinnostiam, a teda 

dopravnému napojeniu a druhou rukou ako keby sme mu  bránili 

to vykona ť. My ke ď mu neprenajmeme tie pozemky na tie 

odbočovacie pruhy, tak on to nemôže zrealizova ť. Takže mi 

to pripadá taká Hlava 22, že ho zavádzame.  

Ja súhlasím s tým, že vyriešme pozemky pod tými 

komer čnými časťami nejakým spôsobom, ale neviažme to na 

odbočovacie pruhy. Pripadá mi to neférové, ke ď investora 

zaviažeme k nie čomu a potom mu to neumož ňujeme zrealizova ť. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pani námestní čka Kimerlingová.  

Ing. Viera   K i m e r l i n g o v á ,    I .  námestní čka 

primátora a poslanky ňa MsZ: 

Na druhej strane, pán kolega, ja si myslím, že také to 

veci spája ť treba, pretože tuná chránime záujmy mesta. Ide 

o to, že vlastne potrebujeme ma ť istotu, že ak zrealizujeme 

to, čo je pre ňho výhodné, zárove ň dosiahneme aj to, čo je 

v záujme mesta. A nie len v záujme mesta. A nie len  

v záujme mesta 
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(poznámka:  nesúhlasný krik z predsália) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prosím k ľud. 

Ing. Viera   K i m e r l i n g o v á ,    I .  námestní čka 

primátora a poslanky ňa MsZ: 

Pretože ak niekto má prenajaté pozemky symbolicky n a 

športové ú čely a urobí tam komerciu a ten nájom mu zostane 

symbolický, všetci okolo čo si stavali, či obchodné centrá, 

alebo akéko ľvek komer čné aktivity, vlastne sa dostávajú do 

nevýhody. To je nekalá konkurencia. Ak niekto si mu sí tvrdo 

komer čne kúpi ť pozemok a postavi ť tam obchodné centrum 

a druhý má za jedno Euro pozemok prenajatý a má tam  tiež 

komer čné aktivity.  

Čiže hovorím, v záujme mesta je spoji ť tieto dva body 

a máme zabezpe čené, že sme pre mesto, aj pre (gong)vlastne, 

pre, pre, teda pre hlavné mesto z h ľadiska majetku, aj 

z h ľadiska vytvárania podmienok na komer čné aktivity 

urobili maximum.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Havrila, faktická. 
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Jozef   H a v r i l a , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Ja musím oponova ť a potvrdi ť slová  môjho kolegu. 

V záujme mesta musí by ť štadión.  

Ja chodím proste po všetkých možných futbalových 

stánkoch v celej Európe, vidím ako to funguje, my s a proste 

môžeme hanbi ť. V Bielorusku majú krajší štadión. Musíme to 

začať čo najskôr.  

(poznámka:  súhlasný pokrik a potlesk z predsália) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Kríž má faktickú poznámku.  

Mgr. Oliver   K r í ž , poslanec MsZ: 

Ja musím oponova ť Slavovi.  

My sme na stretnutí s pánom Kmotríkom sa na tomto 

dohodli. On sám uznal, že je deformujúce aj vo či hlavnému 

mestu, ke ď celý ten pozemok má prenajatý za jedno Euro. On 

sám uznal, že tie komer čné priestory, ktoré tam bude ma ť 

postavené, za nich bude plati ť normálny či už nájom alebo 

predaj. To znamená, že my len teraz h ľadáme cestu, ako mu 

to čím skôr prenaja ť, alebo preda ť, aby on za čal stava ť.  

To je, toto je, toto je, pod ľa mňa, úplne kóšer. 

Pretože to neni tak, že by sme to teraz dodato čne nie čím 

vydierali. On na tom stretnutí súhlasil.  
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A dneska ke ď sa nám podarí odsúhlasi ť ten prenájom, 

tak budú prenajaté tie odbo čovacie pruhy a tým pádom on 

začne stava ť. Ja v tom nevidím žiaden problém.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Osuský.  

(poznámka:  potlesk z predsália) 

Pán poslanec Osuský.  

(poznámka:  potlesk pokra čuje) 

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

Nakoniec však nikto mu ni č neuberá. On dostal od nás 

súdnoznalecký návrh a sta čí aby ho akceptoval a celá vec 

prebehne. To znamená, ja nevidím problém v tom, že my by 

sme mu to nechceli za súdnoznalecký návrh preda ť. A hovorí 

sa, ber alebo nechaj tak. Ak to ale nechce, tak ja nemám 

pocit, že lopta je na mojej strane ihriska, on tú p onuku 

dostal, on ju nechce. To znamená, v tom treba vidie ť to, že 

kde to je zadrhnuté. Ponuka tu je, je to súdnoznale cký 

posudok, je. Chcem tie peniaze a to je všetko.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Drozd reaguje na faktické. 
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Ing. Slavomír   D r o z d , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Ja som na tom stretnutí s pánom Kmotríkom bol a mne  to 

pripadá férové, že by sme mu prenajali tie pozemky pod 

odbočovacími pruhmi bez oh ľadu na to, ako. Ja musím 

poveda ť, že ja mu verím, že to odkúpi a tam to aj priznal.   

Ale nechápem tej nedôvere, pani Kimerlingová. Prost e 

my, ako mesto, máme ďalšie páky na neho ako s ním 

komunikova ť. Vy paradoxne ste zahlasovali za predaj 

pozemkov pod PKO a teraz sa čudujete. Ja si myslím, že 

(poznámka:  potlesk) že pán Kmotrík, že pán Kmotrík  

deklaroval, že odkúpi tieto pozemky za normálnu kom er čnú 

cenu, ktorá je rozumná a myslím, že to slovo dodrží . 

A naozaj treba sa (gong) posunú ť ďalej. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne.  

Diskutuje pani poslanky ňa Tvrdá.  

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

Ďakujem pekne za slovo.  

Myslím si, že ja a náš poslanecký klub sme tiež za to, 

aby sa to posunulo ďalej. Myslím si, že pán Drozd nemá 

celkom pravdu, ke ď hovorí. Myslím si, že tieto dva body 
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veľmi súvisia a myslím si, že sa tu už do ťahujeme kvôli 

tomu pol roka.  

Ja som sa tiež zú častnila na stretnutí s pánom 

Kmotríkom a myslím si, že naozaj ja ďakujem pánovi 

primátorovi, že takéto stretnutia on zvoláva, lebo tam je 

priestor na to, aby sme si vydiskutovali veci a mys lím si, 

že tí, ktorí tam boli, tak mám pocit, že aj lepšie rozumejú 

veci.  

Pred dvoma týžd ňami takisto bolo stretnutie 

o Predstani čný priestor. Boli sme tam piati poslanci. 

Hanba. A tých ostatných bolo dvadsa ť.  

(poznámka:  potlesk) 

Ja sa vrátim ešte k pánovi Drozdovi. V lete 2009, j a 

už som to spomínala dva roky dozadu, štát dal na vý stavbu 

Národného futbalového štadiónu k dispozícii šes ťdesiatdevä ť 

miliónov  sedemstodvadsa ťtisíc Eur. Ale ten projekt, ale aj 

investor, bol iný. Bol iný. To znamená, že aj záväz né 

stanovisko vtedy vydané, ale aj prenájom plochy na športové 

účely bola iná situácia, ako je dnes na stole. Ale, s me tu 

na to ešte šes ť týžd ňov, aby sme tú vec posunuli ďalej. 

Preto návrh bodu dvadsa ťdva A ja prijímam a myslím si, že 

komer čné nájomné pod komer čnými priestormi je to, čo môže 

tento projekt posunú ť ďalej.  

Nezvyknem politizova ť, ale nedá mi. V meste visia 

bilboardy Bratislava nie je Mníchov, Bratislava si zaslúži 

poriadny štadión. Pána kolegu Nesrovnala som sa pýt ala, 

ktorý štadión má na mysli, lebo. A on povedal, že f utbalový 
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štadión a preto jeho rétorika pri tomto bode mi nes edí. Ak 

niekto chce poriadny štadión, musí ho pohnú ť aj ďalej. 

Ďakujem. 

(poznámka: súhlasný krik a potlesk z predsália) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Faktickou poznámkou reaguje pán poslanec  Drozd.  

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

Ďakujem. 

Pani poslanky ňa, ja tiež som sa zú častnil na obidvoch 

stretnutiach, či je to Predstani čné námestie, aj futbalový 

štadión a nesúhlasím s vami. Ve ď to záväzné stanovisko musí 

byť vydané k tomu projektu, ktorý sa bude stava ť. Tam 

nemohlo by ť, nemohlo to stanovisko by ť k inému projektu. 

Proste to záväzné stanovisko je vydané Národnému 

futbalovému štadiónu aj so všetkými tými budovami, ktoré sú 

okolo neho. A v tomto stanovisku boli vynútené inve stície 

ako dopravné napojenie, ktoré mesto žiada, ale druh ou 

stranou mu ho nechce umožni ť.  

Čiže umožnime mu, prenajmime mu tie po, pozemky pre 

tie odbo čovacie pruhy a samozrejme, dohodnime s ním 

odkúpenie pozemkov pod komer čnou časťou. Ja v tom nevidím 

problém.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Faktickou poznámkou na pani poslanky ňu Tvrdú reaguje 

pán poslanec Nesrovnal.  

Nech sa pá či. 

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

Pani kolegy ňa, vy asi tiež trpíte takou selektívnou 

poruchou sluchu. Ja som za čal svoj príspevok  tým, že ten 

štadión tu mal dávno stá ť. Ten štadión sa mal stava ť. A to, 

že my tu improvizujeme a riešime je bohužia ľ vina pána 

primátora, ktorý pred dvomi rokmi tu výstavbu zablo koval. 

A my tu musíme teraz h ľadať náhradné riešenia, ktoré sú 

bohužia ľ, a tí chalani sú oprávnene naštvatí, aj my sme 

naštvatí, ale to je pán primátor vaše zlyhanie, že my tu 

musíme h ľadať všelijaké náhradné riešenie.  

A ke ď tu zaznelo, že pán Kmotrík je ochotný to 

zaplati ť, tak pre čo s tým nie ste dohodnutý, pre čo tam 

posielate poslancov? Tak cho ďte, dohodnite nejakú regulérnu 

cenu a dajte nie čo na stôl. Vy sa tvárite, že sa vás to 

netýka a teraz my, my tu máme konflikty medzi sebou  ako 

napravi ť vaše zlyhanie. Tak dajte nie čo na stôl. Lebo to, 

čo ste dali na stôl nepomôže ani investorovi, ani me stu 

a bude to znovu zlé, a znovu to budeme musie ť rieši ť.  

Ja chcem ten štadión postavi ť a ten už mohol stá ť, 

lebo za štyri roky sa to dá spravi ť, len to musí ma ť jedno 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

A chcem aj ja zareagova ť na pani poslanky ňu Tvrdú, 

ktorá, vážený pán poslanec, sa obrátila na vás a na  vaše 

vyjadrenia, ktoré ste mali v tla či, že vy to vyriešite za 

dva dni. Ja som sa vás v čera na to pýtal, že teda by ste 

mali poveda ť, že čo to bude. Vy ste povedali, ja to zajtra 

poviem. Dneska ste nepredložili ni č. Ni č. Ja poviem čí je 

to problém, ako to celé vzniklo, ale chcem po čkať na koniec 

celej tej diskusie, ale vy ste tu dnes nepredložili  ni č. Vy 

len máte rétoriku, že chcete štadión. Pani poslanky ňa má 

pravdu.  

(poznámka: súhlasný  pokrik a potlesk z predsália) 

Pani poslanky ňa Tvrdá reaguje na faktické poznámky. 

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

Ja len opä ť k Slavovi. 

Slavo, máš svoju pravdu, Slavo Drozd, však jediný j e 

tu. Ale hovorím o roku 2009, kedy tieto komer čné priestory 

neboli sú časťou projektu. Neboli sú časťou projektu. Tak sa 

bavme o tom, čo je na stole a čo chceme pohnú ť ďalej.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Kolek je ďalší prihlásený.  
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Ing. Ignác   K o l e k , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo, pán primátor. 

Odzneli tu slová, že už dávno mohol by ť tento problém 

vyriešený. Vrá ťme sa teda k faktám. 

12. 2. 2008 bola podpísaná nájomná zmluva. Čiže tu 

musím v plnej váhe súhlasi ť s tým, čo povedal pán 

Nesrovnal. V zmluve bolo povedané, že do roku, do d voch 

rokov, či dva a pol bude postavený národný štadión. Pýtam 

sa, pre čo nie je? Pretože neboli splnené termíny zmluvy 

a boli tam ošetrené možnosti ako so zmluvou naloži ť, 

vznikol dodatok číslo jedna, ktorý bol podpísaný 8. júla 

2009. Tento riešil to, a ja to pre čítam, ak nebude vydané 

právoplatné kolauda čné rozhodnutie na stavbu Národného 

futbalového štadiónu do 30. 6. 2012, čiže pred ĺžil 

kolauda čné rozhodnutie do polovice roka 2012, neza čalo sa 

stava ť ešte ani. To bol podnet pre to, alebo k tomu, že k eď 

sa tento materiál dostal na stôl pred rokom prvý kr át, tak 

sme hovorili aký je právny rámec. A tam sme teda na šli tú 

možnosť jednak vypoveda ť zmluvu, lebo investor zmluvná 

strana nedodržala zmluvné podmienky, alebo h ľadať riešenie. 

Pán Fiala prišiel s tým návrhom da ť komer čné 

priestory, alebo zastavanú plochu komer čných priestorov do 

komer čného nájmu, alebo preda, teda uskuto čni ť predaj.  

Ten súhlas, ktorý na za čiatku bol, pán Kmotrík, alebo 

teda nerád by som ho menoval, hej, mohol dodrža ť a dnes 

naozaj sa už mohlo stava ť.  

Len pre ozrejmenie pre všetkých, ktorí sme tu. Tam je 

vytvorených šes ťdesiatjednatisíc osemstotridsa ť metrov 

štvorcových komer čnej plochy. V tom pláne, v tom, tom 
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projekte, ktorý pán primátor odsúhlasil svojim závä z, 

svojim stanoviskom. Vážení, viete o ko ľko sa predražuje 

jeden meter tejto komer čnej plochy? O dvadsa ťsedem celé 

štyridsa ťosem eura. Čiže pokia ľ investor sa bojí, že na 

základe tohto nárastu ceny, hej, bude ma ť problém 

s predajom, tak to asi nie je dobrý projekt. Skôr s i 

myslím, že tu je politická situácia, že on si môže dovoli ť 

nesúhlasi ť s takouto ponukou mesta a vlastníka pozemkov.  

Ja opätovne vyzývam aj tých stúpencov, ktorí chcú, aby 

ten štadión stál, ja som tak isto za to. Že tuná by  naozaj 

ten, kto môže o tom rozhodnú ť, mohol zobra ť, ako, vážny 

zrete ľ túto skuto čnos ť tam, tým, že dnes by Kmotrík 

súhlasil, že odkúpim tie priestory tak, ako to tu t en 

materiál koloval, tých tritisíc tristo za stanovenú  cenu, 

predraží svoj meter štvorcový o dvadsa ťsedem Euro. Prosím 

vás o čom to je?  

Tu naraz bude štyridsa ťpäť zlých poslancov, tu je už 

zlý jeden, jeden primátor, tu je neschopný úradníck y aparát 

magistrátu, hej, len preto, že tu niekto iný robí t akéto 

šachy.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Faktickou poznámkou reaguje pani poslanky ňa Tvrdá.  
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Ing. Jarmila   T v r d á , poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem pekne.  

Ja skúsim vysvetli ť pre čo ten futbalový štadión 

nestojí. Povedala som to pred pol rokom a skúsim to  

zopakova ť.  

V lete 2009, presne v júli vláda Roberta Fica dala 

uznesenie, že dá na Národný futbalový štadión 

šes ťdesiatdevä ť miliónov sedemstodvadsa ťtisíc Eur. Zárove ň, 

zúčast ňovala som sa rokovaní, bol predpoklad projektu, 

ktorý bol v tom čase na stole, že tento projekt by mal stá ť 

do sto miliónov Eur s tým, že sa po čítalo, že tie ďalšie 

peniaze dá mesto. Mali sme problémy so Zimákom a eš te sme 

mali ďalšiu takúto ťarchu na pleciach. 

Čiže postupne sa rokovaniami, sme rokovali, ale priš la 

vláda Ivety Radi čovej a zrušila uznesenie na 

šes ťdesiatdevä ť miliónov sedemstodvadsa ť a preto je ten 

problém, že ten Zimný štadión nestojí. (gong)  

Môžem dopoveda ť?  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Futbalový, futbalový.  

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

Pardon, futbalový. Ja už som taká. Futbalový.  

Môžem dokon či ť?  
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Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ja by som vám dal priestor, ale. Dajte si normálne,  

dajte si riadnu prihlášku.  

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

Tak ja sa prihlásim.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Na pána poslanca Koleka reaguje pán poslanec  Fiala .  

Stanislav   F i a l a , poslanec MsZ: 

Ja by som chcel po ďakova ť za, za takéto vysvetlenie aj 

kolegovi Kolkovi, pretože mnohí ľudia sú v tom, v mnohých 

polopravdách, alebo mylných, mylných nejakých preds tavách 

a stretol som sa s tým aj s ľuďmi, ktorí by tejto 

problematike mali rozumie ť. Naozaj, nie je to jednoduché. 

Aj ten materiál, aj ten pôvodný, to sú desiatky a d esiatky 

materiálov. To znamená, že každý, každé slovo, ktor é 

osvetlí tento problém, som za to v ďačný. Takže v ďaka.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Pani poslanky ňa vys, pokra čuje vo svojom vystúpení 

riadnym vystúpením.  
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Nech sa pá či. 

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

Ďakujem, dokon čím.  

To znamená, že h ľadali sa spôsoby na vyfinancovanie 

projektu. Vidíme, že na stole je iný projekt za 

sedemdesiatdva miliónov, pokia ľ som čítala tento projekt 

Eur s tým, že vláda dáva do neho dvadsa ťsedem celé dva 

milióna Eur. To znamená, že aj ten celý štadión, aj  projekt 

proste sa zmenšil, aj kapacitne a zárove ň a ke ď sa našiel 

súkromný investor, okrem tých dvadsa ťsedem celé dva milióna 

zo štátu, tak tam okolo sa snaží postavi ť asi aj tie 

komer čné priestory.  

My sme tu na to, aby sme vlastne sa vysporiadali 

s tými komer čnými priestormi, lebo myslím si, že nikto mu, 

nikomu z nás, kto tu sedí. Proste nám prekáža, že c elý ten 

priestor je za tých tridsa ťtri Eur. A teraz sa snažíme pre 

šport za tridsa ťtri Eur, ale tie ďalšie aktivity, ktoré tam 

budú, dnes, do dnes sme nedospeli k predaju. Lebo š esťsto 

Eur ke ď. Vždy musíte ma ť partnera. Majme šes ťsto Eur, 

partner v tejto chvíli nie je, dvestopä ťdesiatjedna nie je 

pre nás prijate ľné. A ke ď chceme štadión pohnú ť ďalej, tak 

nájom , komer čný nájom pod komer čnými priestormi je to, čo 

nás vie posunú ť ďalej.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Faktickou reaguje pán poslanec  Drozd.  

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

Ešte raz musím zareagova ť. Áno, pán Kmotrík prišiel 

s návrhom, že postaví tento Národný futbalový štadi ón, plus 

bude tam rieši ť aj komer čné veci. K tomuto projektu, 

k tomuto projektu mesto dalo záväzné stanovisko. Aj  ku 

týmto komer čným aktivitám. A k tomu sú tie vynútené 

investície ako dopravné napojenie. Ke ď mu dávame tieto 

vynútené investície, tak pre čo mu neumožníme to 

zrealizova ť? Ale otázku riešenia či už odkúpenia, alebo 

prenájmu pozemkov pod tými komer čnými vecami nespájajme 

s týmto. Ja si myslím, že to je riešite ľné. Či teraz, či 

nabudúce. Ja aj minule sme boli pripravený náš klub  

zahlasova ť za prenájom pozemkov, aby vedel vyrieši ť (gong) 

dopravné napojenie. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Nesrovnal, faktická. 

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

Chcem ešte doplni ť pani kolegy ňu Tvrdú. 
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Je nespravodlivé postavenie Bratislavy, pretože na 

celom Slovensku štát spolufinancuje šes ťdesiatimi 

percentami, investor štyridsa ť, iba v Bratislave je to 

opačne. Investor musí bra ť šes ťdesiat a štát iba štyridsa ť. 

Toto zatia ľ tiež nikto nepovedal. A to bol práve, by bol, 

bol by býval môj návrh ako na to, pán primá. Ako to  

vyrieši ť.  

Lebo za prvé, okamžite ste mali vyrieši ť ten rozpor 

s územným plánom a pripravi ť zmenu územného plánu tak, aby 

bol bu ď projekt v súlade s územným plánom, alebo územný 

plán s projektom. To je jedno. Aby tam nebol problé m.  

A ten finan čný, ten finan čný problém, ktorý je 

vytvorený, ste mali rieši ť práve takto. A takto by som ho 

aj ja riešil a pripravil s pánom Kmotríkom taký biz nis 

plán, aby aj mesto z toho nie čo malo. Napríklad nájomné 

byty alebo čoko ľvek a potom by sme sa tu vôbec nemuseli 

bavi ť, že či to je výhodné alebo nevýhodné. Lebo je to 

výhodné pre mesto, len to tam treba poriadne napísa ť. A to 

ste neurobili.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Osuský, faktická. 

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

Ďakujem pekne, pán primátor. 

Ja by som rád povedal to, čo som už hovoril predtým, 

že lopta nie je na našej strane ihriska v tom zmysl e, že tá 
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ponuka, ktorú investor dostal tu je. To že ju on ne chce, je 

jeho slobodná vô ľa, ale priatelia futbalu, ktorí stoja vo 

foayé by si mali teda uvedomi ť, že na čom to viazne. To my 

sme si tu sumu nevycmú ľali z prsta, tých šes ťstopä ťdesiat 

Eur je súdnoznalecký posudok. Ja nechcem ni č, len chcem, 

aby mesto dostalo to, čo hovorí súdny znalec.  

A ak teraz hovoríme o komer čnom nájme, tak vám poviem 

jedno. Máme v bode dvadsa ť právo príjazdu na pumpu na 

priestor budúcej pumpy, kde za štvorcový meter chce me 

šestnás ť Euro. To je príjazd k existujúcej pumpe. Nie 

k tisícom štvorcových metrov komer čného priestoru. To 

znamená, ak za púhy príjazd na pumpu za 

dvestoštyridsa ťsedem (gong) metrov štvorcových  berieme 

šestnás ť Eur, tak ak sa niekomu zdá prive ľa 

šes ťstopä ťdesiat za zakúpenie takéhoto priestoru pri úplne 

inom výnose z toho celého, tak potom ešte raz odmie tam 

zodpovednos ť za to, že kvôli mne to neprejde.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pani poslanky ňa Augustini č, faktická. 

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

Ďakujem za slovo. 

No ja som ve ľmi rada, že tu máme to ľko fanúšikov 

futbalu, lebo od v čera jak sme (poznámka:  výkrik 

z predsália) ak sme, ak sme, pán primátor, pri vás stáli, 

tak mnohí poslanci tu padali sumy jak šes ťsto Eur na meter, 

päťsto Eur na meter a neboli schopní sa bavi ť o nie čom. 
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Dneska sme dospeli aspo ň ku komer čnému nájmu, čo by mohlo 

vies ť nakoniec k dohode a ten štadión by mohol by ť 

odhlasovaný.  

A ešte mám jednu otázku na pána Osuského. Že či má 

v rukáve nejakého iného investora, ke ď tak hovorí? 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Diskutuje pán poslanec Uhler. 

Nech sa pá či. 

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

Pán primátor, ja by som skôr procedurálnu. Potrebov al 

by som na poradu nášho poslaneckého klubu SDKÚ-DS a  MOST-

HÍD krátku prestávku, aby sme sa dohodli na spolo čnom 

postupe v prospech všetkých Bratislav čanov.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Ukončíme rozpravu? Či? Chcete ešte ma ť otvorenú 

rozpravu? 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 
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Ja sa len pýtam. Či, či prestávku pred hlasovaním? Po 

ukon čení rozpravy.  

Ďakujem pekne. 

Diskutuje pán poslanec Hr čka.  

Ešte sme neukon čili rozpravu.  

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo.  

No, my tu na jednej strane vyplakávame, že nemáme 

peniaze na šport. My sa nemôžme čudova ť, že nemáme peniaze 

na šport, ke ď my vždy nájdeme špeciálnu výnimku ako sa 

zbavi ť majetku a ni č z toho nema ť.  

A teraz sa nebavíme len o, o Národnom futbalovom 

štadióne. Ja si myslím, že tých futbalových štadión ov bolo 

v Bratislave dos ť ve ľa. Ja si pamätám petržalský. Ke ď sa 

pozriete čo z neho ostalo, nikto neprišiel  kritizova ť, že 

si majite ľ, zhodou okolností ten istý majite ľ, namiesto 

futbalového štadióna sa tam ide stava ť komercia.  

Mali sme futbalový štadión Matadorky. Tak isto sa t am 

teraz stavajú byty, polyfunkcia a tak ďalej.  Nikto 

neprišiel protestova ť pre čo sa ruší futbalový štadión 

Matadorka a nenahradí sa nie čím lepším, ale ide tam 

komercia.  

Mali sme futbalový štadión na Pravde medzi mos, med zi 

Starým mostom a Mostom Apollo. Teraz sa tam idú sta vať 

ďalšie, ďalšie obchody a ostatné veci. Nikto neprotestuje.  
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A za to, aby stál Národný futbalový štadión. Áno, s om 

za to, aby stál, ale nie za každú cenu. Proste, tam  je 

otázka primeranosti. A teraz ke ď si zrátame aké ceny, aké 

sú ceny pozemkov, aké sú ceny ostatných vecí 

(poznámka:  nesúhlasný pokrik z predsália) 

tak je to na úkor, tak je to na úkor ostatných vecí .  

A ja som strašne zvedavý, či ostatné futbalové kluby, 

pretože my teraz dáme. Ke ď, ke ď to boli, ke ď sú iní, ja 

neviem, ja si nepamätám, že by bol problém neviem I nteristi 

keď prišli o futbalový štadión, tak som ich tu nevidel  

behať a hm, nebol som tu, môže by ť. A teraz, teraz ke ď sa 

jedná o pána Kmotríka, tak tu urobíme nátlakovú akc iu, že 

ježiš, jemu to musíme da ť, lebo ide o Národný futbalový 

štadión. 

Podľa mňa, tie peniaze majú ís ť do športu. Ak tie 

peniaze sú na šport, tu sa nepochybujem, že sa tu n ájde 

jeden jediný poslanec, ktorý je proti tomu, aby to za jedno 

euro bolo prenajaté pod štadiónom, pod priamo slúži acim na 

šport.  

Ak je komercia, to je jediná otázka tu je o čom sa 

bavíme je, aby pozemky, ktoré neslúžia na šport, bo li 

proste zaplatené tak ako majú by ť zaplatené. To znamená, za 

komer čnú sumu. A pokia ľ sa toto vyrieši, pokia ľ sa naozaj 

dajú, bu ď sa vykúpia pozemky za komer čnú cenu, ktoré 

neslúžia na šport, tak s tým nebude absolútne žiadn y 

problém. ke ď však ale niekto za čne tla či ť, že musíte, lebo 
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ohrozujete štadión, to je presne tá nátlaková situá cia, 

o ktorej sa bavíme. 

Čiže, my zni číme futbalový štadión, lebo my neustúpime 

z toho, aby niekto zaplatil komer čný ná komer čnú cenu za 

komer čné stavby. 

Tak, akože, naozaj toto sa mi nepá či a pokia ľ sa 

nevyrieši ten problém, tak ako na, ako sa tu spájal , za 

športové športový nájom, za komer čný komer čný nájom, nemám 

za to abslolútny žiadny problém zahlasova ť, ak to bude 

takto rozdelené. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

pán poslanec Osuský, faktická. 

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

Ďakujem pekne, pán primátor. 

Je to presne to, čo hovorím. 

Že neexistuje situácia, aby som ako ten, ktorý 

zastupuje da ňových poplatníkov Bratislavy  ustupoval tomu, 

že ten, ktorý to chce, je ochotný len toto a koniec . No, ja 

zas hovorím, že ja som ochotný len za to ľkoto a tiež 

koniec.  
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To znamená, tá situácia nie je taká, že ja musím 

ustupova ť.  

(poznámka:  krik z predsália) 

Ja nebudem ustupova ť, lebo zastupujem i iné záujmy ako 

záujmy pána Kmotríka.  

(poznámka:  krik z predsália) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Havrila. 

Jozef   H a v r i l a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. Ďakujem za slovo. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prosím, k ľud.  

Jozef   H a v r i l a , poslanec MsZ: 

Ja sa musím na to pozera ť po športovej.  

(poznámka:  krik z predsália) 

Ja sa musím pozrie ť na to po športovej stránke.  

No, doslova by bolo hanbou, aby Bratislava bola jed iné 

mesto, ktoré, ktorá takmer nemohla organizova ť zápasy 
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európskej ligy, do ktorej sa Slovan dostal a ktorý 

reprezentuje naše hlavné mesto.  

Proste, táto situácia, ak budeme ďalej čaka ť, čaka ť 

a čaka ť, sa môže opakova ť aj o rok, o dva. Ja si neviem 

predstavi ť, aby Slovan hral v Trnave, kde sa, mimochodom, 

stavia štadión, respektíve Slovenská futbalová 

reprezentácia bola ods ťahovaná niekde do Žiliny. Proste, 

musíme rieši ť túto situáciu čo najrýchlejšie a za čať 

stava ť.  

To je moje stanovisko. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Dinuš, faktická. 

Bc. Martin   D i n u š , poslanec MsZ: 

Ja len tak pripomínam. Spome ňte si na hotelový štadión 

a hotel a spome ňte si aké boli vtedy argumenty. 

Majstrovstvá sveta, hanba a tak ďalej.  

To len pripomínam.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Tie boli, to bolo dávno rozhodované po majstrovstvá ch 

sveta, pán poslanec 

Pán poslanec Fiala. 
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Stanislav   F i a l a , poslanec MsZ: 

Áno. 

Ja by som rád pripomenul predre čníkovi ten termín 

kolaudácie ku ktorej sa sám a dobrovo ľne zaviazal investor. 

30. 6. 2012 už mal štadión stá ť. Mnohé teraz pohárové 

zápasy už tam mohli Slovanisti hra ť. Nie vinou mesta to tak 

nie je.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Ak dovolíte, chcem vás infomova ť, že sa prihlásil do 

našej diskusie pán Milan Hanzel, ktorý zastupuje 

Slovanistov, ktorí sa tu dnes zišli.  

Myslím, že vystúpil aj na našom júnovom 

zastupite ľstve.  

Chcem sa opýta ť, kto súhlasí s tým, aby sme mu dali 

slovo?  

Kto súhlasí s tým, nech zdvihne ruku.  

(Hlasovanie.) 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

(poznámka:  súhlasné obrovské výkriky z predsália 

a potlesk) 
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Poprosím pána Hanzela, aby sa ujal slova.  

Ak je problém z mikrofónom, máme tuná kolegu, ktorý  

nám pomôže.  

Nech sa pá či. 

Pán Hanzel, máte slovo. 

Občan   Milan    H a n z e l :  

Ďakujem vám pekne. 

Chcel by som teda aj ja pár slov k tomu čo sa tu 

prejednáva teda už nieko ľko rokov ja by som povedal. Nie sú 

to mesiace, neni to  od no od novembra, nie je to o d 

decembra, je to už nieko ľko rokov a proste, my sme sem 

prišli dneska, lebo chceme normálny štadión, nechce me hra ť 

na interistických Pasienkoch pä ťdesiatro čných. My tam 

nepatríme. Patríme na Slovan. A mesto si zaslúži no rmálny 

štadión, takisto ako aj Slovan si zaslúži normálny štadión.  

Iba to sme vám sem prišli požiada ť. Už nevieme čo máme 

robi ť. Už budeme asi aj zlí, lebo  

(poznámka:  súhlasné obrovské výkriky z predsália 

a potlesk) 

Lebo po čúva ť tu prázdne re či každé dva mesiace od vás 

ni č neriešiace, tak to už, toho už máme plné zuby.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

(poznámka:  potlesk) 

Faktickou, faktickou poznámkou reaguje pán poslanec  

Bendík. 

Ing. Igor   B e n d í k , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne, pán primátor za slovo. 

Ja som sa ešte hlásil pred tým, ako pán vystúpil.  

Chcem, aby to tu odznelo. Komer čný nájom znamená 

koľko? komer čný nájom pod komer čne vybudované, nech to tu 

odznie.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

šestnás ť Eur na meter štvorcový, povedal som to 

v úvodnom slove.  

Ak dovolíte, tak sa chcem tiež vyjadri ť v tejto 

diskusii. A chcem naviaza ť na vystúpenie pani poslankyne 

Tvrdej. 

Štadión sa v Bratislave a na Slovensku, národný 

futbalový štadión sa rieši už šes ť rokov. Šes ťdesiatdevä ť 
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moliónov jedna vláda, ja si pamätám na volebnú kamp aň pred 

komunálnymi vo ľbami 2010, kde sa pani kandidátka vládnej 

koalície vtedajšej posadila s ministrom finacií na jednu 

tla čovku a povedali, štyridsa ť miliónov dáme do Petržalky, 

tam bude národný futbalový štadión. 

Potom ich akosi vláda nenašla. Ake ne neviem či tam to 

tej vláde. Jednoducho, sa ukázalo, že v čase krízy nájs ť 

finan čné prostriedky a podpori ť tento štadión nie je vôbec 

jednoduché pre verejnú správu.  

V tom je tá situácia zložitátá, ako to hovoril pán 

námestník Budaj.  

Keby vláda mala tie peniaze, ideálne by bolo postav i ť 

to na mestských pozemkoch za štátne alebo mestské p eniaze 

a mali by sme stánok ako majú stánok v iných ve ľkých 

mestách, prenajali by sme ho Slovanu a povedali hra jte. My 

sme vám vytvorili stánok, na ktorom môžete rozvíja ť 

športové aktivity.  

Takú silu toto mesto a zdá sa, že ani Slovensko nem á. 

Preto sa h ľadajú verejnosúkromné partnerstvá, aby sa 

spojili verejné peniaze a súkromné peniaze, a tie t iež 

nepadajú z neba. Realita tohoto projektu je taká, ž e sa 

hľadá ako sa to celé dá urobi ť.  

A my tu stojíme na tom, aby sme v tom našli nejakú 

logiku a tá logika dnes vám je predložená v duchu 

uznesenia, ktoré prijalo toto zastupite ľstvo. 
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Zastupite ľstvo povedalo. Ak sú časťou projektu sú 

komer čné objekty, chceme pod nimi komer čný nájom. To je 

platné uznesenie. V tom zmysle vám predkladám mater iál kde 

riešime komer čný nájom pod komer čnými objektami. Je to 

cesta k tomu, ako to celé spriechodni ť. Už nespomínam to, 

čo pán poslanec Nesrovnal rozporuje a pripisuje mi t o ako 

keby som ja som bol toho pôvodcom.  

Okolo štadióna na každom ve ľkom štadióne na svete sú 

aj objekty, ktoré majú komer čný charakter. Preto, aby ten 

priestor žil. Pretože sa tam raz dva týždne hrá fut bal a ak 

tam takéto nie čo nebudete ma ť, tak tam ľudia nepôjdu. 

Proste, tam ni č nebude. Raz za dva týždne to bude stánok 

športu a potom tam nebude ni č. 

To znamená, logika, aj zo strany UEFA, existujú na to 

dokumenty, analýzy, ktoré hovoria o tom, že takéto objekty 

si takéto nie čo vyžadujú. Často sa umiest ňujú do podnožia 

toho štadióna, nad pod tribúnami. Kde sú objekty, k toré 

slúžia na rôzne aktivity, aj sociálne, aj obchodné,  aj 

športové, aj iné.  

Tuná sú umiestnené mimo štadiónu, pretože tá 

konštrukcia je navrhovaná taká, aká je navrhovaná.  

V tomto sa podobá na projekt roku 2009 samotný ten 

štadión, ale pridalo sa k tomu to, čo zodpovedá ekonomickej 

realite toho projektu. A na nás je teraz, prosím, p osúdi ť, 

naplnilo sa to uznesenie, ktorým chceme dosta ť ten štadión 

dopredu a spusti ť jeho výstavbu? Pod ľa mňa, sme ho 

naplnili. Priniesli sme sem materiál, v ktorom hovo ríme, 

odsúhlasme komer čný nájom, umožníme to pripojenie 
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z Bajkaskej ulice a odblokujme výstavbu Národného 

futbalového štadióna. To je to, čo vám navrhujem. 

(poznámka: ve ľký potlesk) 

A pripomínam ešte raz, toto sa zrodilo na návrh pán a 

poslanca Fialu. To nebol môj nápad. Bol to návrh pá na 

poslanca Fialu, ktorý nesúhlasil s tým, že minulé 

zastupite ľstvo celý ten priestor dalo na prenájom za 

tridsa ťtri Eur na celý rok na pä ťdesiat rokov.  

Pán poslanec Fiala navrhol uznesenie, vy ste ho 

odsúhlasili a my sme v tomto zmysle konali.  

Áno, rozprávali sme sa o predaji. Aj predaj je zrej me 

témou, ktorá ešte bude s týmto priestorom spojená, ale ak 

budeme čaka ť na predaj, tak sa nikdy neza čne.  

Podľa mňa, máme dnes šancu, aby sme to spustili za 

podmienok, ktoré sme si sami stanovili.  

Veľmi pekne prosím, aby ste tento materiál podporili. 

Toľko z mojej strany k bodom 22A a 22. 

Keďže sa nikto do diskusie nehlási, kon čím možnos ť sa 

prihlási ť. 

Na žiados ť pána poslanca Uhlera vyhlásim krátku 

prestávku.  

Pán poslanec, zrejme klub sa môže odobra ť tuná do 

zásalia, kde je priestor na to, aby ste sa tam pora dili, my 
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ostatní, prosím, keby sme sa nerozchádzali, pretože  budeme 

potrebova ť trojpätinové hlasovanie.  

Ak sa potrebujete poradi ť.  

Pán poslanec, skúsme nejakých pä ť, maximálne desa ť 

minút, aby sme sa dostali k tomu, že sa nám zastupi te ľstvo 

bude schopné uznáša ť, pretože potrebujeme trojpätinové 

hlasovanie.  

 

(prestávka od 16.03h do 16.13 h.) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

zaujali svoje miesta v rokovacej sále.  

Predtým než pristúpime k hlasovaniu, si urobíme 

prezentáciu, pretože mali sme prestávku a ja chcem mať 

istotu, že v sále je dostatok poslancov na to, aby sme 

mohli rozhodnú ť. 

Pán riadite ľ, prosím, keby ste sa posadili na svoje 

miesto. 

Pán poslanec Bendík tiež chce hlasova ť o tomto 

materiáli.  

Prestávka sa skon čila a ideme hlasova ť.  
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Vyhlasujem prezenta čné hlasovanie, čiže, čoko ľvek 

stla číte, podstatné je, aby ste sa prezentovali, že ste 

prítomní v rokovacej miestnosti.  

Prosím, prezentujte sa.  

(Prezentácia.) 

Tridsa ťosem prítomných poslancov, to znamená, môžme 

rozhodova ť. 
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HLASOVANIE K BODOM 22A A 22 

BOD 22A NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU 

HODNÉHO OSOBITNÉHO ZRETEĽA 

TÝKAJÚCEHO SA NÁJMU ČASTI POZEMKU 

V BRATISLAVE, K. Ú. NOVÉ MESTO, 

PARC. Č. 23013/1, SPOLO ČNOSTI  

NÁRODNÝ FUTBALOVÝ ŠTADIÓN, A.S. SO 

SÍDLOM V BRATISLAVE 

 

BOD 22 NÁVRH NA UZATVORENIE ZMLUVY 

O BUDÚCEJ KÚPNEJ ZMLUVE,PREDMETOM 

KTOREJ SBUDÚ NOVOVYTVORENÉ POZEMKY 

V BRATISLAVE, K. Ú. NOVÉ MESTO, SO 

SPOLOČNOSŤOU NÁRODNÝ FUTBALOVÝ 

ŠTADIÓN, A. S., SO SÍDKLOM V 

BRATISLAVE 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ja dám slovo návrhovej komisii, pretože uzatvárame 

rokovanie o dvoch bodoch programu. Je to bod 22A a je to 

bod 22. 

V tomto poradí budeme o nich hlasova ť.  

Boli predložené v rámci spolo čnej rozpravy dopl ňujúce 

návrhy do uznesenia, o tých budeme rozhodova ť takisto. 

Návrhová komisia nám predloží návrhy na hlasovanie.  

Pani predsední čka, máte slovo. 
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Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Dostali sme tri nové návrhy. Chcem sa opýta ť pred 

hlasovaním pani Kimerlingová, či si s ťahuje svoj návrh, 

keďže je podpísaná aj na tom druhom návrhu, ktorý bol 

doru čený.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pani námestní čka, prosím, keby ste upresnili svoj 

návrh.  

Nech sa pá či. 

Dajte slovo pani námestní čke Kimerlingovej. 

Hneď to bude.  

Prosím, aby ste to hlasovanie ešte odtia ľ dali dole. 

Máme teraz ešte upresnenie veci, ktoré súvisia 

s hlasovaním.  

Nech sa pá či. 

Ing. Viera   K i m e r l i n g o v á ,    I .  námestní čka 

primátora a poslanky ňa MsZ: 

Na základe rokovania s kolegom Kuglerom sme sa 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Uhlerom. 

Ing. Viera   K i m e r l i n g o v á ,    I .  námestní čka 

primátora a poslanky ňa MsZ: 

Uhlerom, pardon.  

Sme sa dohodli, že ten môj návrh s ťahujem a budeme 

hlasova ť, alebo podpísala som sa pod ten  jeho návrh.  

Takže, to je náš spolo čný návrh, to čo predložil pán 

poslanec Uhler.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Pani predsední čka.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Budeme hlasova ť o novom návrhu podmienok. Nový návrh 

podmienok do časti návrhu uznesenia pôvodného.  

Mám pre číta ť ešte raz to čo pán Uhler už čítal?  
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Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ja myslím, že tie parcelné čísla číta ť nemusíte, ale 

pre čítajte tú k ľúčovú vetu, ktorá spája jeden materiál 

s tým druhým materiálom. 

Toto je podstatné, aby zaznelo, aby sme vedeli o čom 

hlasujeme.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

K pôvodnému návrhu uznesenia sa na koniec dop ĺňa veta: 

toto uznesenie nadobúda platnos ť d ňom podpisu nájomnej 

zmluvy, ktorej predmetom budú nehnute ľnosti v katastrálnom 

území Nové Mesto a to novovytvorený pozemok registr a a tak 

ďalej, celý kopec je ich tu všetkých. To ostatné vše tko je 

číslo parcelné.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

okej.  

Čiže, to je to previazanie bodu 22A s bodom 22. 

Pán poslanec Uhler a pani námestní čka Kimerlingová 

navrhli dopl ňujúci návrh podmienok.  

Prosím, prezentujte sa a hlasujte.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 
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Štyridsa ť prítomných poslancov, 

štyridsa ť hlasovalo za. 

Tento návrh bol prijatý. 

Pani predsední čka. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Dostali sme ďalšie doplnenie podmienok od pána 

námestníka Budaja.  

Doplni ť podmienku: prenajímate ľ sa zaväzuje postupova ť 

podľa § 8 vé-zet-en 8/1993 o starostlivosti o verejnú 

zele ň, to znamená, že vytvorí novú zelenú plochu minimál ne 

v rozsahu zlikvidovanej najneskôr ku kolaudácii sta vby.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte o návrhu pána 

námestníka Budaja.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťdevä ť prítomných, 

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

Aj tento návrh bol prijatý. 

 

Pani predsední čka. 
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Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Zostáva nám ešte z bodu 22 pôvodný návrh uznesenia 

v časti schva ľuje.  

Mestské zastupite ľstvo po prerokovaní  materiálu ako 

prípad hodný osobitného zrete ľa schva ľuje nájom 

nehnute ľností.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Počkajte, ale ešte sme nedokon čili 22A. to sme chceli 

rozhodnú ť ako prvé. To mal by ť ten komer čný nájom. Potom 

nájom pod bodom 22. 

Čiže, najprv 22 A, potom 22. Tak sme o tom rokovali.  

Tak to bolo zoradené.  

Čiže, prosím, keby sme najprv hlasovali o materiáli 

22A. To je komer čný nájom pod komer čnými objektami. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Ale tu mám ešte v tejto dvadsa ťdvojke prvú časť 

uznesenia čo patrí. Tu sa len podmienky zmenili. 
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Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

My sa k dvadsa ť dvojke dostaneme hne ď, len čo 

uzavrieme dvadsa ťdva A.  

To sú dva materiály. Najprv musíme komer čný nájom, 

potom Bajkalskú.  

V tomto poradí takto to sme pripravili, prerokovali , 

prosím, keby ste to takto uviedli na hlasovanie. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Ešte sa opýtam. Tieto zmeny, alebo doplnky boli dan é 

k bodu 22.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Dvadsa ťdvaA. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Nie, dvadsa ťdva. To je tu napísané. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Dobre. Tak dvadsa ťdva. Hokej. Tak dvadsa ťdva. Ja s tým 

nemám problém.  
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Prijali sme pozme ňujúce a dopl ňujúce návrhy. Teraz 

ideme hlasova ť o materiáloch, ktoré boli pôvodne pripravené 

v znení tých doplnkov, ktoré boli schválené.  

Čiže, prosím, aby ste dali hlasova ť o materiáli 22A 

ako celku a 22 v znení dopl ňujúcich návrhov.  

Toto potrebujem, aby sme odsúhlasili. Vtedy  máme 

uzavreté tie dva body programu.  

Nech sa pá či. 

Pán poslanec Kolek chce procedurálne. 

Prepá čte, ešte sme ni č nehlasovali. Ja som povedal, že 

o dvadsa ťdva nemôžme hlasova ť kým neodhlasujeme dvadsa ťdva 

A. Ve ď na tej logike sme sa dohodli. Že najprv je 

dvadsa ťdva A a potom je dvadsa ťdva.  

Prosím, pani predsední čka, po ďme na to. 

Dvadsa ťdvojka A je komer čný nájom za komer čné objekty, 

dvadsa ťdvojka je prenájom Bajkalskej osobitným zrete ľom.  
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HLASOVANIE O BODE ČÍSLO 22A  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

K tomu bodu dvadsa ťdva A bolo no, bol nový návrh 

uznesenia daný 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

A to? 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

A o tom budeme hlasova ť. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Áno. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Mestské zastupite ľstvo po prerokovaní  materiálu 

schva ľuje uzatvorenie zmluvy o budúcej nájomnej zmluve 

a tak ďalej, tak jak, ako je písomne predložené 
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Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Predložené 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

v bodoch jedna, dva aj s podmienkou na konci. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Prosím, prezentujte sa a hlasujte o bode 22A.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťdevä ť prítomných poslancov, 

tridsa ťpäť za, nikto proti, štyria sa zdržali.  

 

HLASOVANIE O BODE ČÍSLO 22A  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ešte nás čaká jedno hlasovanie o bode dvadsa ťdva.  

Pani predsední čka, nech sa pá či. 
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Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Z bodu dvadsa ťdva zvyšok v časti mestské 

zastupite ľstvo po prerokovaní  materiálu schva ľuje ako 

prípad hodný osobitného zrete ľa nájom nehnute ľností a tak 

ďalej.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Prosím, prezentujte sa a hlasujte, na tu, na toto 

schválenie potrebujeme trojpätinovú vä čšinu všetkých 

poslancov.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(poznámka:  ve ľký krik z predsália) 

(Prezentácia a hlasovanie pokra čuje.) 

Štyridsa ť. 

(poznámka:  po čuť spev z predsália „olé, olé, Tehelné 

pole, Tehelné pole ....“) 

Ak dovolíte, ja chcem vyhlási ť výsledok hlasovania, 

čiže poprosím o pozornos ť.  

Štyridsa ťjeden prítomných poslancov, 

Tridsa ťšes ť hlasovalo za, nikto nebol proti, piati sa 

hlasovania zdržali.  
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Schválili sme aj materiál pod bodom dvadsa ťdva a tým 

sme vyslovili podporu pre výstavbu Národného futbal ového 

štadióna Bratislava. 

(poznámka:  ve ľký súhlasný krik, potlesk z predsália) 

Ďakujem. Ďakujem ve ľmi pekne.  

(poznámka:  spev z predsália „ Ďakujeme, ďakujeme...“) 

Aj my vám ďakujeme, aj my vám ďakujeme, že ste prišli. 

Všetci, ktorí ste podporili riešenie problému národ ného 

futbalového štadióna, ale v prvom rade ďakujem poslancom, 

že sa ve ľmi zodpovedne postavili k tejto téme a po 

dôkladnom prerokovaní sme rozhodli tak, ako sme roz hodli. 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

 

 

BOD 22B VYSTÚPENIE OBČANOV O 16.00 H 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Nasleduje Vystúpenie ob čanov, to znamená, posunuté 

vystúpenie v d ĺžke trvania tridsa ť minút. Myslím, že zoznam 

máme, takže si ho hne ď pozrieme.  

Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, máme 

teraz priestor pre vystúpenia ob čanov, ktoré, o ktoré sa 
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uchádza devä ť prítomných zástupcov obyvate ľov. Pani Ľuba 

Kočanová, pani Radka Bliž ňáková, pán Jaroslav Sopúch, pán 

Jozef Mihók, pán Vladimír Jakubík, pán Marián Šumša la, pán 

Peter Teplenský a pán Patrik Vulgan.  

V tomto poradí budeme diskutova ť a umožníme vystúpenie 

našim obyvate ľom v rámci bodu, ktorý je ur čený práve pre 

nich.  

Ako prvá vystúpi v našej diskusii pani Ľubica 

Kočanová. Pripraví sa pani Radka Bliž ňáková.  

Prosím, keby tí, ktorí nechcú by ť prítomní pri tejto 

diskusii, prešli skôr do predsália, aby sme mohli n ormálne 

diskutova ť.  

Pani Ko čanová, nech sa vám pá či. 

Občianka   Ľubica    K o č a n o v á :  

Dobrý de ň, vážený pán primátor, vážené pani 

poslankyne, vážení poslanci, volám sa Ľubica Ko čanová, som 

zdravotná sestra a dovo ľte, aby som vám predstavila 

projekt, ktorý vlastne už prichádza ku svojmu koncu . 

Jedná sa o dom s opatrovate ľskou a ošetrovate ľskou 

službou.  

Jedná sa o novovytvorené zariadenie integrovanej 

zdravotnosociálnej starostlivosti v metskej časti 

Bratislava – Petržalka.  
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Bratislavská časť Petržalka je má okolo stotisíc 

obyvate ľov a nemá hospic. Nemá zdravotno-sociálne 

zariadenie, ktoré by poskytovalo následnú ošetrovat eľskú 

starostlivos ť, ktorá by vlastne mohla by ť poskytovaná pre 

túto komunitu.  

Som jednou z piatich manželských párov, ktorí 

s nadšením sa pustili do výstavby tohoto diela a vl astné 

súkromné prostriedky investovali do výstavby.  

Nie je to ľahký proces, zaoberáme sa touto myšlienkou 

už od roku 2005, ke ď sme požiadali mestskú časť 

o pridelenie vhodného priestoru, kde by sme vlastne  takéto 

zariadenie mohli zrealizova ť. 

Zariadenie už vlastne je takmer hotové, pred ukon čením 

a preto žiadame o prenájom okolitých pozemkov, ktor ej, 

ktorých vlastne chceme by ť prirodzenou sú časťou.  

Zariadenie je vlastne umiestnené v lesoparku, ktorá  by 

mala by ť mestským parkom.  

Zhruba pred tromi rokmi vlastne prebehla iniciatíva  

mesta Bratislavy  vytvori ť z tohoto mestský park. Postupne 

počas výstavby vidíme, že nie sú ešte celkom na to 

pripravené prostriedky, vidíme ako vlastne ten park  dneska 

vyzerá a preto sme požiadali o dlhodobý prenájom tý chto 

pozemkov za týmto ú čelom.  

Toto zariadenie nebude nemocnicou klasickou, kde 

pacient pobudne krátky čas. Bude to jeho prirodzené 

sociálne prostredie v ktorom vlastne bude ži ť a je to ve ľmi 
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dôležitá etapa života, v ktorej naozaj, je potrebné  by ť aj 

proste uprostred tej prírody.  

Vidíme ako tá časť vyzerá. Je naozaj, vidíme, že 

vlastne stromy, konáre, opadávajú, je náro čné sa stara ť 

o túto časť, ktorá je tam vlastne v tomto okolí.  

Vyjadrujeme naozaj úsilie a snahu, postara ť sa o toto 

prostredie, zve ľadi ť ho, vytvori ť tam naozaj aj 

v spolupráci s vami, h ľadať prostriedky, celé  toto oku 

okolie, aby mohlo (gong) slúži ť tomuto ú čelu.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem ve ľmi pekne za vaše vystúpenie. 

K rovnakej téme chce diskutova ť pani Radka Bliž ňáková. 

Nech sa pá či, máte slovo. 

Občianka   Radka    B l i ž ň á k o v á :  

Dobrý de ň prajem, vážené dámy, milí páni, ja nebudem 

dlho hovori ť, ja som matkou jedného z detí, potencionálnych 

klientov tohoto zariadenia.  

Môj syn má devätnás ť rokov a v podstate tento školský 

rok sa kon čí jeho vzdelávanie. Je mentálne aj telesne 

postihnutý a už nemá ďalšiu možnos ť.  

Vyzerá to tak, že deti, ktoré sú v podobnej diagnóz y 

ako je on, už v podstate nebudú nikde inde umiestne né 
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a vyzerá  to tak, že by bol len doma. Neexistuje 

zariadenie, ktoré, ktoré vytvára priestor pre deti,  alebo 

pre mladých ľudí, ktorí sú aj telesne, aj mentálne 

postihnuté.  

Sú zariadenia, ktoré sú pre mentálne postihnuté det i, 

alebo pre telesne postihnuté deti. Ale je ve ľmi ťažké 

sk ĺbi ť vlastne takýto stav a a ponúknu ť nejaký priestor pre 

tieto deti ďalej.  

Zariadenie Rafael je nezisková organizácie, nám pon úka 

obrovskú možnos ť. Naozaj sme rodi čia, pardon, ktorí sa 

upíname vlastne s nádejou, že, že to bude existova ť a že, 

že v podstate tým našim de ťom mladým ľudom bude môc ť 

vyplni ť zmysluplne čas, ktorý vlastne ve ľmi potrebujú. 

Priestor, ktorý je teda, samozrejme, jedna vec je, 

ošetrovate ľské, zdravotnícke zariadenie, druhá vec je 

vlastne to, čo pre ne poskytuje jednak budova a jednak to 

okolie.  

Vyzerá to tak ,že sa tam vytvorí možnos ť pre ne možno 

nejakej práce v tom okolí. Predsa len tam, ak tam b ude 

nejaký park, kde by oni mohli trošku aj pracova ť, aj pomôc ť 

metskej časti, mestu, verejnosti, samozrejme aj pre ne je 

veľmi dôležité, aby sa cítili sami trošku potrební pre  

ostatných.  

Čiže, ak, ak budú ma ť možnos ť niekde akoby pracova ť, 

tak, tak to pre ne ve ľmi ve ľa bude znamena ť.  

Neviem, čo by som ešte k tomu mohla poveda ť. No. 
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Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Myslím, že sme porozumeli 

Občianka   Radka    B l i ž ň á k o v á :  

Veľmi by sme sa tešili, keby nie čo také bolo. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

tomu posolstvu, ktoré ste priniesli s pani KO čanovou. 

Ja chcem požiada ť pani vedúcu organiza čného oddelenia, 

aby si urobila poznámku vo vz ťahu k tomuto nájmu pre 

občianske združenie Rafael, ak je potrebné, aby sme sa  tomu 

venovali na októbrovom zastupite ľstve, aby sme to 

postrážili z vašej strany a dali ste pripomienku, a by sme 

zareagovali na tie konkrétne výzvy, ktoré ste nám 

adresovali.  

Občianka   Radka    B l i ž ň á k o v á :  

Ďakujem vám ve ľmi pekne.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ja viem. 

Ďakujem pekne. 
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Diskutuje pán doktor Jaroslav Sopúch.  

Pripraví sa pán Jozef Mihók. 

Občan  dr.  Jaroslav   S o p ú c h :  

Vážení poslanci, poslankyne, 

som doktor Jaroslav Sopúch,  prezident maratónskeho  

klubu Národný maratón Bratislava-Devín-Bratislava. 

Spravodajsky server lidovky.cz, čas.sk a televízia 

Markíza  uviedli nepravdivé údaje o našom konaní ma ratónu, 

ktorý sa mal uskuto čni ť 31. 8. 2014 a bol zrušený z nášho 

popudu. 

Uviedli nepravdivé informácie, že organizátor, 

konkrétne ja, sme zobrali peniaze štartovné a tieto  

nevrátili uchádza čom. Tieto údaje sú nepravdivé. 

Podali sme s ťažnos ť na Markízu v zmysle zákona 308 

z roku 2000 pre šírenie nepravdivých informácií, v zmysle 

zákona 208 a síce Rada pre vysielanie a retranmisiu , 

Ďalej štartovné bolo vrátené všetkým prihláseným 

účastníkom 25. mája 2014. Opakujem, 25. mája 2014. Aj  

Čechovi Pavlovi Vokatému, ktorý uverejnil v lidovky. cz, že 

mu nebolo vrátené štartovné. A z tejto banality sa urobilo 

veľké šou v televízii Markíza, desa ťminútový šot, kde sa 

navštívilo moje bydlisko po čas môjho pobytu cez dovolenku,.  

Ja som bol na dovolenke 1. 8. až 19. 8. 2014. 
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Pre čo tu vystupujem? Preto, lebo aj magistrát hlavného 

mesta Bratislavy, aby hájil záujmy Bratislav čana a záujem 

verejný, tak prostredníctvom pána Andrássiho vyhlás il, že 

so mnou nemajú dobrú skúsenos ť a že robím to amatérsky. 

Dovolím si pripomenú ť, že náš maratón je certifikovaný, 

dovolím si tvrdi ť ako ú častník šes ťdesiatich maratónov, že 

má certifikovanú tra ť a má predpoklady pre dosiahnutie 

najlepších svetových časov.  

A preto prosím, aj je tu prítomný pán primátor, že aby 

veci uviedol na správnu mieru, lebo dal som to preš etri ť 

mojim právnikom a bude sa kona ť teda súdny spor.  

Teda, prosím o vyjadrenie sa, že ako si môže dovoli ť 

štatutárny zástupca primátora tvrdi ť, ke ď nemá preverené 

fakty.  

Koľko mám ešte? Dve. Dve. 

No a okrem toho v televízii bolo uvedené moja posta va 

ako bežca a postava a plavca. Pretože som v Českom pohári 

plávem, čiže identifikovali ma presne moji susedia, moja 

rodina a po celom Slovensku.  

Čiže, je to znevažovanie osobnej cti a osobnosti 

človeka.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

My sa vám ospravedl ňujeme, pán Sopúch, pokia ľ sa toto 

dotklo vašej 

Občan  dr.  Jaroslav   S o p ú c h :  

Áno. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Osoby. Ur čite to budeme spolu rieši ť. Nedá sa to asi 

tuná urobi ť.  

Čiže, ja ve ľmi pekne ďakujem za vaše vystúpenie. 

Slovo má pán Mihok, ktorý je 

Občan  dr.  Jaroslav   S o p ú c h :  

Ešte, ešte takto. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Prepá čte. 

Občan  dr.  Jaroslav   S o p ú c h :  

Slovenská sporite ľňa vrátila všetkým ú častníkom 25. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

To ste povedali. To ste povedali. 

Ďakujem ve ľmi pekne.  

Slovo má pán Jozef Mihok. 

Pripraví sa pán Vladimír Jakubík.  

Čiže, pán Mihok má slovo.  

Občan   Jozef   M i h o k :  

Dobrý de ň prajem všetkým.  

Chcel by som najprv ukon či ť tému, ktorá tu bola, 

odťahová služba Car Towing. 

Čiže som dostal z Finan čného riadite ľstva  zo sekcie 

Inšpekcia vnútornej kontroly vyjadrenie, ktoré konš tatovalo 

presne to, na čo som ja upa, upozor ňoval. To znamená, že od 

mája sa pýtam či pán primátor, či riadite ľ Dopravného 

podniku, alebo či dozorná rada sa opýtala da ňového úradu či 

sa nie čo stalo. Z vás kompetentných sa na to ani jeden 

neopýtal. Tunel sa tu deje, je vám to jedno, peniaz e vám 

utekajú. Dobre, nebudem viac k tomu hovori ť.   

Existuje vyjadrenie, že tá firma tu robila tie podv ody 

od januára do mája. To je vyjadrenie da ňovej kontroly. To 

znamená, že ten papier, ktorý sa minule sem dával n a 

poslednej schôdzi, to bol tunel a bol to podvrh. Vy  všetci, 

ktorí ste tu, sa hovorila jedna vec, že ke ď sa zistí 
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porušenie, tak sa rozviaže zmluva. porušenie bolo u ž len 

v tej zmluve, kde sa zaviazal ten konkrétny, čo má, 

praktizuje od ťahovú službu, že bude vydáva ť cez registra čnú 

kasu lístky, pokladni čné bloky. Nedávali. Už tam sa to 

porušilo. Už vtedy sa ste to mali zruši ť.  

Ale ke ďže vy tu pla čete o peniazoch, peniaze vám 

nechýbajú.  

Dobre, toto je Car Towing, nebudem sa viac k tomu 

vyjadrova ť. Jednoducho sa zistilo porušenie, na ktoré som 

upozor ňoval a tí, ktorí máte maslo na hlave, budete ma ť. 

Kľudne môžte chodi ť po námestiach a rozdáva ť si svoje 

letá čiky, že chcete znovu kandidova ť. Konec. Car Towing 

konec.  

Mám tu ďalšiu pikošku, takzvaný  Modrý dom v Petržalke 

na Čapajevovej ulici. 

Mestská časť Petržalka, konkrétne zástupcom s Bajanom 

predala tento Modrý dom, pä ťdesiat bytových jednotiek za 

jedno euro. Zárove ň podpísala zmluvu s firmou, že tá firma 

tam môže vystava ť nájomné byt, nie ná, nie nájomné, ale 

byty, ktoré ona potom dá ako náhradu mestskej časti. Pä ť 

jednoizbových a pä ť dvojizbových bytov.  

To znamená, že vy, vy ako vlastník pozemkov ste vôb ec 

nevstúpili do hry. Vy tu pla čete, že kde vám utekajú 

peniaze, vám ke ď sem dôjde človek za konkrétny projekt ako 

Viš ňovský a da ť peniaze, tak tu dve hodiny o blbostiach sa 

bavíte, ale tuná, že vám pozemok niekto zobere spod  ruky, 

tak prežehnávate sa krížikom.  
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Však dvadsa ť metrov odtia ľ ste postavili nájomný byt, 

nájomný dom, kde už vyše mesiaca mali býva ť ľudia. Koho 

vinou nebývajú tí ľudia nebývajú tam? Ja sa pýtam, koho 

vinou? Teraz sa tam platí strážna služba. Koho vino u sa 

platí strážna služba? Však povedzte konkrétneho vin níka 

a dajte mu to zoh ľadni ť, nech zaplatí tie peniaze. Však 

miesto tej strážnej služby tam mohli by ť nájomcovia. Čo sa 

tu na čo čaká?, povedzte mi. Je to skolaudované, majú sa 

tam odovzda ť ľuďom byty a vy tu čakáte so založenými 

rukami. Nenormálne čo vy tu robíte.  

Ja som zvedavý s touto firmou, čo si tu teraz postaví 

na vašom pozemku bytový dom, čo budete robi ť? Tlieska ť 

Bajanovi jak vás odrbal? Pardon za ten výraz, ale j e to 

tak.  

A ešte jednu poslednú, ke ďže tam mám pár sekúnd. 

Takisto vám tlieskam za, za to, čo ste (poznámka:  

nezrozumite ľné slovo) tie trolejbusy. Trolejbusy, idete sa 

tam foti ť na Tren čianskej, pred ĺžená trasa. Kto myslel aj 

na tých vodi čov trolejbusu, že tam čo mali tú búdku, 

potrebujú aj na tej kone čnej. Však tí vodi či sú teraz tam 

ďalej a sú napospas. Nemajú si kde zohria ť kávu, nemajú si 

kde čaj urobi ť. Akurát ste im v Drudope vybavili, že sa tam 

(gong) môžu ís ť vyš ťať. To sa mohli ís ť aj za strom vyš ťať. 

A tá búdka, čo je tam, tú môžte prenajíma ť.  

Takže tri vážne preš ľapy, pán primátor, ktoré som vám 

teraz poukázal. To nie sú mali čkosti, to sú preš ľapy. Čakám 

na to, ako sa postavíte k tomu ako chlap.  



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 25. septembra 2014 s pokra čovaním 8. októbra 2014  

 314 

A televízia Bratislava nech si pozrie prázdne 

poslanecké miesta, ktoré sú tu vždy, ke ď ob čania vystupujú. 

Títo poslanci sa uchádzajú o ľudí ke ď sú vo ľby, ale ke ď 

ľudia rozprávajú, tak vyjdú von zo sály. Takže tá 

skorumpovaná Bratislavská tévé nech tie miesta pekn e ukáže 

poslancov, ktorí sú neni, ktorých ľudia nezaujímajú.  

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Chcem poveda ť, že pozemky pod Modrým domom na 

Čapajevovej ulici sú zverené do správy mestskej časti 

Petržalka, ktorá s nimi môže narába ť pod ľa svojho uváženia, 

okrem toho, že ich nesmie preda ť. Čiže sú to naše pozemky, 

ale spravuje a ako vlastník sa k nim správa mestská  časť 

Petržalka s jediným obmedzením, že ich nesmie preda ť.  

Čiže tá, tento bod treba poveda ť na mestskom, miestnom 

zastupite ľstve Petržalke, tie dva patria k nám.  To znamená 

odťahová služba a Tren čianska, aby sme tam vytvorili 

priestor pre vodi čov, to patrí k nám. Ja vám ve ľmi pekne 

ďakujem za tie podnety. My sa nimi budeme zaobera ť.  

Slovo má teraz pani, pardon, pán Vladimír Jakubík, 

pripraví sa pán Marian Šumšala.  

Občan   Vladimír   J a k u b í k :  

Dobrý de ň, dámy a páni. 
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Moje meno je Vladimír Jakubík. Som obyvate ľom 

Bratislava a mestskej časti Ružinov a konkrétne bývam na 

Spišskej ulici pri Dullovom námestí.  

Mám taký jeden problém, ktorý potrebujem rieši ť 

a ktoré chcem poprosi ť vás, aby ste sa zasadili za správnu 

vec.  

Jedná sa mi o takú vec, že obyvatelia Tren čianskej 22 

až 26 chcú presunú ť kontajnerové stojisko zo svojho, zo 

svojho miesta, chcú ho presunú ť na mestský pozemok do parku 

a vo či tomuto, vo či tomuto ja už dlhodobo protestujem, 

zhruba od roku 2011. Chcem vás poprosi ť, aby ste v rámci 

bodu číslo 30. a podbodu číslo 11, ktoré sa sú ča, ktorý sa 

opiera o krajs, o katastrálny úrad Nivy, je to žiad osť 

o dodatok pre kontajnerové stojisko Tren čianska 22 až 26, 

strana 103 a 130, je to pre firmu Senes, aby ste te nto bod 

odmietli, s tým že komunikujem aj s mestskou časťou Ružinov 

na tom, aby sa tento bod riešil komplexne a aby tot o 

kontajnerové stojisko nebolo umiestnené medzi strom ami, aby 

nebolo umiestnené na mestskom pozemku, aby v podsta te 

nedošlo k ďalšej degradácií, ďalšej degradácií parku 

a zelene v tejto, v tejto oblasti, v tejto časti.  

Chcem upozorni ť ešte aj to, že v rámci, v rámci tohoto 

bodu je tam, sa predpokladá prenájom, prenájom cest y, čo 

pokia ľ ja viem, z h ľadiska dopravného zákona a z týchto 

záležitostí nie je možné. Je to v podstate parcela 21830.  

A chcel by som ešte upozorni ť na to, že ovrho, 

navrhované umiestnenie toho kontajnerového stojiska  je 

v rozpore so všeobecnými záväznými, záväznými naria dením 
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hlavného mesta oh ľadom, oh ľadom kontajnerových stojísk, kde 

sa hovorí, že kontajnerové stojiská majú by ť bezprostredne 

pri tých, pri tých obyvate ľoch, alebo pri tých vchodoch, 

ktorým, ktorým patria. Týmto im navrhovaným riešení m by 

toto nebolo, nebolo uskuto čnite ľné. 

Takže pevne verím, že mestské zastupite ľstvo v bode 

tridsa ť, ke ď budete rokova ť, v podbode číslo jedenás ť na 

základe uvedených argumentov vypustí predmetný bod 

z rokovania, odmietne podpísanie zmluvy o prenájme a tým 

otvorí, otvorí možnos ť kompletného riešenia toho, tejto 

oblasti tak, aby boli, aby boli, aby bolo možné uro bi ť 

kompletnú revitalizáciu aj parku, aj toho kontejner e, 

kontajnerového stojiska a s tým že teda budú, budú brané do 

úvahy záujmy všetkých okolitých, okolitých ľudí a okolitých 

občanov. Predsa nie je možné (gong) aby kontajnerové 

stojisko bolo pred tým, ktorý s tým kontajnerovým s tojiskom 

nemá ni č spolo čné a oni potom tí ľudia mali hluk, špinu, 

potkany a podobné záležitosti pred sebou.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem pekne pánovi Jakubíkovi za jeho vystúpenie.  

Slovo má pán Marián Šumšala.  

Nech sa pá či, pán Šumšala, máte slovo. 
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Občan   Marián   Š u m š a l a :  

Vážený pán primátor, vážení poslanci a poslankyne, 

chcel by som vystúpi ť k bodu, ktorý ste prerokovali minulý 

rok ke ď ste 28. októbra 2013 odhlasovali zbúranie Žitavy v o 

Vrakuni.  

Zbúranie ste odhlasovali na základe posudku statika , 

ktorý je nesprávny. Je, opak je úplnou pravdou, ako  bolo 

v tom posudku spomenuté a ob čania nechcú, aby sa tam 

stavali nájomné byty a nechcem, ani by sa, aby sa t ento 

polyfunk čný objekt búral.  

Mesto teraz ide búra ť na základe tohto rozhodnutia 

mestská organizácia tento polyfunk čný objekt vo Vrakuni. 

Statický posudok na základe ktorého ste hlasovali h ovorí, 

že miera zhrdzavenia nosného systému je dvadsa ť percent 

a na základe toho vlastne vychádza, že objekt je ne bezpe čný 

a treba ho zbúra ť. 

Máme posudok s pe čiatkou od statika, ktorý hovorí, že 

nosný systém je úplne v poriadku. nosné systémy nie  sú 

vôbec poškodené a tam kde sú poškodené, tak miera p o 

poškodenia je maximálne dva dva percenta.  

Myslíme si, že tu dochádza k nezákonným veciam, 

vlastne poslanci rozhodovali na základe informácií,  ktoré 

nie sú pravdivé, sú presne opa čné a dochádza aj ku škode, 

pretože tak to vychádza, že majetok mesta sa musí z búra ť, 

čo pravda nie je. 

Takže, žiadame, chcem hovori ť, hovorím aj za 

obyvate ľov, ktorí v petícii vyjadrili nesúhlas s výstavbou 
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nájomných bytov na tomto mieste. Žiadame, aby mesto , alebo 

ten majite ľ dal vypracova ť nový statický posudok, ktorý by 

upresnil, ako to vlastne je. A žiadame, aby si zbúr , 

zastavili búranie, búranie to, ktoré prebieha tohot o 

polyfunk čného objektu a žiadame tiež, aby ste znova 

hlasovali na základe pravdivých informácií o ďalšom osude 

Žitavy.  

V to v tomto prípade, v tejto kauze došlo k ve ľa, 

podľa mňa, podvodom, nie len tuto, že sa porušuje, máme 

podozrenie, že sa porušuje zákon, ale mnohí poslanc i nás 

podviedli, pretože pred vo ľbami s ľúbili nie čo iné, ako 

teraz sa robí.  

Pani starostka Lacková hovorila, verejne sa vyjadri la, 

že na tomto mieste by mal by ť vybavenos ť pre seniorov, 

nejaký stacionár, poslanci SMER-u vo Vrakuni nám, n ám 

sľúbili, že nebudú ďalej zahus ťova ť toto sídlisko, ktoré 

naozaj, už trpí tým, že tam nie je vybavenos ť a že sú tam, 

je tam strašne ve ľa bytov.  

Sídlisko degraduje a nám chýbajú služby. Preto sa 

snažíme presadi ť to, čo sa a sa  

Ale už.  

Ja som si pripravil nejakú prezentáciu, ale  

 

 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 25. septembra 2014 s pokra čovaním 8. októbra 2014  

 319 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

My sa tešíme, že ste ju pripravili, len sme na záve r 

vášho vystúpenia. Čiže, ak ste chceli prezentova ť, možno 

skôr.  

Občan   Marián   Š u m š a l a :  

Jasné, ja dodržím čas. 

Čiže, ja som vyslovil tie požiadavky a prim, bolo by  

dobré, aby sa aspo ň tie základné veci dali do poriadku, 

ktoré sú tam.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem pekne, pán Šumšala.  

Pekne poprosím, keby ste tú prezentáciu poslali na 

adresu primátor@bratislava.sk . Ja ju rozošlem všetkým 

poslancom, aby sa mohli na to pozrie ť, urobi ť si na to 

názor a budeme diskutova ť s našou organizáciou Spolo čnos ť 

pre rozvoj bývania čo s tou Žitavou urobíme na základe 

vášho upozornenia. 

Prosím, keby ste nám tú prezentáciu poslali. 

Ďakujem. 

Slovo má pán Peter Teplanský.  

Pripraví sa pani Renáta Čaplová.  
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Občan   Peter   T e p l a n s k ý :  

Vážený pán primátor, vážení poslanci, po mojom 

poslednom vystúpení oh ľadne zabezpe čenia akustických 

odpoveda čov pre nevidiacich a slabozrakých, prostriedkov, 

na zástavkach  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Môžete bližšie k mikrofónu, lebo vás nie je po čuť. 

Občan   Peter   T e p l a n s k ý :  

Prostriedkoch na zastávkach emhádé v apríli tohto r oka 

ma pán primátor ubezpe čil, že bolo prijaté uznesenie 

mestského zastupite ľstva 1522/2014, ktoré bude zoh ľadňova ť 

zabezpe čenie akustických odpoveda čov pre nevidiacich 

a slabozrakých v novo, respektíve rekonštruovaných 

verejných priestranstvách, budovách a zastavkách. 

Práve dokon čená rekonštrukcia zastávky Blumentál však 

toto uznesenie nezoh ľadňuje tak, ako bolo prijaté. Síce je 

napontovaná informa čná tabu ľa pre vidiacich cestujúcich, 

avšak žia ľ, len na jeden smer. Smerom do mesta. ale ani 

táto nesp ĺňa požiadavku na u ľhčenie orientácie nevidiacich 

a slabozrakých. Je síce namontovaný akustický odpov edač, 

podľa mojich zistených skuto čností informa čné tabuli, ale 

nefunguje tak, ako by mal.  

Rekonštrukcia sa pred ĺžila zhruba o dva mesiace 

a predpokladal som, že sa podarí uvies ť zrekonštruovanú 
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zastávku k plnej spojkojnosti aj týchto osôb, samoz rejme, 

na oba, nie len na jeden smer.  

Dúfam, že ďalšie rekonštrukcie elektri čkových tratí 

nedopadnú obdobne a budú dostavané k plnej spokojno sti 

takto zrakovo postihnutých osôb.  

To, že v nových prostriedkoch emhádé sú už namontov ané 

tieto zariadenia u ľahčujúce cestujúcim so zrakovým 

postihnutím orientáciu, je len jedna časť problému. Druhým 

je práve u ľahčenie orientácie takto postihnutých osôb 

priamo na zastávkach. Dôležité sú najmä prestupové zastávky 

kde sa stretáva viacero spojov idúce na rôzne smery . Vi ď 

napríklad zastávka Blumentál.  

Ďakujem za pozornos ť.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Veľmi Ďakujem pekne za vaše vystúpenie, pán Teplanský. 

Je to podnet, aby sme sa k tomu projektu vrátili, 

pretože zrejme sme ho nedotiahli úplne do konca.  

Čiže, budeme sa tým zaobera ť.  

Poprosím teraz o vystúpenie pani Renátu Čaplovú, 

pripraví sa pani Vanda Švajlenová. 
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Občianka   Renáta    Č a p l o v á :  

Dobrý de ň, som Renáta Čaplová, som ob čianka, alebo 

teda bývam v Bratislave v mestskej časti Bratislava Čunovo 

a chcela by som poveda ť pár slov k tomu volebnému programu 

dom Otvorená samospráva.  

A ke ď som to videla, tak samozrejme, ma to 

naštartovalo. Prijali sme šes ťdesiat opatrení proti 

korupcii. Ale ako bývalý poslanec kraja ste si nesp lnili 

svoju povinnos ť pod ľa útavného zákona o ochrane verejného 

záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov za  rok 

2012, nepriznali ste celý majetok.  

Pôsobili ste v dozornej rade súkromnej komunálnej 

pois ťovne. Čiže, nedodržiavali ste zákon. 

Ďalším bodom je, alebo oblas ťou je, doprava. K doprave 

chcem poveda ť. Cestujem mestskou dopravou roky rokúce, 

neviem, od útleho veku až doteraz, používam tri spo je denne 

ráno, tri spoje poobede, aby som sa dostala do prác e a do 

naspä ť domov. Od 2. 9. 2014 máme nový grafikon na linke 

číslo 91, ale v polud ňajšej špi čke, v popolud ňajšej špi čke, 

už ostal prázdninový grafikon. To znamená, že vieme  

vždycky, že ke ď sú prázdniny, máme prázdninový grafikon, 

ale ako je náhle prázdniny prestanú, mávame normáln y 

grafikon. Ale my tentokrát nie. ranná špi čka je v poriadku, 

ale poobed ňajšia špi čka je v prázdninovom grafikone.,  

Platíme tie isté dane ako v Rusovciach a v Jarovcia ch. 

V Jarovciach a v Rusovciach majú desa ťminútový interval, my 

máme dvadsa ť minútový interval. A ke ď prestupujete, tak 

cestujete, samozrejme, dlhšie ke ď vám odíde autobus. 
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Ešte k tej doprave do Čunova. Potom som videla na na 

na webe niekde, že ale my tam máme tri linky, že čo vlastne 

chceme? Áno. dve linky 801 a autobus číslo 90, ktorý ide na 

Danubiu, obsluhuje Čunovo, je to malý obrázok, toto celé je 

Čunovo. Tieto dve linky prídu sem, tuto sa oto čia 

a obslúžia celú mestskú časť.  

Existuje ešte nejaká mestská časť v Bratislave, kde 

hneď pri vstupe obsluhuje autobus mestskej hromadnej 

dopravy celú mestskú časť? Myslím, že nie. to je len u nás.  

A platíme tie isté dane ako v Rusovciach 

a v Jarovciach.  

K tým odstavným parkoviskám, čo bolo poslednú dobu.  

Robím až na Pestovate ľskej, a Pestovate ľská ulica sa 

počas d ňa stáva odstavným parkoviskom nie ulica, ale 

chodník na ulici, odstavné parkovisko pre osobnú do pravu, 

ale aj pre kamióny.  

A ďalší postrech. Kvali ťa, kvalita života. Po ve ľmi 

drahej zimnej údržbe, ke ď ste hovorili, že aj robili 

čistiace práce na mestskej ceste magistrátnej je tak áto 

uli čná vpus ť, alebo sú to nové zelené ostrov čeky, neviem. 

uli čná vpus ť, z ktorej vyrastá (gong) tráva.  Preto 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem ve ľmi pekne, pani Čaplovej, ktorá mi zrejme 

odovzdá svoj poh ľad na hodonotenie mojho volebného 

programu. To bolo ve ľmi pekne pripravené.  

Ďakujem vám za to.  

Diskutuje pani Vanda Švaj, Švajlenová. Pripraví sa ako 

posledný re čník pán Ivan Vrana.  

Občianka   Vanda    Š v a j l e n o v á :  

Dobrý de ň. 

Volám sa Vanda Švajlenová a pred dvomi rokmi sme 

začali rieši ť na našej ulici bezpe čnos ť dopravy, na ulici 

Holubyho. Riešime to spolu teraz aj s ulicou Šuleko va a za 

dva roky toto nie je doriešené.  

Ulice ležia obidve v strmom svahu, dvadsa ťdva percent 

je v kom proti norme, nemajú čiasto čne chodník a najhoršie 

je to, že tade  tranzituje doprava, ktorá tam nemá čo 

hľadať.  

Požiadali sme o vyjadrenie aj hlavného dopravného 

inžiniera Schlossera, ktorý sa vyjadril, že táto lo kalita 

je len pre obyvate ľov vhodná na prístup a nemá tu žiadna 

iná tranzitná doprava čo h ľadať. Už s tým, už to 

odsúhlasili aj poslanci mestského zastupite ľstva Starého 

Mesta, aj magistrátu na dopravných komisiách a tak by som 

sa rada opýtala, že čo tomu bráni, aby sa toto doriešilo 

a či by ste vedeli nejak v tom pomôc ť, aby sa kone čne po 
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dvoch rokoch táto tranzitná doprava dostala pre č z týchto 

dvoch ulíc, ktorý, ktoré sú úplne proti norme.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Borgu ľa chce k tomu reagova ť faktickou poznámkou, 

ktorou doplní zrejme to , čo povedala pani Švajlenová.  

Nech sa pá či. 

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

Vy ste zriadili funkciu hlavného dopravného inžinie ra. 

A pani Švajlenová požiadala staromestskú komisiu do poravnú 

o nejaké, nejaké vyjadrenie. My tam sedíme obyva, m y tam 

sedíme oby čajní obyvatelia z rôznych z rôznych profesií, 

čiže sme si netrúfali poveda ť to správne dopravné riešenie.  

Preto a práve preto, že ak ste zriadili hlavného 

dopravného inžiniera, sme ju odporu čili na hlavného 

dopravného inžiniera, ktorý má da ť stanovisko.  

On navrhol riešenie. Nám sa vrátilo na doporavnú 

komisiu staromestské, Starého Mesta to riešenie, ke ďže on 

ako autorita to povedal, my sme s tým súhlasili. Po sunuli 

sme to na mestskú dopravnú komisiu, tá s tým súhlas ila. 

Čiže, sa našla zhoda na základe odporú čania  autority 

a teraz ide tá utor ňajšia nejaká dopravná komisia, pre m ňa  

(poznámka: nezrozumite ľné slovo) úradnícka, dohája, tá 

to zamietne.  
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Tak. Potom na čo tu budujeme nejaké, nejaké 

hierarchické štruktúry, budujeme nejaké autority, k eď my sa 

môžme zodra ť a potom niekto si povie, že neviem, 

s prepá čením, teda nejaký pán policajt, ktorý si tadia ľ 

skracuje cestu a moc sa mu to (gong) ne ľúbi, tak a on to 

zamietne?  

Zdá sa mi to také nekorektné vo či obyvate ľom, ale aj 

voči štruktúram, ktoré sa snažíme budova ť.  

Ďakujem ve ľmi pekne.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec Osuský, faktická. 

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

Ďakujem pekne. 

Ostáva mi len zhruba potvrdi ť to, čo povedal kolega 

Borgu ľa. My keby sme zrátali čas, ktorý sme strávili 

debatou okolo Šulekovej, Holubyho prejazdnosti, 

neprejazdbnosti, z neprejazdnenia, zprejazdnenia je dnej, 

vyradenia druhej, postavenia bloku hore, pravidelne j 

policajnej kontroly tých, ktorí idú devä ťdesiatkou do 

kopca, aby nestrácali rýchlos ť. Všetko to, čo popisuje pani 

Švajlenová je pravda.  
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Ale presne, ako povedal kolega Borgu ľa, ja som lekár 

a ve ľmi rád dám v takomto prípade na odborníka, pretože za 

druhou stranou je tiež pravda, že tí, ktorí majú ce lkom 

rozumné argumenty ako zneprejazdni ť a urobi ť k ľud na tejto 

ťažko skúšanej ulici, okamžite vyvolajú protireakciu  iných 

občanov, ktorí žiadajú presne pravý opak a práve to bo l 

dôvod, pre čo sme to chceli ma ť, by som povedal, posúdené 

z nestrannej najvyššej autority, aby sme my neboli loptou, 

ktorá poletuje medzi ob čanmi, ktorí z rôznych prí čin to 

chcú, aby sa tadia ľ chodilo, a iní čo nechcú.  

A samozrejme, otázka bola, že ke ď by sme 

zneprejazdnili jednu na pol roka na skúšku čo to spraví 

a chápem potom tých druhých ob čanov, ktorí tiež z toho nie 

sú nadšení, že teraz pôjde všetko cez nich.  

Takže, bolo by dobré, aby to záväzné slovo zaznelo 

a aby skuto čne to neostalo na síce volených zástupcov  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ešte raz vám ďakujem, pán poslanec, ja si vážim to, že 

chcete diskutova ť, ale máte na to jednu minútu. 

A kolegy ňu prosím, keby zvonila po jednej minúte. Už 

som to tu raz povedal. Ke ď uplynie minúta na faktickú 

poznámku, nezneužívajme to na to, aby sme tu robili  

diskusné vystúpenia. Máme ešte ve ľa bodov programu pred 

sebou.  

Posledný v rámci Vystúpenia ob čanov je pán Ivan Vrana.  
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Prosím, keby pristúpil k mikrofónu a predniesol svo j 

príspevok.  

Nech sa pá či. 

Občan   Ivan   V r a n a :  

Dobrý de ň pán primátor, dobrý de ň páni poslanci, 

poslankyne, 

ja by som sa ve ľmi rád nejako vyjadril za ob čanov a za 

ra čiansky spolok k bodu dvadsa ťpäť o vinohradoch, alebo 

respektíve o zverení do, do užívania, alebo respekt íve 

spravovania vinohradov v Ra či. 

Je to, je to pre nás, by som povedal, také, také 

zachovanie nejakého koloritu našej mestskej časti. snažíme 

sa tam dora, obrába ť vinice a myslím si, že aj pre 

Bratislavu ako mesto sú tieto vinice ur čitým skvostom.  

Proste, strašne ve ľa vinohradov je v Ra či zanedbaných 

a teda nie len v Ra či, tak radi by sme pokra čovali v tej 

práci vinohradníckej  čo, čo tam prevádzame.  

Sú to, sú tam naozaj staré korene, o ktoré sa vieme  

postara ť a dokážeme tie vinohrady zachova ť. Takže, ešte raz 

by som vás ve ľmi pekne poprosil, aby ste sa kladne 

vyjadrili k týmto bodom.  

Ďakujem ve ľmi pekne. 
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Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Tým sme uzatvorili bod, ktorý sa volá Vystúpenia 

občanov.  

 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

V našom programe máme schválené dva body, ktoré sú 

viazané práve na tento čas po Vystúpeniach ob čanov. Je to 

bod číslo šes ťdesiatdva, je to informácia o rokovaniach so 

spolo čnos ťou Henbury development a potom je to Informácia 

o stave príprav ropovodu Bratislava – Schwechat.  

Práve k tomu druhému bodu sem prišli zástupcovia 

spolo čnosti Slovnaft, ktorých som pozval na základe vášho  

uznesenia, aby sa dostavili na prerokovanie bodu číslo 

šes ťdesiattri, čiže, budete ma ť možnos ť po čuť aj ich 

vystúpenie a vzhliadnu ť prezentáciu, ktorú pripravili.  
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BOD 62 INFORMÁCIA O ROKOVANIACH SO 

SPOLOČNOSŤOU HENBURY DEVELOPMENT, 

S.R.O., SO SÍDLOM HODŽOVO NÁMESTIE 

2, 811 06 BRATISLAVA (MATERIÁL BUDE 

PREROKOVANÝ PO 16.30 H PO BODE 

VYSTÚPENIE OBČANOV) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Teraz sme v bode šes ťdesiatdva, Informácia o 

rokovaniach so spolo čnos ťou Henbury. 

Jednoduchá informácia je taká, že 30. septembra, to  je 

budúci utorok sa koná odvolací súd, teda krajský sú d, na 

ktorý sa odvoláva mesto Bratislava s vecnými argume ntmi, 

pre čo rozsudok prvostup ňového súdu, ktorý hovorí o tom, že 

pán primátor Ďurkovský mal právo bez zastupite ľstva 

podpísa ť zmluvu o búraní PKO, pre čo pod ľa nás, takýto 

poistup nebol správny.  

A že ten podpis pána primátora nezakladá platné prá vne 

vz ťahy. O tom bude 30. súdne pojednávanie, na ktoré so m bol 

pozvaný, alebo prizvaný ako svedok. Budem tam tlmo či ť názor 

poslancov aj minulého obdobia, kedy som bol poslanc om, aj 

teda budem hovori ť za mesto Bratislava v tomto volebnom 

období, lebo sme túto tému nieko ľkokrát rokovali a zrejme 

na októbrovom zastupite ľstve vám budem schopný da ť vecnú 

informáciu či sme sa v tejto veci posunuli, pretože ak by 

ten súd dopadol v náš prospech, bola by to ve ľká vec 

a povzbudenie pre nás, aby sme dotiahli veci okolo PKO do 

úspešného konca.  
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Toľko z mojej strany na úvod k bodu šes ťdesiatdva. 

Otváram diskusiu, do ktorej sa hlási pán poslanec H r čka.  

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ja by som sa k tejto téme chcel spýta ť. V čera ke ď sme 

riešili tie eskalátory a vraveli ste, že majú nejak ú 

zostatkovú cenu, tak vlastne, v spojitosti s tým ma  

napadlo, že vlastne aj tie, nejakú zostatkovú ú čtovnú cenu 

ste to nazvali, tak predpokladám, že aj tie budovy,  ktoré,  

ktoré sa majú zbúra ť, majú nejakú zostatkovoú ú čtovnú cenu. 

Takže, či tam takisto nie je nejakým spôsobom nejaká 

paralela medzi týmito dvomi vecami, že jednoducho, má to 

nejakú hodnotu a s majetkom mesta môže naklada ť iba 

zastupite ľstvo. 

To znamená, že akonáhle primátor rozhodol o naklada ní 

s týmto majetkom, ktorý má nejakú ú čtovnú cenu a hodnotu 

bez zastupite ľstva, tak či to tiež nie je jeden z tých dos ť 

dôležitých argumentov na na týkajúce sa tohto probl ému. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Vážený pán poslanec, toto používame ako jednu z týc h 

vecí, ktoré, ktorými argumentujeme, ke ď hovoríme, že to 

nemohol pán primátor urobi ť, s tým, že my sme potom do 

zásad hospodárenia s majetkom v tomto volebnom obdo bí 

explilcitne zaviedli, že toto je vec, ktorú môže le n 

zastupite ľstvo, pokia ľ tá hodnota presahuje istú, istú 

číslicu. To znamená, ak je to nad nejakú stanovenú s umu, 

môže rozhodnú ť len zastupite ľstvo. 
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Ale dovtedy takéto úpravy v zásadách hospodárenia 

mesta neboli.  

Čiže, zostáva to takou šedou zónou, o ktorej sa práv e 

sporíme s druhou stranou, ktorá tvrdí, ale ve ď to je 

v poriadku, lebo to primátor mohol. Lebo to nemusel o robi ť 

zastupite ľstvo. My tvrdíme, že je to taký vážny úkon 

nakladania s majetkom, že to má robi ť zastupite ľstvo. 

A preto sme to potom aj potvrdili v tých našich 

zásadách hospodárenia.  

Keďže nemám nikoho ďalšieho prihláseného k bodu 

šes ťdesiatdva, uzatváram možnos ť sa prihlási ť a prosím 

návrhovú komisiu.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia, tak ako nám bolo píso mne 

predložené, mestské zastupite ľstvo berie na vedomie 

informáciu o rokovania a tak ďalej.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Prosím, prezentujte sa a hlasujte o bode 

šes ťdesiatdva.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Dvadsa ťjeden prítomných poslancov, 
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Prosím, keby sme zazvonili, aby sme poslancom, ktor í 

tu nie sú dali najavo, že je nás tu málo.  

(gong) 

Myslím, že v tejto chvíli už je to v poriadku. bude me 

teda opakova ť hlasovanie o bode šes ťdesiatdva, o uznesení, 

ktoré k nemu chceme prija ť.  

Prosím, prezentujte sa a hlasujte ešte raz o uznese ní 

k bodu šes ťdesiatdva.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Dvadsa ťtri prítomných poslancov, 

všetci hlasovali za, nikto nebol proti, nikto sa 

nezdržal. 

Konštatujem, že sme prijali platné uznesenie. 

 

 

BOD 63 INFORMÁCIA O STAVE PRÍPRAV ROPOVODU 

BRATISLAVA-SCHWECHAT 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Otváram rokovanie o bode číslo šes ťdesiattri 

Informácia o stave príprav ropovodu Bratislava-Schw echat. 
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S tým, že konštatujem, že sme dostali podklad, ktor ý 

je pomerne stru čný, pretože odpovedá na to, že sme zatia ľ 

nedostali všetky podklady na to, aby sme vás mohli 

informova ť o uznesení, ktoré bolo prijaté v máji tohoto 

roku, kde sa Bratislavská vodárenská spolo čnos ť, 

spolo čnos ť, spolo čnos ť Slovnaft a spolo čnos ť Transpetrol 

mali vyjadri ť ku otázkam, ktoré sme im položili. Či sa to 

týkalo životného prostredia, ropovodu Družba, systé mu na 

ochranu spodných vôd a ďalších otázok, ktoré sme chceli 

zodpoveda ť. Žia ľ, tieto podklady sme nedostali.  

Ale ja som sa obrátil ešte v júni na spolo čnos ť 

Transpetrol, Slovnaft a Bratislavskú vodárenskú spo lo čnos ť, 

aby prišli na naše dnešné rokovanie, tak ako sme to  

žiadali. A chcem tu privíta ť zástupcov spolo čnosti 

Slovnaft, pána Mareka Senkovi čka, hlavného ekonóma, pána 

Martina Dem čáka, ktorý sa venuje po podniku ochrane 

životného prostredia a pána Antona Molnára, hovorcu  

spolo čnosti Slovnaft, ktorí sú pripravení prednies ť 

prezentáciu, pokia ľ som dobre rozumel, k téme, ktorú sme 

chceli sa dozvedie ť, z h ľadiska ochrany, hydraulickej 

ochrany podzemných vôd rafinérie Slovnaft a niektor ých 

ďalších vecí, ktoré súvisia s ropovodom Družba. 

Čiže, ak budete súhlasi ť s ich vystúpením,  ja im dám 

priestor na to, aby ako pozvaní hostia vystúpili k tomuto 

bodu programu a podali vám informácie, ktoré zatia ľ sme 

nedostali písomne, ale pevne verím, že aj tam sa do staneme.  

Je s tým, prosím, všeobecný súhlas.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 
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Áno, ďakujem pekne. 

Neviem kto bude hovori ť za spolo čnos ť Slovnaft. 

Máte možnos ť bu ď tuná z re čníckeho pultu, alebo 

z tejto strany ak máte pripravenú prezentáciu, bude  lepšie, 

ak prejdete na túto stranu. Máme tuná priestor pre 

vystúpenie.  

Takže neviem, či pán Molnár, alebo kto z vás bude 

hovori ť.  

Občan   zástupca Slovnaftu:  

Dobrý de ň prajem. 

Ja to len uvediem.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Nech sa pá či. 

Občan   zástupca Slovnaftu:  

My sme si pripravili jednak aj film a dávam na výbe r, 

či chcete trošku aj viac , také obšírnejšie informác ie, 

alebo chcete len slovne, aby sme zareagovali  
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Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Môžete prosím, pomôc ť, pomôc ť tu s tými mikrofónmi, 

pretože musíte si ich, tak to je ono. 

Občan   zástupca Slovnaftu:  

Čiže, dávam na výber. Máme pripravený aj film 

o ochrane podzemných vôd, ktorý celkom komplexne ho vorí 

o tom systéme a dá vám ďaleko viac tých desa ť minút, ako 

keby že sa tu, pod ľa mňa aj dvadsa ť minút o tom bavíme 

a budete ma ť takú komplexnú informáciu aj na dlšie obdobie.  

Takže, by som poprosil o ten filmík, plus potom je tam 

písomná informácia,.  

Následne sme pripravení odpoveda ť na otázky týkajúce 

sa aj ropovodu alebo iných otázok. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem pekne. 

Čiže, ten film uvidíme.  

Občan   zástupca Slovnaftu:  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Poprosím, keby ste to spustili, pokia ľ je to možné. 

Občan   zástupca Slovnaftu:  

Prosím?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Dovtedy má faktickú poznámku pán poslanec Hanulík. 

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

Ďakujem pekne. 

Ja si myslím, že sme dostali materiály, ke ď sme si ich 

pozreli, ten film asi nebude potrebný.  

Ďakujem. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Bude?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 
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Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ja myslím, že 

Občan   zástupca Slovnaftu:  

Viete čo, myslím že sa to vyriešilo samo. Nemáte tu 

techniku pripravenú tak, aby bol zvuk. Máte tu len obraz.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Aha. 

Občan   zástupca Slovnaftu:  

Čiže, (poznámka: nezrozumite ľné slová rozprávajú naraz 

zástupca Slovnaftu aj predsedajúci) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Fotografie si premietame.  

Myslím, že už nie čo máme na na tom.  

Občan   zástupca Slovnaftu:  

To už je prezentácia k samotným ropovodom.  
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Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

No tak, ak máte záujem predneis ť prezentáciu, my vám 

dávame na to priestor.  

Skúste to urobi ť tak koncentrovane, ako sa to v tejto 

chvíli dá.  

Občan   zástupca Slovnaftu:  

Dobre.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pretože nás čaká ešte osemdesiat bodov programu. 

Občan   zástupca Slovnaftu:  

Čiže, dá sa, nedá sa pusti ť?  

Filmík. Dá sa, nedá sa? Neviem.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Nie je zvuk.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

To nemá tým pádom. 
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Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Neurobíte zvuk. 

Občan   zástupca Slovnaftu:  

Nemá potom  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Občan   zástupca Slovnaftu:  

Poprosím pána Dem čáka.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Nech sa pá či, pán Dem čák má slovo. 

Martin   D e m č á k  zástupca Slovnaftu:  

Ďakujem pekne. 

Takže, vážení páni poslanci, ve ľmi stru čne komentár 

k tomu o čom hydraulická ochrana podzemných vôd je.  

Samotná rafinéria predstavuje ve ľké riziko pre životné 

prostredie a v sedemdesiatom prvom roku došlo k ve ľmi 

závažnému zne čisteniu životného prostredia. To zne čistenie 

zasiahlo aj druhý vodný zdroj Podunajké Biskupice a  došlo 

to tak ďaleko, že vlastne tí ľudia nemali pitnú vodu.  

A tento problém bolo treba rieši ť.  
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Tu vidíte rôzne typy hydrogeologických pomerov, kto ré 

pod rafinériou sú a spôsob, akým vlastne tie ropné látky 

prechádzajú dnu.  

Čo je ve ľmi dôležité, pochopi ť spôsob prúdenia vody. 

Áno? čiže tu ide od Ve ľkého Dunaja smerom do Žitného 

ostrova a tým pádom všetky tie ropné látky boli ťahané 

smerom k vodnému zdroju. 

Tá kontaminácia bola, ako som už spomenul 

v sedemdesiatych, osemdesiatych rokoch masívna. Áno ? nikto 

tomu nevenoval adekvátnu pozornos ť. Otázka ekológie v tých 

časoch neznamenala ve ľa.  

Čiže, ako máte možnos ť vidie ť, druhý vodný zdroj bol 

plne zamorený, čiže de fakto nebol použite ľný.  

A tu vidíte ako ve ľmi sa tá kontaminácia rozšírila. 

 To sú historické zábery s osemdesiatych rokov.  

Bolo jednoducho potrebné za čať túto situáciu rieši ť. 

Bolo viacero riešení, kde ako najlepší variant sa v ybrala 

štúdia, ktorú vypracovala česká spolo čnos ť GEOTEST a tá 

navrhla hydraulický systém ochrany podzemných vôd. 

Tu máte autentické zábery ľudí, ktorí jednoducho, 

nemohli používa ť vlastnú vodu z domácich kohútikov, ale 

bola im poskytovaná voda z týchto cisterien.  

Čiže, sami máte možnos ť vidie ť zlyhanie, potenciálne 

tejto hydraulickej ochrany by mohlo ma ť ve ľmi vážny dopad 
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nie len na samotnú Bratislavu a okolie, ale i na ce lý Žitný 

ostrov.  

Čiže, k čomu nás to primälo? Primälo nás to k tomu, že 

bol navrhnutý ten hydraulický systém ochrany podzem ných 

vôd, ktorý spo číva v tom, že boli vytypované miesta, kde sa 

urobili vrty, do týchto vrtov boli osadené dva druh y 

čerpadiel, jedným čerpadlom sa vy čerpáva voda podzemná, na 

vrchu ktorej je takzvaná vo ľná ropná fáza a tá je 

odčerpávaná druhým čerpadlom von.  

Tu máte ukážky na konkrétne vrty.  

Čo sa týka zopár bližších informácií.  

Tu tu máte možnos ť vidie ť ako sa to čerpe. Áno? čiže, 

de fakto vidíte ten lievik. Vytvára sa taká depresi a a tá 

vlastne strháva všetky ropné látky do takého lievik a. 

Čiže, tá pravá rúra reprezentuje čerpanie podzemnej 

vody a tou ľavou sa vy čerpáva vo ľná ropná fáza. Áno?  

Čiže tam sa to odseparuje, tá ropná fáza sa spätne 

vracia do výroby a znovu spracuje a kontaminovaná v oda 

prechádza potom biologicko mechanicko chemickým čistením aj 

vypúš ťa sa von.  

Pre vašu informáciu, ten obrázo ček ešte príde, zo 

severnej strany Slovnaftu je takzvaná hydraulická c lona, 

kde je dvadsa ťjeden vrtov a tie vlastne bránia tomu, aby sa 

kontaminácia opä ť rozšírila smerom k Žitnému ostrovu. 
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Desať vrtov je vo vnútri firmy, jedenás ť vrtov je 

vonku.  

Okrem toho máme ešte sólo, tých je štyridsa ťštyri. Sú 

všetky vo vnútri firmy Slovnaft.  

A okolie máme rozdelené do troch pásiem z celkovou 

rozlohou územia cirka osemdesiat kilometrov štvorco vých 

a na tom území je šes ťstodevä ťdesiatdva monitorovacích 

vrtov.  

Tu máte možnos ť vidie ť zábery na na celkový systém 

prepojenia a odber vzoriek.  

Čo sa týka kontinuálneho čerpania, celoro čne prebieha 

v šes ťdesiatich štyroch vrtoch, a ropný, pardon ro čne 

čerpáme cirka tridsa ť miliónov metrov kubických podzemnej 

vody.  

V roku 2013 sme vy čerpali, tu máte tie červené bodky, 

to boli vrty.  

V roku 2013 sme vy čerpali cirka osemstoštyridsa ťosem 

metrov kubických vo ľnej ropnej fázy, čo je oproti roku 2012 

pokles takmer o štyridsa ťdva percent. Ale tu musíme by ť 

veľmi opatrní, pretože čo sa týka úrovne ropných látok ,tá 

závisí aj od hydrogeologických pomerov.  

Sta čí príklad. Sta čí, aby prišla povode ň, tá povode ň 

vytiahne ropné látky vysoko áno. čiže, oni ostanú hore, 

potom tá voda opä ť klesne v tom podloží. 
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Čiže, my de fakto čerpáme minimum, a zdá sa nám aký 

sme úspešní a potom zase príde ve ľká voda a no zase tie 

ropné látky vyplavia alebo ich naopak preplaví dole  a zase 

nám vybehnú. A musíme by ť ešte raz ve ľmi opratrní a vedie ť 

to správne vyhodnoti ť, lebo jedna vec je nový potenciálny 

únik, druhá vec je, aký ú činný je systém hydraulickej 

ochrany podzemných vôd.  

Čiže, aby sme k tomu vedeli zauja ť adekvátne 

stanovisko, musíme ma ť presné výsledky a ve ľmi dobré 

monitorovaný terén.  

Našim cie ľom je to, aby vodný zdroj bol plne chránený 

a samozrejme, samotný Žitný ostrov detto.  

Čiže, tu máte možnos ť vidie ť všetky vrty, nie len 

v rámci rafinérie, ale aj mimo nej a takto sa vykon áva 

meranie vo ľnej ropnej fázy.  

Snáď ešte pre vašu informáciu, za obdobie rokov 1974 

až 2013 sme vy čerpali 148 982 metrov kubických ropných 

látok. To je nepredstavite ľné kvantum. A výrazným spôsobom 

sme samozrejme zlepšili stav životného prostriedia.   

Lebo, aj ke ď je pravda, že to čo si príroda sama 

vytvorí, s tým si vie aj poradi ť, ale ropa je ropa a ropné 

látky to je samostatná kapitola.  

Čiže, masivný únik by mal samozrejme, ve ľmi negatívny 

dopad na životné prostredie a trvalo uržate ľný rozvoj 

v tomto regióne.  
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A ešte pre vašu informáciu, tento systém je ve ľmi 

prísny strážený aj orgánmi štátnej správy na úseku ochrany 

životného prostredia, akým je Slovenská inšpekcia ž ivotného 

prostredia, ministerstvo životného prostredia, ale aj 

Okresný úrad Bratislava odbor starostlivosti o živo tné 

prostredie.  

Čiže, tá pozornos ť je tomu venovaná.  

Vzorky z vrtov sú pravidelne vyhodnocované špi čkovými 

technológiami použitím chromatografov, čo je jedna 

z najpresnejších detekonate ľných metód čo sa v tom vrte 

nachádza a v akom množstve.  

A dokonca, môžem čiste pre vašu informáciu uvies ť 

ešte, že tá clona je tak úžasne efektívna, že dokon ca 

zvonku na ťahala iné chemické látky, ktoré v Slovnafte 

neboli ani sa tam nikdy nevyrábali, do našich vrtov .  

Čiže, už detekujeme kadejaké látky z Dimitrovky 

a skade čoho , hej?  

Čiže, je to tam zaujímavé.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Môžete, prosím, ešte odpoveda ť na otázku, ktorou sme 

sa na vás obrátili, že keby sa táto clona vypla, od stavila, 

že ako by to ohrozilo spodné vody? Taká otázka tu z aznela, 

bola sú časťou nášho uznesenia.  
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Martin   D e m č á k  zástupca Slovnaftu:  

Áno. pravda je taká, že táto hydraulická clona bude  

musie ť beža ť pri momentálnom množstve vo ľných ropných 

látok, nie je možné ju vypnú ť.  

Akonáhle by došlo k dlhodobému výpadku tejto 

hydraulickej ochrany, opä ť by došlo k zamoreniu okolitého 

prostredia, zrejme aj vodného zdroja.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem ve ľmi pekne. 

To bola úplne jasná a zrozumite ľná odpove ď.  

Ak môžme považova ť tú prezentáciu v tejto chvíli 

z vašej strany za uzavretú, otváram diskusiu, do kt orej 

Martin   D e m č á k  zástupca Slovnaftu:  

Ešte,  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pardon,  

Martin   D e m č á k  zástupca Slovnaftu:  

Už len jednu informáciu.  
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Čiste pre vašu, pre váš obraz, lebo aby ste si urobi li 

obraz o tom, ako sa spolo čnos ť Slovnaft stará o ochranu 

životného prostredia a zaistenie bezpe čnosti ob čanov.  

V priebehu posledných štyroch rokov sme zainvestova li 

do tejto oblasti v priebehu posledných štyroch roko v sme 

zainvestovali do tejto oblasti asi dvestoštyridsa ťpäť 

miliónov eur.  Čo je brutálny balík. Ale žia ľ, bezpe čnos ť 

nás, nášho okolia a ob čanov je prvoradý.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Myslím, že toto je ve ľmi dôležitý záver tej 

prezentácie. 

Otváram teraz priestor pre poslancov. 

Ako prvý sa prihlásil pán poslanec Gašpierik. 

Ing. Libor   G a š p i e r i k , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Ja chcem po ďakova ť zástupcovi spolo čnosti Slovnaft, 

ktorý nám prišiel vysvetli ť vlastne tie tie veci, ktoré sme 

požadovali v zmysle uznesenia z mája tohoto roku 

zastupite ľstva. 
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Ale ja by som sa chcel, pán primátor, opýta ť vás, lebo 

v tomto uznesení sme požadovali aj podobné informác ie od 

našej dcérskej spolo čnosti, teda spolo čnosti hlavného 

mesta, ako hlavný akcionári Bratislavskej vodárensk ej 

spolo čnosti, aby nám predložili rovnako zo strany teda 

tejto spolo čnosti podkladové materiály.  

Že či tieto nám ešte budú rozdané, alebo či príde 

zástupca bévees, aby sa naplnil a j bod pä ť z tohoto 

uznesenia z 22. mája a vedeli sme rokova ť aj o týchto 

podkladoch z béveesky. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem pekne. 

Obávam sa, že takéto podklady nám rozdané nebudú, 

pretože ich zatia ľ nemáme k dispozícii.  

Spolo čnos ť nemá, teda pocit, tak som ja vyrozumel 

z komunikácie z béveeskou, že je schopná niektoré t ie veci, 

tak ako ste ich požadovali spracova ť.  

Napríklad štúdia možného existu ohrozenia, alebo ri zík 

existujúceho ropovodu Družba na území Žitného ostro va 

hlavného mesta, proste, majú s tým isté problémy.  

Čiže, pracujú na tom, ale zatia ľ materiály tak, aby 

sme vám ich mohli predloži ť, nemáme.  

Pán poslanec Šindler. 
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Ing. Milan   Š i n d l e r , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo, pán primátor. 

Taktiež ďakujem aj za prezentáciu pracovníkom 

Slovnaft.,  

Ja som zhodou okolností aj predseda dozornej rady 

Bratislavskej vodárenskej spolo čnosti a zú čast ňujem sa 

rôznych pracovných stretnutí, ktoré sa týkajú vody 

a ochrany spodných vôd.  

Hydrogeológovia hovoria, že bývalá komunistická vlá da 

v šes ťdesiatich rokoch Slovnaft nevedela horšie postavi ť na 

Slovensku, ako ho postavila tam, kde je. Postavila ho 

v takzvanom kmeni malého Žitného ostrova skadia ľ 

prechádzajú všetky spodné vody, ktoré idú do našej 

zásobárne a by som povedal našej, keby sme boli Kuv ajt, tak 

našej ropy.  By som to nazval. 

Slovnaft svojou činnos ťou znehodnotí, znehodnotí 

tridsa ťpäť miliónov kubických pitnej vody, to je zhruba 

polovi čka, čo béveeska predá svojim klientom, zhruba 

osemstotisíc klientom vo svojom regióne.  

Čiže, ke ď tu hovoríte, že vy vodu chytíte 

a recyklujete, a vraciate naspä ť do Malého Dunaja, tak to 

nepoužijete vodu z Dunaja zne čistenú, ale použijete čistú 

vodu, ktorá sa dala použi ť aj inak pre ob čanov.  

Čiže, to je jedna vec.  

Druhá vec. 
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To číslo tých ropných látok, ktoré vám vyte čie cez tie 

zásobníky, to je jedna katastrofa.  (poznámka: 

nezrozumite ľné slovo) stopä ťdesiat tisíc ton chytili a cez 

vaše zásobníky a cez vaše technológie vypustili do spodných 

vôd, to si myslím, že na dvadsiate prvé storo čie 

neprináleží a hovorí to aj o vašom kanaliza čnom systéme 

a celej celom podloží pod Slovnaftom, že nie je dos tato čné, 

lebo toto číslo je absolútne nenormálne.  

Ale na druhej strane všetko zlé je aj na nie čo dobré, 

tak ako ste povedali, že chcem vás pochváli ť za to, lebo 

dnes ráno o deviatej som sa tu roz čuľoval nad únikmi 

a ni čnerobením štátu, čo sa deje CHZJD skládky vo Vrakuni, 

že tá sa nachádza už zhruba dvadsa ť kilometrov od svojho 

umiestnenia pri Zálesí a Moste pri Bratislave a Tom ášove 

a vaše monitorovacie zariadenia ho zachytili a vaše  správy 

ro čné správy sa posielajú na Geologický ústav Dionýza 

Štúra, kde sú, kde sú pod ľa mňa vyhodnocované s výsledkom 

nula, lebo s tým, že ich tam od sedemdesiateho prvé ho ro čne 

posielate, a tie čísla, ja ich tu mám, tie vaše správy, 

ktoré dáva VURUB na Geologický ústav hovoria, že na príklad, 

v skúmanej oblasti chloreténov, čo je svinstvo, svinstiev, 

ako keby vám niekto chlór dával po malej lyži čke do 

polievky, sa nachádza v tomto území v roku 2008 sa nachádza 

v objemových látkach okolo 10, 20, 25 miligramov na  liter. 

Keď so sa pýtal kompetentných, že to na kubík? Nie, že  

to na kubík by bolo ve ľa, ale toto je na liter. A v roku 

2012 tie látky, namiesto tých 10 je už 25, namiesto  25 je 

40. 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 25. septembra 2014 s pokra čovaním 8. októbra 2014  

 351 

Čiže, takto to rastie. Na geologickom ústave 

a ministerstvo životného prostredia si to dávajú as i niekde 

za klobúk a nás tu otrávia ako ma čky.  

Tak za toto vám na druhej strane ďakujem.  

Moje vystúpenie, samozrejme, máte čo sa zlepšova ť, 

a prosím, tá vaša žiados ť o zúženie monitoringu, ktorá 

teraz aj na béveeske koluje, si myslím, že z našej strany 

podporená, lebo v rámci toho zne čistenia tých spodných vôd, 

ktoré svojou činnos ťou vykonávate, by ste mali ma ť aj 

nejaký príspevok  pre nás, že nás budete chráni ť viac ako 

je momentálnej situácii vyžadované. Ale sú časná situácia 

celého Žitného ostrova si to vyžaduje.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem pekne za vystúpenie pánovi poslancovi 

Šindlerovi.  

Slovo má pán poslanec Muránsky.  

Ja potom dám priestor pre vašu reakciu, len nechcem , 

aby to bol nejaký ping pong, my tu máme systém, že poslanci 

prednesú svoje príspevky, a potom prípadne reagujú naši 

hostia alebo tí, ktorí sú prizvaní.  

Pán poslanec Muránsky má slovo., 

Ing. Michal   M u r á n s k y , poslanec MsZ: 

Ďakujem, pán primátor, za slovo. 
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Ak som správne pochopil z tej vašej prezentácie, ta k 

od toho roku 70 ste vy čerpali skoro dvestosedemdesiat tisíc 

ton ropných látok z už z podložia, ktoré boli, ktor é boli 

vyte čené do spodných vôd.  

Chcem sa spýta ť, ko ľko z tohto je prí činou, bolo 

prí činou pôvodnej havárie a ko ľko je nové zne čistenie, 

ktoré produkujete teda každoro čne?  

Martin   D e m č á k  zástupca Slovnaftu:  

Upresním najprv to číslo.  

Pardon, môžem?  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Chcete ešte, prosím, jedno vystúpenie? Pán námestní k 

Budaj. Potom dostane slovo pán Dem čák, prípadne jeho 

kolegovia.  

Nech sa pá či. 

Pán námestník.  

Ján   B u d a j ,  námestník primátora a poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Ja vítam toto vystúpenie, pretože hoci ja si myslím , 

že Slovnaft pomerne stato čne teda čerpá tou vodnou clonou 

už skoro pomaly polstoro čie tú vodu kvôli jednej jedinej 
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havárii, tak my sa, ktorí sme robili Bratislavu nah las pred 

mnohými rokmi sme už vtedy upozor ňovali, že veru vy čerpá 

odtia ľ stato čne vy ťaží viac ropných látok, než Nafta Gbely.  

Verím, že odvtedy sa zlepšilo napájanie, lebo vtedy  

bolo ve ľmi nedbalé ke ď sa chodilo okolo gu ľových zásobníkov 

plynu, ktoré tam máte, alebo okolo pre čerpávania ropy, bolo 

tam ve ľa únikov a rizík, podotýkam, tie gu ľové zásobníky, 

to sú tie gu ľové nádoby, ktoré vidíte, tam sa 

v osemdesiatich rokov objavili mikrotrhliny, možno nám aj 

poviete čo je s nimi.  

Odborníci vtedy tvrdili, že explózia zmietla Dolné 

hony, ktoré mali ma ť zemný val pred likvidáciou výbuchu 

týchto gu ľových zásobníkov, ale z dôvodov šetrenia zemný 

val okolo Slovnaftu nie je.  

Preto Slovnaft nemá ani takzvanú betónovú va ňu, 

takzvanú va ňu, čo má by ť izolovaná a všetky petrochemické 

závody v Európe ju majú.  

Kuriózne je, že ho komunisti postavili tam kde je 

najvzácnejší poklad spodnej vody, čo už vtedy vedeli, ale 

mali taký plán  v pä ťdesiatych rokov, že treba zmeni ť 

sociálnu štruktúru v Bratislave, vsadili na víziu 

Bratislava mesto chémie.  

A do toho patrilo viacero závodov, ktoré sa sem 

preniesli, alebo reprofilovali, lebo povedzme, Dina mitka 

dovtedy nevyrábala také šialené, dnes to tu už odzn elo od 

nášho kolegu, také šialené deriváty chemikálií, urý chlova če 

gumárenské, alebo ďalšie látky, ktoré, ktoré absolútne ja 
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v kvapkách, doslova v kvapkách ni čia, konkrétne tie 

gumárenské urýchlova če, my sme vyrábali tak asi jeden dva 

hektolitre ro čne a sta čili pre celú RVHP  vrátane 

Sovietskeho zväzu. A ich liter, vyliaty liter už bo l ve ľkým 

rizikom. Naveky. Na zni čenie spodných vôd.  

Je malým zázrakom, že prasklo iba to v Podunajských  

Biskupiciach. Bol to ale jeden z najvýdatnejších zd rojov, 

podotýkam, že doteraz máme okolo toho vrtu náš poze mok. je 

vo vlastníctve béveesky a ja som navrhoval, aby sa využil 

už teraz, povedzme na rozšírenie cintorínov, a verí m, že 

budúcnosti ho, ke ď nie takto, tak nejak inak rozumne 

zužitkujeme.  

V každom prípade Slovnaft je najvä čšou, v tejto 

chvíli, enviromentálnou zá ťažou. Aj vždy bol de fakto. Aj 

napriek tomu, že ve ľmi si vážim tie korektné, že ste to tu 

otvorene povedali a myslím si, že keby ste to pocti vo 

nerobili, tak už dávno nemáme žiadnu vodu a s ťahujeme sa 

z toho mesta, lebo Bratislava bez spodnej vody je 

neudržate ľným mestom.  

My čo sme starší si pamätáme jak naozaj ľudia nosili 

z tých áut do panelákov hore vodu a to vám poviem, potom 

vám prejde smiech, pretože splachova ť alebo sprchova ť 

z nosenej vody po schodoch, alebo hoci aj vý ťahom, sa 

naozaj nedá preži ť.  

Bratislava žije a padá so svojim, so svojou spodnou  

vodou a so svojim Dunajom.  
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Preto je ve ľmi dôležité, že ste tu hovorili 

a prepá čte, že takto som aj uviedol nejaké ďalšie fakty, 

preto je to dôležité, pretože je podstatné ako sa b udú 

poslanci chova ť k zvyšovaniu enviromentálnej zá ťaže 

povedzme tým ropovodom, o ktorom sa hovorí.  

Ja by som na záver položil aj jednu otázku. Niektor í 

teda hovoria ve ľmi otvorene, že ide o obchodnú vojnu, že 

nejde o žiadnu diverzifikáciu zdrojov energií alebo  

petrochemických látok, ale ide o ekonomický zápas 

záujmových skupín, kde na jednej strane sú Rusi, na  druhej 

strane ste vy. A vyrobenie tohoto bypasu medzi, med zi ktorý 

by vás, ktorým by vás mohla ruská ropa obís ť, znamená, môže 

znamenať nejaké ekonomické dôsledky.  

Viete nám to poveda ť, alebo môžete o tom takto 

hovori ť? Možnože nemôžte. Zato som ja vyzýval, aby láskavo  

prišiel minister a on nám vysvetlil aké sú národné záujmy 

Slovenska, alebo teda hospodársko národné záujmy Sl ovenska 

v takej závažnej veci ako je Slovnaft a a ako je ak o je 

ropovod, nový ropovod z Bratislavy . 

(gong) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem pekne. 

Faktickou poznámkou reaguje pán poslanec Šindler.  
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Ing. Milan   Š i n d l e r , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Ja by som chcel len poopravi ť môjho kolegu pána 

Budaja, že tých stopä ťdesiattisíc kubických metrov čo tam 

je, to je ro čne, ro čné úniky tých ropných látok, to nie je 

ešte pozostatok z toho sedemdesiateho prvého. To by  už 

dávno bolo pre č.  

Čiže, to vyte čie ro čne pod Slovnaft a oni to znovu 

načerpajú. Čiže to je taká ako keby kanalizácia. Taká 

inakšieho charakteru.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Diskutuje pani hlavná architektka. 

Nech sa pá či. 

Ing. arch. Ingrid   K o n r a d ,  hlavná architektka: 

Ďakujem. 

Ja som sa ráno hlásila k plneniu uznesenia a som sa  

neskoro prihlásila, ma to mrzelo. Som chcela reagov ať aj na 

pána poslanca Šindlera. 

Ja by som upozornila na to, že tak ako je 

štrukturovaný náš magistrát, pre čo ja robím adapta čné 
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stratégie pre zmene klímy. Sa to týka stopercentne rozvoja 

mesta.  

Ale nemám na meste partnera. Ja si myslím, tak ako má 

byť, ke ď už bol inštalovaný hlavný architekt, mal ma ť 

právomoci, mal ma ť svoj tím, tak sme mali ma ť mestského 

ekológa ten by mu bol ve ľmi dobrým kolegom a toto ja 

postrádam. Pretože úlohu ochrany spodných vôd  my m áme 

v zákone o obciach ako obec máme nie len ma ť, zabezpe čujeme 

nakladanie s komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom, 

ale udržiavam čistotu v obci, správu, údržbu verejnej 

zelene, verejné osvetlenie, aj zásobovanie vodou 

a odvádzanie odpadových vôd a tak ďalej. a tak ďalej.  

Je to naša povinnos ť ako obce.  

My sa teraz ako keby spoliehame na Slovnaft ako 

seriózneho partnera, ktorý sa stará vlastne o túto 

katastrofu a o jej následky, ktoré ale sám spôsobil .  

Ja sa, ja ve ľmi zdie ľam aj obavy aj Bratislavskej 

vodárenskej spolo čnosti, aj obyvate ľov tohto mesta, že toto 

my musíme ma ť ako mesto ove ľa viac pod kontrolou. 

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem ve ľmi pekne. 
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Teraz je priestor, aby ste reagovali ako zástupcovi a 

spolo čnosti Slovnaft na tie otázky, ktorými sa na´vás 

obrátili poslanci, tak nech sa pá či. 

Martin   D e m č á k  zástupca Slovnaftu:  

Ďakujem pekne. 

Čiže skúsim najprv zareagova ť na profesionálne otázky 

z oblasti životného prostredia.  

Áno, máte pravdu čo sa týka samotnej polohy Slovnaftu 

vo vz ťahu k vodným zdrojom je ve ľmi neš ťastná aj vo vz ťahu 

k podložiu, na ktorom stojí.  

Ale o tom kde stojí ste zrejme nerozohodli ani vy, ani 

ja. Čiže, povedal by som, že toto je také nechcené 

dedi čstvo, ktoré tu je. Ale ja si myslím, že plaka ť nad 

sebou a pozera ť sa do histórie, to je zabitý čas.  

Čiže, skúsme sa pozrie ť dopredu a myslím si, že naša 

úloha je práve popasova ť sa s týmto rizikom, ktoré tam je 

a o to sa snažíme.  

Čiže, čo sa týka samotnej ochrany podzemných vôd vo 

vz ťahu ku kontaminácii podložia.  

Ešte raz, naša snaha bola v prvom rade dosta ť gro 

ropných látok pod seba. Áno? To znamená, aby nepres ahovali 

územie Slovnaftu. A to sa nám podarilo výrazným spô sobom.  

Áno. To je oficiálna konštatácia, nechcem o tom ve ľmi 

diskutova ť.  
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Čo sa týka tých ďalších vecí, presne, ako ste 

povedali. Gro, gro zá ťaže je historickej. Ja som to tu 

vysvet ľoval. Ako sa hýbe h ĺbka alebo výška spodných vôd, 

tak sa hýbe aj v úvodzovkách aktuálna miera kontami nácie. 

Áno?  

Čiže, kde je ten objektívny výsledok? Nerád by som 

zavádzal, áno? čiže, je to fakt ve ľmi diskutabilné. Pravda 

je ale taká, že my sa pozeráme nie len do histórie,  ale aj 

na aktuálny stav a v tejto oblasti sme urobili obro vské 

množstvo práce. vymenili sme gro nádrží. Jednopláš ťový, za 

dvojpláš ťové. Áno? čiže, sme schopní okamžite vidie ť kde sú 

tie úniky, čo v minulosti nebolo, to tieklo priamo dole.  

A nikoho to netrápilo. Povedzme si otvorene. Áno? 

Osemdesiat nádrží sme takto vymenili. To je kvantum .  

Ďalej, vo finan čnej rovine, kolega mi tu šepká, 

stoosemdesiat miliónov eur. dík. Dobre. Dík. Ale id eme 

ďalej.  

Momentálne sme otvorili otázku produktovodu vo vz ťahu 

k protipovod ňovým opatreniam, kde sme vymenili štandardnú 

rúru za dvojpláš ťovú s priamou detekciou úniku plus mínus 

meter. Čiže, okamžite vieme poveda ť, či sa nie čo deje 

a kde.  

A takýmto spôsobom postupne chceme vymeni ť všetky 

kľúčové rady. Áno?  

Pravda je taká, že sú tam stovky kilometrov potrubí ,. 

To je rafinéria. Áno?  
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Čiže, ak sa ideme bavi ť v rovine rizika. Riziko je 

všade okolo nás. Aj tu v tejto miestnosti. nikto z vás nie 

je stopercentne bezpe čný a nikdy nebude. Áno?  

Čiže, tu si treba uvedomi ť jednu vec. kde je hodnota 

akceptovate ľnosti a tá je v tomto prípade jasne daná. Čiže 

k tejto hodnote my ideme, robíme všetko pre to, aby  to 

riziko, ktoré je dnu bolo minimálne.  

A neviem ktorý z vás, či ste to boli vy pán poslanec, 

alebo niekto tu spomenul ešte otázku potenciálneho výbuchu 

alebo požiaru zásobníka.  

To je zase otázka závažných priemyselných havárií, čo 

je opä ť jedna z mojich oblastí. A tam opä ť sú ve ľmi prísne 

kritériá na úrovni Európskej únie. Áno?  

Čiže, máme vypracovanú bezpe čnostnú správu, tá je 

verejne dostupná, je na internete, ktoko ľvek z vás si ju 

môže pozrie ť, je preverená viacerými štátnymi orgánmi. 

Riziko je kalkulované profesionálmi, ktorí majú gu ľaté 

pečiatky a jasne deklarovali, riziko je na úrovi 

spolo čensky akceptovate ľný.  

Nechcem opä ť roz rozvádza ť túto teóriu, lebo za tým 

skrýva ve ľa, ale to asi nie je ú čelom tohto stretnutia.  

Čo  sa týka toho celkového množstva vy čerpaných 

ropných látok´, tak tu len jedna oprava. Nebolo to 

dvestotisíc, ale iba stoštyridsa ťosemtisíc 

devä ťstoosemdesiatdva. Takže. Metrov kubických. Trošku 

menej. Áno?  
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A ešte, ešte sná ď k tomu čerpaniu vody.  

My gro vody berieme z Dunaja a snažíme sa gro vody 

naopak bra ť z vrtov, hej? Čiže, ten pomer  chceme oto či ť. 

A opä ť aj tu máme snahu čo najvýraznejšie chráni ť vodné 

zdroje, chceme prejs ť na uzavreté cirkula čné centrá. Hej?  

Len ešte raz. To nejde zo d ňa na de ň. Áno? uvedomte 

si, tak ako všetky ostatné podniky, aj my sme v sil nom 

konkuren čnom prostredí. Čiže my toto všetko berieme do 

úvahy.  

Osobne si myslím, na základe výsledov, ktoré mám 

možnosť vidie ť  z dlhodobého h ľadiska, že sme ve ľmi 

výrazným spôsobom znížili enviromentálnu zá ťaž okolia, 

ktorá vyplývala z prevádzky Slovnaftu. Dôkazom toho  je, 

posledne som robil neohlásenú pochôdzku s ochranáro m zo 

životného prostredia po Biskupickom ramene a videli  sme tam 

také živo číšne druhy, že on sám išiel do kolien. A to je 

opäť jeden zo znakov, že (gong) to prostredie nie je až  tak 

kontaminované.  

A čo sa týka tej druhej časti otázky, tu odovzdám 

slovo kolegovi ve ľmi rýchlo.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Slovo má pán Senkovi č.  

Nech sa pá či, pán riadite ľ.  
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Marek   S e n k o v i č ,   zástupca Slovnaftu:  

Ďakujem pekne za tie podnetné otázky. 

Vy ste nazna čili, pán námestník, že ide o nejaký 

obchodný spor medzi nami a nejakou druhou konkuren čnou 

spolo čnos ťou, alebo nebodaj vo či Rusku. 

Dovoľte mi. Na tejto mapke môžete vidie ť hlavné 

ropovody, ktoré sú v Strednej Európe aj aj ten (poz námka: 

nezrozumite ľné slovo) ropovod, ktorý ide z Ruska cez 

Ukrajinu na Slovensko Družba. A vlastne o čom mal by ť ten 

bod prepojený na na viedenský Schwechat.  

Dovoľte mi poveda ť, že nás to prepojenie medzi 

Bratislavou a Vied ňou vôbec nezaujíma ako spolo čnos ť 

Slovnaft, pretože nám to neprinesie ani žiadny kome r čný 

efekt, ani žiadny strategický efekt.  

Koniec koncov teraz žijeme v dobe kedy sa bavíme 

o dodávkach ropy do Slovenska, dodávkach plynu do 

Slovenska, už tu boli rôzne krízové scenáre, a my s me 

jednoducho, vrcholným predstavite ľom štátu povedali, že nás 

tento ropovod ani zo strategického h ľadiska, ani 

z komer čného h ľadiska vôbec nezaujíma, pretože my, a to 

musím poveda ť aj v ďaka ve ľmi dobrej spolupráci so 

spolo čnos ťou Transpetrol, sme vybudovali inú alternatívu, 

ktorá bude v nasledujúcich mesiacoch práve spustená ., a to  

je ten ropovod, tá modrá cesta Adria, ktorá pôjde 

z Chorvátska cez Ma ďarsko až na Slovesnko. 

Tento ropovod bude sprevádzkovaný v najbližších 

mesiacoch, bude schopný pokry ť celú potrebu, ktorú 
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potrebuje Slovnaft a ktorú potrebuje aj Slovenská 

republika.  

Z tohto poh ľadu my tú domácu úlohu, ktorú sme mali, to 

znamená, zabezpe či ť pre Slovensko dovoz ropy v prípade 

akejko ľvek poruchy na Družbe, splníme.  

A splníme to nie len teda v ďaka tomu, že by sme 

(poznámka: nezrozumite ľné slov) miliónov euro, ale aj v ďaka 

tomu, že aj Transpetrol tam investuje malú sumu pe ňazí.  

A pokia ľ ide o to, že my chceme nejakým spôsobom 

blokova ť ten, máme výhrady jednoducho vo či tomu projektu do 

Viedne, ako som poznamenal, my jednoducho nesúhlasí me s tou 

argumentáciou, že je to strategický projekt, pretož e tá 

ropa tá z toho západného na Slovensko sa nedá dovie sť 

v takom objeme ako Slovnaft a Slovensko potrebuje.  

Z tohto. A môžem vám poveda ť ešte ďalších pä ť dôvodov 

pre čo to neni možné. Ale to by dlho trvalo. A my sme tu  

prišli kvôli tej hydraulickej ochrane. 

To znamená, my ten projekt (poznámka: nezrozumite ľné 

slovo) ako komer čný, pre nejakú konkrétnu spolo čnos ť zo 

zahrani čia, pre čo nie, ale potom treba zváži ť všetky riziká 

a výnosy z takejto operácie či už pre Bratislavu a pre celé 

Slovensko. A do toho sa nechcem púš ťať, lebo to je, to je 

predmetom (poznámka: nezrozumite ľné slovo) skupina 

a ministerstvo hospodárstva a Traspetrolu a tak ďalej.  

To znamená, my jednoducho, nevedieme žiaden spor. M y 

sme si tú domácu úlohu , ktorú sme dostali od vlády , 
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zabezpe či ť alternatívnu dodávku ropy, splnili. Respektíve 

splníme v nasledujúcich mesiacoch.  

Takže, takže. 

A na to chcem poveda ť to, že ja viem, áno, ten 

Slovnaft je dedi čstvom, produkuje nie čo, ale on produkuje 

nie len zlo, ale produkuje aj dobro. V ďaka tomu, 

jednoducho, táto krajina môže fungova ť. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem. Ďakujem ve ľmi pekne, pán Senkovi č, za to, že 

ste reagovali aj spolu s pánom Dem čákom na otázky, ktoré 

dali poslanci.  

Keďže nemám ďalšieho prihláseného k tomuto bodu 

programu, uzatváram možnos ť sa prilási ť.  

Dám priestor pre návrhovú komisiu, ktorej chcem 

navrhnú ť, aby sme tak, ako sa to reálne stalo, nie len 

zobrali na vedomie informáciu o stave príprav ropov odu 

Bratislava-Schwechat, ale aj uznesením zaregistrova li, že 

tu boli zástupcovia spolo čnosti Slovnaft. Čiže zobrali na 

vedomie prezentáciu a vystúpenia predstavite ľov spolo čnosti 

Slovnaft, a. s. 

Takto by som navrhoval doplni ť uznesenie. Pokia ľ sa 

s tým návrhová komisia stotožní, asi nikto nebude m ať ni č 

proti.  
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Lebo je to to, aby aj v našich uzneseniach zostala 

stopa, že spolo čnos ť prijala naše pozvanie a diskutovala 

spolu s nami, jednak o hydraulickej ochrane, ale aj  

o ropovode Bratislava-Schwechat. To je ten bod,  ku  ktorému 

sa tu my pravidelne vyjadrujeme.  

Takže, prosím, návrhovú komisiu, keby mohla rozšíri ť 

to uznesenie, pretože to zodpovedá tej fakticite, k torú sme 

práve spolu zažili.  

Pán poslanec Len č, nech sa pá či.  

Ing. Peter   L e n č , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo, pán primátor. 

Ospravedl ňujem sa, že teraz do toho vstupujem, ale 

nejak som nezachytil, že ste, že by ste rozprávali o tom, 

kam sa pohli nejak tie rokovania s ministerstvom 

hospodárstva. Máme nového pána ministra. Ako to sto jí s tou 

komisiou a tieto veci?  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Môžem to k ľudne urobi ť.  

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

Pán primátor, ten materiál sa volá informácia o sta ve 

príprav ropovodu Bratislava-Schwechat a dneska sme sa tu 

dozvedeli len o postojoch spolo čnosti Slovnaft.  

Tak ako, kde je informácia o ropovode Bratislava-

Schwechat?  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pani poslanky ňa Dyttertová. 

Anna   D y t t e r t o v á , poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem pekne, pán primátor. 

Ja som zachytila od prestavite ľov Slovnaftu pre m ňa 

dos ť dôležitú informáciu, že ne nepotrebuje Bratislava,  

nepotrebuje Slovensko ropovod, ktorý vedie 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Slovnaft nepotrebuje, Slovnaft nepotrebuje.  

Anna   D y t t e r t o v á , poslanky ňa MsZ: 

Tak Slovnaft.  

Áno, ale. Ale teda z h ľadiska, že to neni strategicky, 

nepovažujú to za strategický projekt.  
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Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Jasne. 

Anna   D y t t e r t o v á , poslanky ňa MsZ: 

Tak jako my sme hovorili, že to nepovažujeme za 

strategický projekt pre Slovensko a bola by som rad a, keby 

sa táto informácia dostala tiež do toho uznesenia.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Teším sa spolu s vami, že ste takýto aktívni, ale k eď 

to robíte po rozprave, tak mi to trošku prekáža. 

Akože, keby ste sa boli zobudili ke ď to skon čilo to 

vystúpenie predstavite ľov spolo čnosti a uvedomili si , že 

ideme robi ť záver, tak ste mali na to plný priestor. 

Čiže, ja aj pánovi poslancovi Len čovi aj všetkým chcem 

poveda ť, že nemusíme tam da ť ni č. Môžme osta ť na tom 

pôvodnom, ale už to celkom nejde.  

Už, ne nemáme riadne. My nemáme diskusiu.  

Dávame procedurálne veci. čiže, ako, nemáme už možnos ť 

doplni ť uznes, ani to moje tam nemusí by ť. Ja len som 

navrhol, aby sme to urobili, lebo sme fakticky také  nie čo 

zažili.  
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Ale dop ĺňať tam vecné veci, že to zazanelo a tamto 

zaznelo, na to nemáme žiadny procedurálny postup.  

Takže, nech sa pá či, pani poslanky ňa. 

Anna   D y t t e r t o v á , poslanky ňa MsZ: 

Áno, pán primátor. 

Ospravedl ňujem sa za to, ale ja som reagovala len na 

to, že ja som ne čakala, že vy doplníte to uznesenie tiež.  

Vy ste vlastne tiež tam vložili. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Sťahujem. S ťahujem.  

Vidím, že som prekro čil procedúru. S ťahujem všetko. 

Nech sa to tak deje.  

A môžete si urobi ť výpis zo zvukového záznamu, 

respektíve stenozáznamu, ktorý robíme, ja poskytnem  to, čo 

povedal pán Senkovi č, to boli naozaj vážne slová, aby sme 

sa o ne mohli oprie ť pri ďalších úvahách, ktoré budeme ma ť 

ku ropovodu.  

Môžme to urobi ť v Rôznom uznesením. Čiže môžme sa 

k tomu bodu vráti ť nejakým zásahom zastupite ľstva, v tejto 

chvíli by som naozaj to uzavrel tým, že berie na ve domie 

informáciu a bude zapísané v análoch, že sme tu mal i 

zástupcov spolo čnosti, čo si ja ve ľmi cením, pretože 
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odpovedám pánovi poslancovi Šov číkovi, že ďalší naše 

pozvanie neprijali. Ani Transpetrol neprišiel, ani zatia ľ 

nikto z ministerstva nereagoval.  

Čiže, komisie údajne sa kreujú. To som sa dneska 

dozvedel. Ale teda my o tom nemáme vedomos ť, lebo ak by sme 

boli požiadaní, nominujeme tam pána poslanca Len ča 

a odborných zamestnancov nášho magistrátu.  

Čiže, my sme pripravení kona ť, len teda z nášho 

pohľadu sa ni č nedeje.  

Keďže sme uzavreli rozpravu, aj procedurálne problémy,  

slovo má návrhová komisia.  

Nech sa pá či. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Mestské zastupite ľstvo po prerokovaní  materiálu berie 

na vedomie Informáciu o stave príprav ropovodu Brat islava-

Schwechat.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Nech sa pá či, prezentujte sa hlasujte  o tomto bode 

programu.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťtri prítomných poslancov,  

dvadsa ťsedem za, nikto proti, šiesti sa zdržali.  
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Konštatujem, že sme prijali takéto jednoduché  

uznesenie. 

 

Ďakujem zástupcom spolo čnosti Slovnaft za ten aktívny 

prístup, ktorý ste prejavili vo vz ťahu k tomuto bodu. Ve ľmi 

pekne ďakujeme a ve ľmi si to ceníme.  

Tým sme uzatvorili bod číslo šes ťdesiattri.  

 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

A teraz máme pred sebou bod číslo dvanás ť a pred ní, 

za ním ďalších štyridsa ť bodov, ktoré sa týkajú hlasovaní 

osobitým zrete ľom. 

Otázka znie, či si urobíme krátku prestávo čku a potom 

pôjdeme na to. Len sa bojím a prosím vás, aby ste s a 

nerozutekali do nejakých priestorov, odkia ľ by bolo  

zložižé vás dotiahnu ť naspä ť. Budeme potrebova ť 

dvadsa ťsedem poslancov na to, aby sme tu mašinériu 

spustili.  

Ja ňou poverím pani námestní čku Kimerlingovú, pretože 

o šiestej tu mám krátke prijatie, okolo pol siedmej  by som 

mal by ť naspä ť, prídem opä ť do rokovacej miestnosti a potom 
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predpokladám, zhruba do dvadsiatej druhej budeme ťahať 

to ľko, ko ľko budeme vláda ť. 

Prosím teda o pätnás ť minútovú prestávku. 18.00 

pokra čujeme. Urobíme si ešte potom takú ve černú prestávku. 

Toto berte ako krátku, taký refreš pretože tu sedím e od 

zhruba pol tretej alebo od druhej, ak si dobre pamä tám 

Takže, 18.00 budeme zvoni ť a prosíme o váš príchod do 

rokovacej miestnosti.  

 

(prestávka) 

 

BOD 12 NÁVRH NA SCHVÁLENIE BUDÚCEHO NÁJMU 

NEBYTOVÝCH PRIESTOROV NA ZIMNOM 

ŠTADIÓNE O. NEPELU, ODBOJÁROV 9 

V BRATISLAVE PRE OB ČIANSKE ZDRUŽENIE 

SLOVENSKÝ KRASOKORČULIARSKY ZVÄZ, NA 

MAJSTROVSTVÁ EURÓPY 

V KRASOKORČUĽOVANÍ 2016, AKO PRÍPADU 

HODNÉHO OSOBITNÉHO ZRETEĽA 

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

námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

Videli ko ľkí sme, či môžeme za čať rokova ť? 

Potrebujeme, aby nás tu bolo najmenej dvadsa ťsedem, 
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prípadne viac, aby sme mohli schva ľova ť prípady hodné 

osobitného zrete ľa.  

(poznámka:  čaká sa na príchod poslancov do rokovacej 

sály) 

Prosím vás, pustite prezenta čné hlasovanie pred tým 

ako pôjdeme rokova ť o bode číslo dvanás ť.  

Prezentujte sa, bez oh ľadu na to ako budete hlasova ť, 

aby sme len vedeli ko ľko nás je. 

Prezenta čné hlasovanie. 

Prosím vás, keby ste sa prezentovali.  

(Prezentácia.) 

Zatia ľ ukazuje, že nás je prítomných dvadsa ťšes ť, čo 

je málo.  

Dvadsa ťsedem. 

Takže môžeme za čať rokova ť o bode číslo dvanás ť? Pýtam 

sa. Áno. ďalšia pani poslanky ňa. Fajn.  

Takže, po ďme rokova ť. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Nie, dvakrát sa môže po sebe.  
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Prijali. Pod ľa rokovacieho poriadku sme prijali 

dvakrát po sebe (poznámka: nezrozumite ľné slová) 

Takže, bod číslo dvanás ť je Návrh na schválenie 

budúceho nájmu nebytových priestorov na Zimnom štad ióne 

Ondreja pre ob čianske združenie Slovenský krasokor čuliarsky 

zväz, na Majstrovstvá Európy v krasokor čuľovaní 2016, ako 

prípadu hodného osobitného zrete ľa. 

Materiál spracoval, spracoval riadite ľ STARZu, alebo 

jeho pracovní čka. A pán riadite ľ by to mohol uvies ť, ak to 

nechce náhodou bez úvodného slova.  

Nie je potrebné úvodné slovo. 

Otváram diskusiu. 

Nikto nie je prihlásený do diskusie.  

Končím diskusiu a prosím návrhovú komisiu na uvedenie 

návrhu uznesenia. 

Prosím zapnú ť návrhovú komisiu. 

Návrhová komisia.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Teraz mi zapli mikrofón. 
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Predsedajúca: Ing. Viera   K i m e r l i n g o v á ,  I .  

námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

Áno. Áno. prosím pani Izabellu Jégh. 

Nech sa pá či. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Prepá čte, teraz mi zapli mikrofón. Nemohla som skorej.  

Ďakujem. 

Návrh uznesenia znie v tomto bode: mestské 

zastupite ľstvo po prerokovaní materiálu schva ľuje ako 

prípad hodný osobitného zrete ľa nájom nebytových priestorov 

a tak ďalej.  Písomne je to predložené.  

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

námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Prosím pánov poslancov, pána Kor čeka, pána Gašpierika, 

pána Drozda, aby sa posadili na svoje miesta, preto že ideme 

hlasova ť a hlasujeme o osobitnom zreteli a tam potrebujeme 

súhlas dvadsiatich siedmich poslancov, aby bol mate riál 

prijatý.  

Prezentuje sa a hlasujeme.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 
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Uznesenie bolo prijaté,  

Prítomných tridsa ťpäť poslancov,  

za bolo tridsa ťštyri, nikto proti, jeden sa zdržal 

a všetci hlasovali.  

Ďakujem pekne. 

 

 

BOD 13 NÁVRH NA SCHVÁLENIE DODATKU Č. 2 

ZMLUVY O NÁJME NEHNUTEĽNOSTI V ČASTI 

„DOBA NÁJMU“ A TO Z DOBY NEUR ČITEJ 

NA DOBU URČITÚ DO 31.1.2019 AKO 

PRÍPADU HODNÉHO OSOBITNÉHO ZRETEĽA 

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

námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

Prechádzame na bod číslo trinás ť. 

Bod číslo trinás ť je Návrh na schválenie dodatku číslo 

2 Zmluvy o nájme nehnute ľnosti v časti „doba nájmu“ a to 

z doby neur čitej na dobu ur čitú do 31.1.2019 ako prípadu 

hodného osobitného zrete ľa. 

Spracovala pani riadite ľka Zoologickej záhrady, pani 

Miloslava Šavelová.  

Myslím, že nie je potrebné úvodné slovo.  
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Alebo, pani riadite ľka, máte záujem?  

Môže by ť bez úvodného slova. 

Ďakujem pekne. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu.  

Nikto nie je prihlásený do diskusie.  

Končím diskusiu a prosím návrhovú komisiu.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia, tak ako nám bolo píso mne 

predložené, mestské zasti zastupite ľstvo po prerokovaní 

materiálu schva ľuje. 

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

námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Prezentujte sa a hlasujeme. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté,  

Prítomných poslancov tridsa ťpäť, 

za bolo tridsa ťštyri, nikto proti, nikto sa nezdržal, 

jeden poslanec nehlasoval. 

Ďakujem. 
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BOD 14 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 

NÁJMU NEBYTOVÝCH     PRIESTOROV V 

DOMOVE PRI KRÍŽI 

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

námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

Pokra čujeme v rokovaní bodom číslo štrnás ť. Tento bod 

štrnás ť je Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 

zrete ľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov v Domov e 

pri kríži. 

Spracovate ľkou je pani riadite ľka Domova pri kríži 

pani Dudo ňová.  

Potrebujeme úvodné slovo.  

Bez bez úvodného slova. 

Ďakujem pekne. 

Otváram diskusiu. 

Nikto nie je prihlásený do diskusie, kon čím diskusiu 

a prosím návrhovú komisiu o uvedenie návrhu uznesen ia.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia, tak ako nám bolo píso mne 

predložené, mestské zastupite ľstvo po prerokovaní schva ľuje 

nájom nebytových priestorov a tak ďalej.  
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Predsedajúca: Ing. Viera   K i m e r l i n g o v á ,  I .  

námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Prezentujeme sa a hlasujeme.  

((Prezentácia a hlasovanie.) 

Prítomných poslancov tridsa ťšes ť, 

Za bolo tridsa ťpäť, nikto proti, jeden sa zdržal, 

všetci hlasovali. 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

 

BOD 15 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 

NÁJMU POZEMKU    REGISTRA „E“ 

V BRATISLAVE, K. Ú. STARÉ MESTO, 

PARC. Č. 1956/5, ING. SERGEJOVI 

MALAKJANOVI 

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

námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

Pokra čujeme bodom číslo pätnás ť. Bod číslo pätnás ť je 

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa 

týkajúceho sa nájmu pozemku registra „E“ v Bratisla ve, 

katastrálne územie Staré Mesto inžinierovi Sergejov i 

Malakjanovi. 
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Tuná by nám to mohla uvies ť pani Svetlana, pani 

doktorka Svetlana Komorová, ale možnože povie, že n ie je 

potrebné úvodné slovo.  

Jedná sa o nájom pozemku za ú čelom vybudovania 

a užívania prejazdu a prechodu a uloženia inžiniers kých 

sietí.  

Je to nájomné.  

Ale pani Komorová, keby ste sa pripravili k pultu, ak 

poslanci budú ma ť záujem o nejaké informácie, potom by ste 

im poskytli. 

Zatia ľ je to bez úvodného slova.  

Otváram diskusiu. 

Nikto sa nehlási do diskusie.  

Ďakujem pekne. 

Prosím návrhovú komisiu o uvedenie návrhu uznesenia .  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia, tak ako nám bolo píso mne 

predložené, materiál po prerokovaní mestské zastupi te ľstvo 

schva ľuje nájom a uzatvorenie zmluvy a tak ďalej.  
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Predsedajúca: Ing. Viera   K i m e r l i n g o v á ,  I .  

námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Prezentujeme sa a hlasujeme. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Z prítomných poslancov tridsa ťštyri, 

za bolo tridsa ťtri, nikto proti, jeden sa zdržal, 

všetci hlasovali.  

Ďakujem pekne.  

 

 

BOD 16 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 

NÁJMU POZEMKOV V BRATISLAVE, K. Ú. 

STARÉ MESTO, KRAJSKÉMU SÚDU 

V BRATISLAVE 

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

námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

Pokra čujeme v rokovaní bodom číslo šestnás ť.  
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Je to Návrh na schválenie prípadu hodného osobitnéh o 

zrete ľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v katastrálnom území  

Staré Mesto, Krajskému súdu v Bratislave. 

K tomuto. 

Prosím o úvodné slovo pani doktorku Komorovú.  

JUDr. Svetlana   K o m o r o v á , vedúca oddelenia správy 

nehnute ľností: 

Ide o schválenie prípadu hodného osobitného zrete ľa 

týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave pre  Kraj ský  súd 

v Bratislave. 

Len chcem vám da ť do pozornosti, že bolo vám rozdané 

stanovisko životného prostredia súhlasné s týmto 

materiálom.  

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

námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Otváram diskusiu, v ktorej ako prvý prihlásený pán 

poslanec Borgu ľa.  

Nech sa pá či. 

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

Ďakujem ve ľmi pekne za slovo. 
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Vážené kolegyne, kolegovia, ja by som vás chcel úct ivo  

požiada ť o podporu tohto materiálu. 

Vysvetlím o čo sa jedná.  

Momentálne v Justi čnom paláci prebieha ve ľká 

rekonštrukcia za iks miliónov eur. v rámci tejto 

rekonštrukcie, nejakej úspory z titulu verejného 

obstarávania sa podarilo získa ť také finan čné prostriedky, 

ktoré by sta čili na vybudovanie podzemnej garáže pred 

Justi čným palácom  s tým, že by tam parkovali sudcovia, a  

teda sudcovia, pracovníci súdu, pracovníci väznice,  teda tí 

bachari, ktorí nám tam zaberajú všetky miesta a zár ove ň by 

tam parkovala verejnos ť, ktorá ide na súd, návštevníci 

súdu. 

A tento materiál má taký drobný problém, a síce, že  

nemá stanoviská všetkých oddelení, lebo to je také komické, 

že oni by, oni k tomu nemôžu robi ť projekt dovtedy, dokedy 

nemajú ten pozemok zverený. A zase my im nemôžme da ť všetky 

stanoviská do tohto materiálu, do kedy nepredložia 

projekt.,  

Je to, je to, dávame to súdu, súd má na to peniaze,  

súd to ide vybudova ť.  

Ja vás ve ľmi pekne prosím, ke ďže zastupujem túto 

lokalitu, aby ste to podporili, a ve ľmi to pomôže statickej 

doprave.  

Proste, ke ď tie autá  sudcov, návštevníkov súdu, 

obchodného registra, a návštevníkov väznice a zames tnancov 
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väznice zmiznú pod zem, tak sa nám tam ve ľmi uvo ľní tá 

situácia.  

Myslím, že to bude na prospech nie len obyvate ľov 

tejto lokality, ale aj širokej verejnosti.  

A ešte jedna poznámka, že oni sa zaviazali a je to aj 

v tom materiáli napísané, že všetko, tak jak je tam  na 

povrchu dnes, tak uvedú do pôvodného stavu, plus ta m 

pribudne závlaha k tým, k tým trávnikom, čiže ešte aj tie 

trávniky, ktoré tam sú, budú krajšie a všetka vzras tlá 

zele ň zostáva.  

Ďakujem ve ľmi pekne. 

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

námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Z ob čanov prihlásila sa o slovo pani Katka 

Šimonči čová. 

Pýtam sa vás, súhlasíte s tým, aby vystúpila k tomu to 

bodu číslo šestnás ť pani Katka Šimon či čová? 

Kto je za? Nech dvihne ruku.  

(Hlasovanie.) 

Vidím, že je to zjavná vä čšina.  

Ďakujem pekne. 
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Katka Šimon či čová má slovo.  

Nech sa pá či. 

Občianka   Ing. arch. Katarína    Š i m o n č i č o v á :  

Ďakujem ve ľmi pekne za možnos ť vystúpi ť. 

Dovolím si upozorni ť na negatívne stanovisko oddelenia 

mestskej zelene a životného prostredia, ktoré nesúh lasí,  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Už je kladné?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Ďalej si dovolím upozorni ť na nesúlad z územným 

plánom. 

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

námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

Nechajme hovori ť pani Katku. 

Nech sa pá či. 

Občianka   Ing. arch. Katarína    Š i m o n č i č o v á :  

Dovolím si upozorni ť na nesúlad s územným plánom, 

keďže to je v územnom pláne pozemok s funkciou 1110 pa rky 

sadovnícky upravované plochy, kde sú garáže neprípu stné.  
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To je úplne podobný príprad ako na Kolárku. 

Čiže, ak dovolíme súdu, aby sám prvý porušoval zákon  

mesta, tak potom dávame návod na použitie aj ostatn ým. Ke ď 

súd nemusí, nemusia ani ostatní.  

A najmä tak, ke ď sa dovolávame u súdu, aby nám dal za 

pravdu. Aj ke ď nám v prípade Kollárovoho námestia práve 

Krajský súd nedal za pravdu, ale to ešte neznamená,  že mal 

pravdu. Uvidíme ako to dopadne na Najvyššom súde. 

Ja si dovolím len na to upozorni ť, že podzemné garáže 

nie sú v súlade s územným plánom a nech si stavajú podzemné 

garáže niekam niekde inde, alebo tam proste zme ňte územný 

plán. 

Ďakujem pekne. 

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

námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem pekne. 

S faktickými poznámkami na adresu pani Šimon či čovej sú 

prihlásený pán poslanec Kríž a pán poslanec Borgu ľa. 

Najprv pán poslanec Kríž.  

Mgr. Oliver   K r í ž , poslanec MsZ: 

Ďakujem ve ľmi pekne. 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 25. septembra 2014 s pokra čovaním 8. októbra 2014  

 386 

Ja už sa s ťahujem, ja som len chcel da ť hlasova ť o tom 

vystúpení, lebo evidentne pani Šimon či čová nemá čo robi ť, 

ale, ale jednoducho toto nemá nikam, toto nikde nev edie. Ja 

by som hlasoval proti jej vystupovaniu.  

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

námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Pokra čuje pán poslanec  Borgu ľa. 

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

Ja len chcem poveda ť to ľko, že po vysvetlení 

s predstavite ľov súdu máme, máme pozitívne stanovisko 

životného prostredia, ke ďže idú tam zachova ť všetkú 

vzrastlú zele ň. 

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

námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem. 

Ja som sa chcela prihlási ť s faktickou, ale m ňa to 

nebralo, ke ďže to mám zapojené, ako ten, čo vedie schôdzu.  

Ale poviem, že pozrite si to stanovisko životného 

prostredia. Je kladné. Ale má požiadavku, aby na st reche 

boli minimálne dva metre zeminy, aby tam mohli rás ť 

vzrastlé stromy a tak ďalej.  
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Čiže, podzemná garáž a na tom musia by ť dva metre 

zeminy. Takže bude ma ť investor čo robi ť, aby to dodržal.  

Nech sa pá či, s faktickou poznámkou ešte pani Konrad 

a potom nasleduje s riadnym príspevkom pán poslanec  Bendík.  

Pani Konrad. 

Ing. arch. Ingrid   K o n r a d ,  hlavná architektka: 

Môžem?  

Ďakujem. 

Ja chcem upozorni ť, tam pod ľa, pod ľa našej 

územnoplánovacej informácie, aj  sme stanovisko vša k 

vydávali k investi čnému zámeru. Je to funk čné využitie 

občianska vybavenos ť celomestského, nadmestského významu 

funkcia 201 stabilizované územie.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

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

námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

No ve ď pani Konrad to už povedala teraz vo svojom 

príspevku. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Ďakujem. 

Ešte s faktickou prihlásený pán Bor Borgu ľa. 
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Máte slovo. 

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

Áno. 

Lenže pani Konrad teda potvrdzujete, že tam, že to je 

v súlade s územným plánom.  

Čiže, súd neporušuje ni č ke ď tam chce takéto nie čo 

urobi ť.  

Ďakujem vám ve ľmi pekne za váš, za vašu podporu.  

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

námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem. 

S riadnym príspevkom opä ť prihlásený pán poslanec 

Šovčík. On ešte nehovoril. 

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

No, vážené kolegyne, vážení kolegovia, ja chcem ve ľmi 

podpori ť tento materiál, lebo ke ď už tam nemá by ť podzemná 

garáž, tak potom už kde?  

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

námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem. 
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S faktickou poznámkou prihlásená pani Konrad. 

Ing. arch. Ingrid   K o n r a d ,  hlavná architektka: 

Tak poviem to nahlas. 

Tiež sme podporili tento materiál z tohoto dôvodu, že 

tá oblas ť je vyslovene pre ťažená statickou dopravou s tými 

podmienkami, ktoré tu aj pani Kimerlingová spomenul a, aby 

tam bola vzrastlá zele ň. A je tam ve ľa spevnevných plôch.  

Takže budeme budeme ten projekt sledova ť, aby naozaj 

sa skvalitnilo to prostredie. 

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

námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem. 

Nikto iný nie je prihlásený do diskusie.  

Končím diskusiu a prosím návrhovú komisiu. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia, tak ako nám bolo píso mne 

predložené, mestské zastupite ľstvo po prerokovaní materiálu 

schva ľuje nájom pozemkov a tak ďalej.  
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Predsedajúca: Ing. Viera   K i m e r l i n g o v á ,  I .  

námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem. 

Prezentujeme sa a hlasujeme. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Z prítomných tridsa ťpäť,  

za bolo tridsa ťtri, nikto proti, zdržali sa dvaja, 

všetci hlasovali.  

Ďakujem pekne. 

Pokra čujeme v rokovaní  
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BOD 17 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 

NÁJMU A BUDÚCEHO ZRIADENIA VECNÉHO 

BREMENA K POZEMKOM V BRATISLAVE, K. 

Ú. STARÉ MESTO, ING. GUSTÁVOVI 

LACOVI A JUDR. PAVLOVI BAGINOVI 

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

námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

Nasleduje bod číslo sedemnás ť. To je Návrh na 

schválenie prípadu hodného osobitného zrete ľa týkajúceho sa 

nájmu a budúceho zriadenia vecného bremena k pozemk om 

v katastrálnom území Staré Mesto, inžinierovi Gustá vovi 

Lacovi a doktorovi Pavlovi Baginovi. 

Krátke úvodné slovo pani doktorka Komorová. 

JUDr. Svetlana   K o m o r o v á , vedúca oddelenia správy 

nehnute ľností: 

Bez úvodného slova. 

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

námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

Bez úvodného slova. 

Ďakujem pekne. 

Otváram diskusiu. 

Nikto nie je prihlásený do diskusie.  



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 25. septembra 2014 s pokra čovaním 8. októbra 2014  

 392 

Končím diskusiu a prosím návrhovú komisiu. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia, tak ako nám bolo píso mne 

predložené, mestské zastupite ľstvo po prerokovaní schva ľuje 

nájom a uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve a tak ďalej ako 

je uvedené.  

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

námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem.  

Prezentujeme sa a hlasujeme. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Z prítomných tridsa ťpäť,  

za bolo tridsa ťdva, jeden proti, dvaja sa zdržali, 

všetci hlasovali.  

Ďakujem pekne. 
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BOD 18 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA, TÝKAJÚCI SA 

NÁJMU ČASTI POZEMKU K. Ú. RUŽINOV 

PARC. Č. 22187 SPOLO ČNOSTI NICOLA 

INVEST, S. R. O. SO SÍDLOM 

V BRATISLAVE 

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

námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

Bod číslo osemnás ť je prípad hodný osobitného zrete ľa, 

týkajúci sa nájmu časti pozemku v katastrálnom území 

Ružinov spolo čnosti NICOLA INVEST. 

Prosím o úvodné slovo pani Komorovú.  

JUDr. Svetlana   K o m o r o v á , vedúca oddelenia správy 

nehnute ľností: 

Účelom nájmu je vybudovanie a užívanie vjazdu 

a výjazdu a komunikácie tretej triedy k stavbe vo 

vlastníctve žiadate ľov. 

Všetky stanoviská sú súhlasné a požiadavky odbornýc h 

oddelení boli zapracované do materiálu. 

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

námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Otváram diskusiu. 
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Nikto nie je prihlásený do diskusie.  

Končím diskusiu a prosím návrhovú komisiu. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia, tak ako nám bolo píso mne 

predložené, mestské zastupite ľstvo schva ľuje nájom časti 

pozemku a tak ďalej.  

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

námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Prezentujeme sa a hlasujeme. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Za  tridsa ťštyri,  

nikto sa nezdržal, jeden poslanec nehlasoval. 

Uznesenie bolo prijaté. 
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BOD 19 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 

NÁJMU ČASTÍ POZEMKOV V K. Ú. NIVY, 

PARC. Č. 21844/2, PARC. Č. 1531/1, 

PARC. Č. 15351/2 A PARC. Č. 15346/2 

SPOLOČNOSTI EUROPOLIS HARBOUR CITY 

S.R.O. 

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

námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

Pokra čujeme v rokovaní bodom číslo devätnás ť. Je to 

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa 

týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v katastrálnom území 

Nivy, pre spolo čnos ť Europolis Harbour City s.r.o. 

Úvodné slovo pani Komorová.  

JUDr. Svetlana   K o m o r o v á , vedúca oddelenia správy 

nehnute ľností: 

Účelom nájmu je zabezpe čenie právneho vz ťahu pre 

realizáciu stavby technická infraštruktúra pre blok y 10, 11 

a 12 v zóne Nivy.  

Infraštruktúra bude pozostáva ť z vybudovania verejných 

komunikácií, chodníkov a úpravy križovatiek.  

Žiadate ľ disponuje záväzným stanoviskom hlavného mesta 

k investi čnej činnosti, všetky stanoviská sú súhlasné 

a požiadavky odborných oddelení sú zapracované v zm luve aj 

v materiáli.  
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Predsedajúca: Ing. Viera   K i m e r l i n g o v á ,  I .  

námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem pekne.  

Otváram diskusiu. 

Nikto sa nehlási do diskusie.  

Končím diskusiu a prosím návrhovú komisiu. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia, tak ako nám bolo píso mne 

predložené, mestské zastupite ľstvo schva ľuje nájom časti 

pozemkov a tak ďalej.  

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

námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Prezentujeme sa a hlasujeme. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Prítomných  tridsa ťšes ť,  

za tridsa ťšes ť, nikto proti, nikto sa nezdržal, všetci 

hlasovali.  

Uznesenie bolo prijaté. 
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BOD 20 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 

NÁJMU ČASTÍ POZEMKOV V K. Ú. NIVY, 

PARC. Č. 21796/1, PARC. Č. 21812 

A PARC. Č. 21800 SPOLO ČNOSTI 

SLOVNAFT, A.S. SO SÍDLOM 

V BRATISLAVE 

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

námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

Bod číslo dvadsa ť. Návrh na schválenie prípadu hodného 

osobitného zrete ľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov 

katastrálne územie Nivy spolo čnosti SLOVNAFT, a.s. so 

sídlom v Bratislave. 

Úvodné slovo pani Komorová. 

Pani doktorka, máte. 

JUDr. Svetlana   K o m o r o v á , vedúca oddelenia správy 

nehnute ľností: 

V súvislosti s realizáciou výstavby čerpacej stanice 

v Bratislave na Prístavnej ulici vyvstala potreba 

vybudovania odbo čovacieho pruhu z Prístavnej ulice. Za 

týmto ú čelom požiadala spolo čnos ť Slovnaft o nájom pozemkov 

v celkovej výmere 247 metrov štvorcových. 

Spolo čnos ť má taktisto záväzné stanovisko hlavného 

mesta k investi čnej činnosti.  
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Stanoviská sú súhlasné, požiadavky zapracované 

v zmluve.  

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

námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Otváram diskusiu. 

Nikto nie je prihlásený do diskusie, preto kon čím 

diskusiu a prosím návrhovú komisiu. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia, tak ako nám bolo píso mne 

predložené, mestské zastupite ľstvo po prerokovaní schva ľuje 

nájom časti pozemku. 

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

námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem. 

Prezentujeme sa a hlasujeme. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Z prítomných tridsa ťštyri poslancov,  



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 25. septembra 2014 s pokra čovaním 8. októbra 2014  

 399 

za bolo tridsa ťjeden, nikto proti, zdržali sa traja 

poslanci, všetci hlasovali.  

Ďakujem. 

 

 

BOD 21 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 

NÁJMU POZEMKU V BRATISLAVE, K. Ú. 

PODUNAJSKÉ BISKUPICE, PARC. Č. 

3176/16, PRE SO ŇU RAČÁK 

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

námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

Ideme na ďalší bod a to bod číslo dvadsa ťjeden. Je to 

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa 

týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave  pod katas trálne 

územie Podunajské Biskupice, pre So ňu Ra čák. 

Pani Komorová, pani doktorka, máte slovo. 

JUDr. Svetlana   K o m o r o v á , vedúca oddelenia správy 

nehnute ľností: 

Tento pozemok užíva žiadate ľka ako záhradu na pozemku, 

respektíve uprostred toho pozemku, na osobitnom poz emku sa 

nachádza jej rekrea čná chatka v jej vlastníctve.  

Pozemok pod ňou je zverený do správy mestskej časti. 
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Ten má od mestskej časti prenajatý. Tento je v priamej 

správe hlavného meta.  

Požiadala o jeho prenájom ke ďže ho užíva spolu 

s nájmom jej bolo, jej bude ú čtované aj dva roky spätne 

odplata za bezdôvodné užívanie pozemku.  

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

námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem pekne za úvodné slovo.  

Otváram diskusiu. 

Nikto nie je prihlásený do diskusie, kon čím diskusiu 

a prosím návrhovú komisiu.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia, tak ako nám bolo píso mne 

predložené, mestské zastupite ľstvo schva ľuje prenájom 

pozemku.  

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

námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

Prezentujeme sa a hlasujeme. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 
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Z prítomných poslancov tridsa ťjeden,  

za bolo tridsa ť, nikto proti, nikto sa nezdržal, jeden 

poslanec nehlasoval. 

 

 

BOD 23 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 

NÁJMU POZEMKU BRATISLAVE,  K. Ú. 

NOVÉ MESTO, PARC. Č.  15132/3, PRE 

OBČIANSKE ZDRUŽENIE FUTBALOVÝ KLUB 

BCT BRATISLAVA SO SÍDLOM 

V BRATISLAVE 

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

námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

Ďalším bodom, bod dvadsa ťdva a dvadsa ťdva A sme už 

prerokovali a teraz ide, pokra čujeme bodom dvadsa ťtri, to  

je Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného z rete ľa 

týkajúceho sa nájmu pozemku v katastrálnom území No vé Mesto 

pre ob čianske združenie Futbalový klub BCT Bratislava so 

sídlom v Bratislave. 

No, krátke úvodné slovo, pani doktorka. 
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JUDr. Svetlana   K o m o r o v á , vedúca oddelenia správy 

nehnute ľností: 

Pozemok sa prenaj, materiál na prenájom pozemku sa 

predkladá na základe žiadosti futbalového klubu BTC , ktoré 

plánuje pozemok využi ť na na uspokojovanie amatérskych 

športových aktivít detí a mládeže.  

Podľa našich pravidiel by nájomné malo by ť vo výške 

štyritisíc osem celé pä ť eura za rok za túto, za túto 

plochu prenajímanú.  

Žiadate ľ požaduje jedno euro za meter štvorcový za 

rok.  

My to predkladáme s jeho návrhom a to z dôvodom, že  

jednak ide o podporu športových aktivít a jednak, ž e všetky 

okolité pozemky, ktoré sú zverené do správy mestske j časti 

má už žiadate ľ za symbolickú cenu z mestskej časti 

prenajaté. 

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

námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Otváram diskusiu. 

Nikto nie je prihlásený do diskusie, preto prosím 

návrhovú komisiu o uvedenie návrhu uznesenia. 
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Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia, tak ako nám bolo píso mne 

predložené, mestské zastupite ľstvo schva ľuje nájom pozemku 

a tak ďalej.  

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

námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

Prosím o prezentáciu a hlasujeme. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných tridsa ťpäť, 

za bolo tridsa ťdva, nikto proti, jeden sa zdržal, 

dvaja poslanci nehlasovali.  

Ďakujem pekne. 
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BOD 24 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 

NÁJMU ČASTI POZEMKU PARC. Č. 

17330/13 A NOVOVYTVORENÝCH POZEMKOV 

V BRATISLAVE, V K. Ú. RA ČA, PARC. Č. 

1512/12, PARC. Č. 1512/13, PARC. Č. 

1512/14, PARC. Č. 1512/15, PARC. Č. 

1512/16, PARC. Č. 1512/17, PARC. Č. 

1512/18 SPOLO ČNOSTI NEW CITY 

DEVELOPMENT S.R.O. SO SÍDLOM 

V BRATISLAVE 

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

námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

Pokra čujeme bodom dvadsa ťštyri je to Návrh na 

schválenie prípadu hodného osobitného zrete ľa týkajúceho sa 

nájmu časti pozemku a novovytvorených pozemkov 

v katastrálnom území Ra ča spolo čnosti New City Development 

s.r.o. so sídlom v Bratislave. 

Pani doktorka Komorová. 

JUDr. Svetlana   K o m o r o v á , vedúca oddelenia správy 

nehnute ľností: 

Účelom nájmu je zriadenie staveniska vybudovanie 

a užívanie štrnástich parkovacích miest v nadstavbe  

bytového domu na Kadnárovej ulici číslo 78, 80  a 82. 

Materiál má všetky súhlasné stanoviská.  
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Požiadavky odborných oddelení zapracované a taktiež  má 

žiadate ľ súhlasné stanovisko k investi čnej činnosti, ktoré 

(poznámka: nezrozumite ľné slová hovoria naraz 

predkladate ľka aj predsedajúca) 

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

námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Otváram diskusiu. 

Nikto nie je prihlásený do diskusie.  

Končím diskusiu a prosím návrhovú komisiu. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia, tak ako nám bolo píso mne 

predložené, mestské zastupite ľstvo schva ľuje nájom 

nehnute ľností a tak ďalej.  

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

námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

Prezentujme sa a hlasujme. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Aha,  
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Ospravedl ňujem sa, pretože som zabudla na Katku 

Šimonči čovú, ktorá chcela k tomuto bodu diskutova ť. 

Nepočká to do Rôzneho?  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Tak sa pýtam, pýtam sa poslancov či sú za to, aby 

Katka Šimon či čová vystúpila a povedala nie čo?  

Tak sa pýtam. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Pýtam sa poslancov či sú za to, aby Katka Šimon či čová 

vystúpila  a povedala nie čo?  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Kto je za?  

(Hlasovanie.) 

No nie je to zjavná vä čšina. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Ospravedl ňujem sa, že som zabudla, ale teda po ďme 

hlasova ť cez hlasovacie zariadenie, aby bolo zrejmé, že 

koľkí sú za to, aby pani Šimon či čová vystúpila k bodu 

dvadsa ťštyri. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 
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Prezentujeme sa hlasujeme. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Prepá č (poznámka: nezrozumite ľné slová) 

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

námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

Väčšina  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasovanie nebolo vyhlásené ako zmäto čné potom. 

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

námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

A čo mám urobi ť s uznesením, to je teraz otázka? 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Dobre.  

Takže uznesenie bolo prijaté, čiže vä čšina poslancov 

schválila vystúpenie pani Šimon či čovej. 

Nech sa pá či, má slovo. 
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A medzitým sa dohodneme čo s tou procedúrou. 

Prosím, pani doktorku návrhovej komisie. 

Katka, nech sa pá či, môžeš vystúpi ť. 

Pani Šimon či čová má tri minúty. 

Občianka   Ing. arch. Katarína    Š i m o n č i č o v á :  

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Ja sa ospravedl ňujem, že cezo m ňa je tento zmätok, ale 

to čo chcem poveda ť sa týka viacerých bodov, 

predchádzajúcich aj po tomto bode nasledujúcich, čiže je to 

všetko rovnaké a to je to, že sa prenajímajú pozemk y, čo tu 

každý mesiac opakujem, prenajímajú sa pozemky zelen é, kde 

sa za ú čelom vybudovania komunikácie alebo parkovísk 

a nedáva sa tam tá klauzula, ktorá je v mestskom zá kone vo 

vézetenku číslo 8 z roku 93, a to, že ke ď zlikviduje 

verejnú zele ň, musí niekde inde vytvori ť.  

To čo pán námestník navrhol v bode dvadsa ťdva, to sa 

týka všetkých bodov. Aj sedemnás ť, devätnás ť, dvadsa ťštyri, 

dvadsa ťšes ť, dvadsa ťsedem, dvadsa ťosem, tridsa ťpäť, 

tridsa ťsedem, tridsa ťdevä ť, štyridsa ť, pä ťdesiatjedna. 

Jedine v jednom bode štyridsa ťjedna Vila Rustica, ktorý sa 

tu znovu objavil, tak tam to bolo doplnené, akurát že tam 

nebol termín do kedy majú vytvori ť tú zelenú plochu, takže 

tam v tom bode štyridsa ťjedna to možno potom povie pán 

námeststník namiesto m ňa. 
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Ale tu je asi pätnás ť takýchto bodov, kde to zase tá 

klauzula chýba. 

A aby sme to nemuseli stále navrhova ť, ja neviem, tu 

je pán primátor, by mohol k tomu nie čo poveda ť, že či sa to 

autoremedúrou dá  automaticky do každého jedného, l ebo vy 

mi nedáte slovo a na čo by som sa prihlasovala v každom 

bode. 

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

námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

Pani Katka, ale pre ste toto nepovedala pri bode 

šestnás ť?  Mohli sme to ma ť za sebou. 

Vidíš, ja som teraz (poznámka: nezrozumite ľné slová 

hovorí naraz predsedajúca aj ob čianka) 

Občianka   Ing. arch. Katarína    Š i m o n č i č o v á :  

Lebo ská čeme krížom krážom. 

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

námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

Zabudla na teba. 

Občianka   Ing. arch. Katarína    Š i m o n č i č o v á :  

Sedemnásť, devätnás ť som bola niekde mimo, lebo mal 

ís ť bod dvadsa ťštyri. Tak ja za to nemôžem, že to, nejdete 

podľa poriadku. 
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Predsedajúca: Ing. Viera   K i m e r l i n g o v á ,  I .  

námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

Takže, to je apel na nás poslancov, aj na úradníkov , 

aby sa do nájomnej zmluvy dostala táto povinnos ť, ktorá tam 

vlastne má by ť aj v zmysle plnenia všeobecne záväzného 

nariadenia, ktoré sme si kedysi dávno prijali  a st ále 

platí. 

Občianka   Ing. arch. Katarína    Š i m o n č i č o v á :  

Áno. a je to ten text, že nájomnca je povinný vytvo ri ť 

zelenú plochu, novú zelenú plochu minimálne v rozsa hu 

takej, ktorú zlikviduje a to v termíne ku kolaudáci i 

stavby.  

To je táto klauzula, ktorá má by ť pri každom jednom 

takomto prenájme týchto pozemkov. Ke ď už prenajímame zele ň 

a a investori nám z toho vytvárajú betónové plochy,  tak 

nech nám vrátia zele ň niekde inde.   

To je o tom. A to platí, lebo to je mestský zákon.  

A už ste to minule o tom povedali, že už to tu bude  

v každej jednej nájomnej zmluve a stále to tam nie je, 

okrem bodu štyridsa ťjedna. 

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

námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

Zas otvorila diskusiu,  tak faktickými poznámkami n a 

vystúpenie pani Šimon či čovej sa prihlásili poslanci 
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Borgu ľa, pán kontrolór Šinály, pán primátor a pani hlavná  

architektka.  

Tak pán poslanec Borgu ľa ako prvý. 

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

Ďakujem za slovo. 

Pani Šimon či čová, ja do ve ľkej miery rešpektujem vaše 

slovo čo sa týka ochrany životného prostredia, robíte ve ľmi 

veľa pre toto mesto v oblasti životného prostredia, ro bíte 

to dobrovo ľne. Dneska máme iná č Svetový de ň dobrovo ľníctva. 

Ale, prosím vás pekne,  tak ako pri bode šestnás ť, 

overte si pred tým, než nie čo poviete. Lebo tam dokonca 

v dvoch bodoch ste sa mýlili, jedno bolo tuš, to to  

stanovisko odboru životného  prostredia, druhé bol ten 

územný plán a ja by som bol ve ľmi nerád keby ste si sama 

seba takýmto spôsobom znevažovali, lebo ja opakujem , ja 

vás, vaše slovo ve ľmi rešpektujem. 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

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

námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Po pokra čuje pán Šinály hlavný mestský kontrolór. 
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Ing. Peter   Š i n á l y , mestský kontrolór hlavného mes ta 

SR Bratislavy: 

Ďakujem za slovo. 

Ja tiež podobne ako pán Borgu ľa ve ľmi rešpektujem pani 

Šimonči čovú a vážim si to, ale ke ď je raz nie čo vo 

vézetenku, tak poslanci o to nemajú absolútne žiade n dôvod 

hlasova ť.  

Pokia ľ navrhnete nie čo, čo by malo by ť všeobecne 

prijímané pri rôznych hlasovaniach, tak sa to urobí  jedným 

hlasovaním a uloží sa magistrátu, aby do zmlúv uvád zali 

čoko ľvek čo sa tu poslanci zhodnú.  

A preto úplne nerozumiem, že pre čo je teraz také 

zdesenie, lebo vézetenko je základnou podmienkou, k torú 

magistrátni úradník musí vedie ť, že má zapracova ť do 

zmluvy.  

Čiže, pýtam sa, pre čo teda tu treba rieši ť takýmto 

zložitým spôsobom vkladanie nie čoho, čo má by ť sú časťou 

zmluvy a nie sú časťou uznesenia kde poslanci rozhodujú 

o merite veci. 

Ďakujem. 

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

námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Pokra čuje pán primátor Ftá čnik.  



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 25. septembra 2014 s pokra čovaním 8. októbra 2014  

 413 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Aj ja chcem nadviaza ť na pána kontrolóra a poveda ť, že 

si myslím, že to patrí do zmlúv, je to platné všeob ecne 

záväzné nariadenie, týka sa každého z nás. Čiže, my ich ako 

mesto budeme dáva ť do zmluvy, ktorú uzatvoríme s tým 

prenajímate ľom, alebo s nájomcom, aby vedel, že tá 

povinnos ť tu je. Nemusí pozna ť všetko to čo v meste máme 

prijaté. Ale nemusí to by ť v uznesení. Ako by sme 

zvýraz ňovali, že áno, platí uznesenie, (poznámka: oprava 

„ööö“) vézetenko.  

Viem, že je to dôležité. Čiže, budeme to dáva ť do 

zmlúv. V tých bodoch, ktoré pani Šimon či čová vymenovala to 

kolegyne doplnia, lebo to nie je meritórna podmienk a. Ona 

platí, pretože platí pre všetky tie prípady. Ale dá me ju 

tam preto, aby zase ten nájomca vedel čo ho čaká, aké má 

povinnosti.  

Čiže, pani Katka, dosiahli ste to čo ste chceli, aj 

keď o tom poslanci nebudú hlasova ť, a preto si myslím, že 

pani námestní čka môže uzavrie ť tento bod, lebo sa platne 

hlasovaním uzavrel. Len sme si dovysvet ľovali vec, ktorá sa 

môže potom prenies ť do nájomnej zmluvy.  

Ďakujem pekne. 

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

námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem pekne. 
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S faktickou poznámkou pokra čuje hlavná architektka 

pani Konrad. 

Ing. arch. Ingrid   K o n r a d ,  hlavná architektka: 

Ja by som žiadala, aby do budúcnosti oddelenie 

životného prostredia a zelene malo to vo svojom sta novisku 

a tým pádom to bude aj sú časťou materiálu, aj sa  to musí 

zapracova ť do zmluvy, ak takéto vézetenko patrí, tak to 

patrí pod kompetenciu práve tohoto, ak máme, tak pa trí do 

kompetencie tohoto oddelenia. 

Ďakujem. 

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

námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Pokra čuje pán poslanec Kolek. Faktická. 

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

Ďakujem za slovo. 

Tu vznikal jeden jediný problém, že my schva ľujeme aj 

text zmluvy.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 
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Predsedajúca: Ing. Viera   K i m e r l i n g o v á ,  I .  

námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

Dobre, to bolo mimo diskusie, pán primátor. 

Dobre.  

Ďalej s faktickou pán poslanec Osuský. 

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

Ja sa ospravedl ňujem za otázku, ktorú teraz položím. 

Podotýkam, že je presne jak zaznelo v iných vystúpe niach, 

ctím si aktivitu pani Katky Šimon či čovej, ale pýtam sa. 

Viem si živo predstavi ť, že vy ťatie stromu znamená náhradu 

toho stromu iným stromom ur čeným na mieste, ktoré je vhodné 

a potrebné.  

Nie je mi ale celkom jasné pri rozširovaní zástavby , 

keď sa zaberá trávnatá plocha, kde technicky človek, 

majite ľ, nájomca, ktorý nevlastní hektáre nejakej pôdy, má  

získa ť iný trávnik. Teda teoreticky by mal vytrha ť niekde 

asfalt, navozi ť tam úrodnú zem a urobi ť tam trávnik.  

Nie je mi teda jasné, na rozdiel od stromu, kde to 

chápem ako čenč jedna k jednej, ako sa nahrádza zabratý, 

zaasfaltovaný trávnik iným trávnikom ekvivalentným.   

Teda, že či to naše vézetenko rieši takúto drobnú 

praktickú otázku.  
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Predsedajúca: Ing. Viera   K i m e r l i n g o v á ,  I .  

námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Pán, pán kontrolór Šinály. 

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

SR Bratislavy: 

Myslím si, že vám viem odpoveda ť. Napriek tomu, že 

mesto to priamo nerieši, riešia to mestské časti a riešia 

to, riešia to mestské časti v konaní, ktoré sa týka náhrady 

zelene a robí sa to nie spôsobom jedna k jednej, al e robí 

sa to spôsobom spolo čenského ohodnotenia toho stromu, ktoré 

má nejaké vyjadrenie v eurách,  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Už nie? My sme to tak robili ke ď som staval ja, tak.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Áno. ale ze zele ň, tak potom pani Šimon či čová nech sa 

vyjadrí. 

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

námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

Takže ešte pani hlavná architektka. 
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Ing. arch. Ingrid   K o n r a d ,  hlavná architektka: 

A ešte teda doplním  

(poznámka: nezrozumite ľné slová, hovoria naraz 

prednášajúca a predsedajúci) 

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

námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

... medzi sebou pán poslanec Osuský a pani 

Šimonči čová.  

Takže, pani hlavná architektka Konrad má slovo. 

Ing. arch. Ingrid   K o n r a d ,  hlavná architektka: 

To je na adresu pána poslanca Osuského, ktorý asi 

teraz momentálne nepo čúva.  

Sú dve konania. Je konanie, takzvané, výrubové, kto ré, 

ktoré z h ľadiska kvality rastlej zelene hodnotí túto 

a predkladá, alebo teda predpisuje náhradnú výsadbu .  

A toto čo, toto vézetenko, ktoré Katarína spomínala, 

je náhrada zelene. 

Ja chcem len poveda ť, zelenej plochy. 

Samozrejme, že je to ve ľmi problematické. Ja som tu 

vtedy nebola ke ď sa to tu schva ľovalo, ale čo mi 

predpisujeme v záväzných stanoviskách je, aj pri ta kýchto 

parkoviskách, pretože v tomto prípade a v tomto bod e ide 
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o stavbu nových parkovacích plôch pre nadstavby, ta k 

vlastne predpisujeme, aby tieto parkoviská boli pri epustné. 

Prírodná plocha. Sa nezabetónovali a nezaasfaltoval i a tým 

pádom je to, je to vlastne prírodný priestor zachov aný.  

A s čím máme problémy a čo ideme rieši ť na úrovni až 

ministerstva a takej tej, tej štátnej správy, ktorá , ktorá, 

to sú tie bývalé krajské úrady životného prostredia  je, že 

oni túto našu pripomienku v tom záväznom stanovisku , že tie 

parkoviská musia by ť vodopriepustné, neakceptujú. 

Takže, pracujeme na tom, pretože nie je možné, aby sa 

tieto body z územia, pretože tá daž ďová voda je ur čitý 

klimatický aspekt v tom území a je podstatné, aby s a tento 

klimatický aspekt aj teda zadržiavania daž ďovej vody , aby 

ostala ona v tom území. Aby sa tá, tá klíma v tom ú zemí 

neni čila takýmto spôsobom.  

To len pre rozšírenú informáciu. 

Ďakujem. 

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

námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Nasleduje pán poslanec Greksa. 

Marian   G r e k s a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 
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Asi to bude trošku mimo misu, ale ja by som sa chce l 

spýta ť, že ke ďže máme vyše devä ťdesiat bodov, a je 

trištvrte na sedem, je ve ľmi vysoko pravdepodobné, že ich 

dnes nedoberieme, čiže mám dve otázky: 

Kedy budeme dobera ť tie zvyšné body? A kedy, do kedy 

dnes tu mienime sedie ť, aby som zavolal svojej mladej 

manželke, aby vedela kedy má posla ť pre č inštalatéra.  

Ďakujem. 

(poznámka:  smiech v rokovacej sále) 

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

námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

Trošku vtipu neuškodí.  

Odhlásený bol kolega. Tak teraz pán primátor Ftá čnik 

odpovie kedy budeme ma ť pokra čujúce. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Vážený pán poslanec, dnes mám plán, že by sme  sede li 

do dvadsiatej druhej, v čera sme vydržali do dvadsa ťjedna 

tridsa ťtri, takže dnes o dvadsa ťdva uzavrieme rokovanie. Je 

naozaj pravdepodobné, že neskon číme. Takéto avízo som 

dostal od viacerých predsedov klubov.  

Preverovali sme Zrkadlovú sie ň, pretože tá je našim 

miestom rokovania, najbližší termín a jedniný možný  je 8. 
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10.   8. 10. je streda. Možno to nabúda vaše pracov né 

kalendáre, ve ľmi sa vám za to ospravedl ňujem. 

Čiže, 8. 10. streda o dva týždne by sme, ak, ak.  

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

námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

Celý de ň? 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Nie, celý de ň. Poobede. Poobede. To znamená po 

pracovnej dobe, tých 16.30 ako sme zvyknutí. 

Myslím, že v čera sme ukázali, že to vieme zvládnu ť tú  

druhú časť toho rokovania, aj celkom efektívnym spôsobom. 

Čiže tak nejako si predstavujem, že by sme dorokoval i.  

Čiže, 8. 10. 16.30.  

Predbežne. 

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

námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem. 

Takže základné informácie sme dostali.  

Nikto iný už nie je prihlásený do diskusie.  
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Takže kon čím tú diskusiu a chcem sa spýta ť návrhovej 

komisie či môžeme skonštatova ť, že to uznesenie, ktoré sme 

odhlasovali je platné a už nemusíme ďalej rieši ť uznesenie, 

alebo teda záver tohto bodu?  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Toto bolo zrejme dovysvet ľovanie tomu, čomu bolo dané 

zelené. Tak si myslím, že to prijaté uznesenie plat í, ktoré 

sme prijali predtým tesne. 

Ďakujem. 

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

námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Ja by som už chcela ukon či ť tú diskusiu. 

Pán, pán Kor ček, čo by ste chceli ešte?  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Procedúru? Dobre. 

Takže, nech sa pá či, pán Kor ček. 

JUDr. Tomáš   K o r č e k , poslanec MsZ: 

Ďakujem, pani viceprimátorka, že ste mi udelili slov o. 

Naozaj budem stru čný. 
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Chcel som požiada ť kolegov o podporu.  

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

námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

Aha. 

To sme už odhlasovali.  

(poznámka:  smiech v rokovacej sále) 

Ale to hovorím o bode dvadsa ťštyri.  

JUDr. Tomáš   K o r č e k , poslanec MsZ: 

Ale však tam je bod dvadsa ťpäť. 

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

námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

Štvorku sme ukon čili, ešte sme diskutovali o tom, či 

je platné to uznesenie. Čiže, sme potom znovu otvorili 

diskusiu. 

Čiže, ja to bola všetko dvadsa ťštvorka. 

JUDr. Tomáš   K o r č e k , poslanec MsZ: 

Ale ja sa, ja sa hlásim k bodu číslo dvadsa ťpäť. 

A postupoval som pod ľa toho, čo je teda na tabuli. 
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Predsedajúca: Ing. Viera   K i m e r l i n g o v á ,  I .  

námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

Dvadsa ťpäťku sme ešte neotvorili, pán poslanec. 

Môžete sa prihlási ť potom ke ď to otvorím. 

JUDr. Tomáš   K o r č e k , poslanec MsZ: 

Tak vás, pani viceprimátorka, poprosím vás, aby ste  

boli rýchlejšia. 

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

námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

Dobre. 

Ďakujem pekne za to vyriešenie bodu dvadsa ťštyri  
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BOD 25 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 

NÁJMU POZEMKU V BRATISLAVE, K. Ú. 

VINOHRADY, PARC. Č. 4207/1 JURAJOVI 

VLADÁROVI 

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

námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

a otváram bod dvadsa ťpäť, čo je Návrh na schválenie 

prípadu hodného osobitného zrete ľa nájom pozemku 

v katastrálnom území Vinohrady  Jurajovi Vladárovi.  

Úvod. Krátke úvodné slovo prosím pani doktorku. 

Komorovú. 

Alebo pán riadite ľ už je tu, takže.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Aha. Takže pani, pani námestní čka Nagyová Džerengová 

má slovo, pretože je predkladate ľka tohto materiálu.  

Nech sa pá či. 

Ing. Petra   N a g y o v á  D ž e r e n g o v á ,  námestní čka 

primátora a poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem pekne za slovo, pani viceprimátorka,  že ste  

mi ho udelili tiež. 

Ja by som chcela podotknú ť, že ke ďže som 

predkladate ľkou ďalších piatich materiálov a viedla som 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 25. septembra 2014 s pokra čovaním 8. októbra 2014  

 425 

pracovnú skupinu, ktorá, ktorej výsledkom je práve súhrn 

týchto piatich materiálov s podobným obsahom, dovol ím si 

krátke úvodné slovo a zárove ň potom, samozrejme, jednotlivé 

hlasovanie.  

Na návrh poslancov vznikla, vlastne, pracovná skupi na, 

ktorá sa mala zaobera ť pozemkami,  ktoré sú 

obhospodarované, alebo vo ľakedy slúžili ako vinohrady. 

Veľmi stru čne.  

Diskusia sa viedla v vo viacerých líniách. Ako prvá  

bola taká, aby mesto malo svoje vlastné vinárstvo p odobne 

ako Viede ň, ale samozrejme, na to nemáme ani personálne, 

ani finan čné kapacity, takže sme sa rozhodli, aby sme mali 

naše mestské víno, k čomu vlastne viedla celá tá diskusia, 

zveríme jednotlivé vinohrady, ktoré sme si boli aj osobne 

obzrie ť, hovorili sme aj s jednotlivými ľuďmi, ktoré tieto, 

ktorí tieto pozemky obrábajú, bu ď tým žiadate ľom, ktorí už 

konkrétne pozemky obhospodarujú, alebo tým, ktorí s ú 

v susedstve.  

Ide o viacero pozemkov, niektoré sú v dobrom stave,  

víno je tam, vinohrad je v kvalitnom stave obhospod arovaný, 

niektoré sú aj pätnás ť rokov neobhospodarované a tak ďalej.  

Vzhľadom na to, že ide o vysokú finan čnú investíciu 

vinárov, zvolili sme formu nájmu jedno euro a aby m ali tých 

aspo ň nieko ľko rokov istotu, pretože vinohrad, možno až pä ť 

až desa ť rokov kým budú ma ť z toho výnosy a výnos teda vo 

forme úrody desa ť percent z toho obnosu, ktoré sa urodí.  
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Neur čili sme, že to musí by ť tohtoro čná úroda, pretože 

tá úroda v tom, ktorom roku môže by ť horšia a lepšia. Takže 

v záujmu aj kvality vína nám môžu poskytnú ť aj úrodu 

z predchádzajúcich rokov, ktorá bude uskladnená.  

Menší spor sa tam viedol, alebo diskusia o to, že či 

to prenajmeme priamo mestským častiam, o čo niektorí 

starostovia mali záujem, ale vzh ľadom na komplikovanos ť 

právneho vz ťahu medzi mestom, mestskou časťou a vinármi, 

sme zvolili formu priamo medzi mestom a vinármi s t ým, že 

budeme úzko spolupracova ť s mestskou časťou, ktorá pozná 

tých, ktorých vinárov. 

Nechceli sme vyhlasova ť verejnú obchodnú sú ťaž v tých 

mestských častiach, ktoré, kde sú konkrétni domáci vinári, 

pretože zámerom mestských častí bolo vlastne podpori ť práve 

týchto miestnych, aby sa tam neprihlásili nejaké ve ľké 

firmy a myslím si, že  sa to aj podarilo 

Asi to ľko na úvod.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem ve ľmi pekne pani námestní čke za úvodné slovo 

k bodu číslo dvadsa ťpäť, pod ktorý patrí aj bod dvadsa ťpäť 

A, dvadsa ťpäť Bé, dvadsa ťpäť Cé a dvadsa ťpäť Dé, pretože 

spolu súvisia.  
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V štyroch máme konkrétnych vinárov, ktorí si dali 

svoje žiadosti priamo  a o tých budeme rozhodova ť osobitným 

zrete ľom a dvadsa ťpäť Dé je prenájom zvyšných pozemkov. 

Čiže, aby ste chápali, že diskusiu budeme vies ť ku 

všetkým nie len k tomu, ktorý je vypísaný tu ako bo d 

dvadsa ťpäť. 

Otváram teda diskusiu po tomto úvodnom slove. 

Ako  prvá sa hlási pani poslanky ňa Krištofi čová. 

Ing. Alena Krištofi čová, poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Ja oce ňujem prácu mesta, oce ňujem prácu vytvorenej 

komisie, ktorá sa podujala na to, aby mestské vinoh rady 

boli obrobené a aby robili česť mestu Bratislav. 

Neviem aký je výstup, alebo uznesenie z tejto 

vytvorenej komisie, lebo to som na stole nedostala,  ale 

pre čítala som si tu, na základe akých podmienok budú 

vyhotovené zmluvy o prenájme týchto pozemkov a ve ľkú 

výhradu mám, je to na strane štyri, druhý odstavec,  kde sa 

píše, že zhodli sa na tom na zákaze stava ť na pozemku 

a vloži ť do zmluvy upresnenie, s výnimkou oplotenia 

predmetu nájmu. 

Tak s touto vetou mám ve ľký problém. A poviem vám 

pre čo a hne ď konkrétne na tomto prvom príklade.  

Keď si otvoríme na strane osem ten plán, takže. 

V prvom rade vinohrady majú spolo čné cesty. Každý 
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vinohradník ved ľa svojho vinohradu vlastní časť cesty. 

Pokia ľ by si oplotil tento prená, nájomca svoj vinohrad, 

tak by zahatil cestu ostatným vinohradníkom, ktorí sú za 

nimi. To znamená, že by tí ostatní vinohradníci sa 

nedostali na svoj pozemok a nemohli by obrába ť vinohrady. 

Čiže by to bolo kontraproduktívne. 

V pravo dole ke ď sa pozrieme, je tu taká koco čka na 

tej tmavej časti, ktorá má by ť prenajatá. Je to 4207/2, je 

tu postavená garáž, ku ktorej prichádza ten vlastní k. 

Takto. Sprava hore po tej ceste a ešte zaberá, ide aj po 

tej vyšrafovanej, po tej sivej časti.  

Čiže, ak si to oplotí tento vinohradník, vlastník 

tejto garáže, ktorú má postavenú regulérne, nedosta ne sa do 

garáže.  

Medzi tým jedným ve ľkým trojuholníkom  a malým 

trojuholní čkom vedie takto cesta, tak ke ď sa pozriete, je 

to kolmo na vás dole, touto cestou chodia cyklisti.  Ak si 

to ohradí, cyklisti ani turisti tadia ľ nebudú môc ť chodi ť.  

Keď sa pozrieme na ten ľavý horný roh, tam je tiež 

taká malá kocka a to je po ľovné zariadenie, to je posed. 

Musím pripomenú ť, že vinohrady sú po ľovným revírom. Že 

poľovné združenie má vo vinohradoch takéto zariadenia 

poľovné, sú to posedy a to je práve preto, aby komprim ovali 

stavy zvere a táto zver nerobila škody na vinohrado ch.  

Ak sa za čne oplocova ť, dosiahne sa práve opa čný efekt, 

dostane sa, dosiahne sa efekt ten, že vinohradníci,  ktorí 

sú ďalší, sa nedostanú na svoj vinohrad.  
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Takže mám vážny problém s touto formuláciou, že sa 

vinohrady, že sa budú oplocova ť, s tým, že nikde na svete 

nie sú oplotené vinohrady.  

Ďakujem. 

A teda by som chcela poprosi ť, ak by si vedel 

predkladate ľ osvoji ť, že sa vyhodí tamtie úvodzovky, tam tá 

jedna veta, tak s materiálmi nemám problém.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pani námestní čka Nagyová Džerengová reaguje faktickou 

poznámkou.  

Ing. Petra   N a g y o v á  D ž e r e n g o v á ,  námestní čka 

primátora a poslanky ňa MsZ: 

Ja iba ve ľmi krátko.  

To, že to, že to oplotenie je uvedené, neznamená, ž e 

si to majú oploti ť. Presne, ako si povedala, Alenka, nikde 

na svete sa neohradzujú. 

Jedine pre čo sme to tam dali bola diskusia, ktorá 

smerovala k tomu, aby náhodou nájomca nezneužil ten  nájom 

na nie čo iné a že si tam za čne stavia ť nejakú záhradnú 

chatku alebo hoci čo iné  a v rámci tej diskusie možno my 

sme dospeli k tomu, že možno jediné čo je prípustné, je 

nejaký plot.  

Ale ako ty hovoríš, nikto z vinárov si to neohradzu je.  
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Čiže, to bolo vyslovene zámerom to, aby sa tam 

nestavialo a nezneužíval sa ten nájom na nie čo iné.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pán poslanec Gašpierik, faktická. 

Ing. Libor   G a š p i e r i k , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Ja som chcel ešte doplni ť pani námestní čku. 

Samozrejme, nejedná sa o žiadne oplocovanie ciest a ko tu už 

bolo povedané pre prechod turistov, áut, bicyklov, ktorí sa 

potrebujú dosta ť na svoje pozemky, jedná sa o oplotenie, 

naozaj, proti vysokej zveri, ktorá vlastne tam skon zumuje 

polku, trištvr ťku úrody.  

Takže nejedná sa o klasické ploty, ale o oplotenie,  

nejaké oplotovníky, môže to by ť nejaký drôt, aby 

samozrejme, lesná zver neskonzumovala všetko to, čo, 

vlastne, tou svojou prácou vinárou, vinári tam za c elý rok 

vyprodukujú.  

Ja si myslím, že lesníci si musia proste poradi ť iná č, 

musia nak ŕmiť tú zver a nemôžu ráta ť, že vinohradníci budú 

vlastne k ŕmiť lesnú zver hroznom.  

Takže, vyložene to je len ochrana proti vysokej zve ri, 

aby teda sa nedostala na tieto pozemky a nezneho 

neznehodnotila svoju ro čnú prácu.  
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Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Na faktické reaguje pani poslanky ňa Krištofi čová. 

Ing. Alena Krištofi čová, poslanky ňa MsZ: 

Ja som chcela ešte na pani námestní čku.  

Je to tu jednozna čne napísané, s výnimkou oplotenia 

predmetu nájmu.  

Čiže,  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

(poznámka:  ššššššššššššššššššš) 

Áno, je mi to jasné, ale 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Obidve máte pravdu, obidve máte pravdu 

Ing. Alena Krištofi čová, poslanky ňa MsZ: 

Potom to tu zme ňme, alebo upravme, alebo to vyho ďme, 

lebo s výnimkou oplotenia predmetu nájmu jasne hovo rí, že 

prenajímate ľ si môže oploti ť celý predmet nájmu.  
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Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ale ke ďže. 

Ing. Alena Krištofi čová, poslanky ňa MsZ: 

To to je idea práve tejto vety. 

Pokia ľ toto tam bude, nemôžem s tým súhlasi ť.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ale ke ďže je to vinohradník, tak to neurobí.  

Keby to bol nejaký magor, tak to možno urobí, ale 

Ing. Alena Krištofi čová, poslanky ňa MsZ: 

 Po čúvajte, nepoznáte ra čanských vinohradníkov.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

on je to vinohradník.  

Ja poznám. Ja za nimi chodím, stretávam sa s nimi 

a mám o nich ve ľmi dobrú mienku.  

Zrovna teraz hovoríte o pánovi Vladárovi, ktorý je 

síce členom Ra čianskeho vinohradníckeho spolku, ale patrí 

do Nového Mesta.  
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To len faktická. 

Pán poslanec Kor ček, je prihlásený. 

Nech sa pá či. 

JUDr. Tomáš   K o r č e k , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo, pán primátor. 

Ja som si spolu s kolegami z Nového Mesta pani 

poslanky ňou Augustini č a pánom poslancom Gašpierikom pozrel 

konkrétne tieto novomestské vinohrady,  osobne som tam 

žiadny posed po ľovnícky nevidel, tie novomestské vinohrady 

sú neobrábané vyše desa ť rokov. 

A myslím si, že je to ve ľmi dobrý materiál a chcem 

poďakova ť za predloženie a chcem vás požiada ť všetkých 

o podporu. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem pekne. 

Pán námestník Budaj.  

Ján   B u d a j ,  námestník primátora a poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Tak, asi sa prenajmú tie vinohrady, ale ja by som 

chcel apelova ť, aby mesto si dalo do zmluvy možnos ť hovori ť 
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do toho dizajnu, od oplotenia po čnúc. Ja myslím, že našou 

moti, naším motívom by malo by ť aj to, že tie vinohrady 

budú na ďalej priechodné, aspo ň tam, kde kedysi boli pre 

turistov, pre bicyklistov, pre výletníkov, pre nako niec 

samotných tých obyvate ľov mestských častí.  

Lebo tu príde mi, my to prenajímame ve ľkým vlastníkom. 

Nie je pravda, že to sú malí vlastníci. Aspo ň v rámci 

bratislavských vinohradov a oni to poscelujú, samoz rejme.  

Treba sa, naozaj, o ten majetok stara ť v tom zmysle, 

keď už im to prakticky bezplatne dávame a ja ne 

neprotestujem, lebo dávame im prácu, tak ale ten, 

stvárnenie tej krajiny by malo by ť predmetom v zmluve, že 

sa hlavná architektka, alebo nejaká externá firma z asadí za 

to, aby existoval plán, aby existovala vízia toho a ko, ako 

naďalej zostanú tie vinohrady sú časťou výletov, alebo 

istého druhu verejného priestoru. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pán poslanec Fiala, faktická. 

Stanislav   F i a l a , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Ja som si bol pozrie ť ako člen tej komisie tie 

vinohrady. Nie všade sa to dá urobi ť ako, ako scelenie. To 

sú tam aj malé terasy, ktoré, ktoré, ktoré sú istým  celkom 

samé, samé o sebe. 
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Podľa môjho názoru sme si dali dos ť záleža ť na 

vypilovaní tohto návrhu.  

Ja by som prosil, aby sme to tu netvorili. Istým 

spôsobom ste zverili dôveru tej komisii, ktorá to 

pripravovala a myslím, že je to pripravené dobre, p rosím 

o schválenie tak, ako je predložené všetkých tých b odoch. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem, pán poslanec za tento triezvy návrh, pretož e 

naozaj je to tak, že sa tomu venovali hodiny času, aj vašej 

práce, aj práce našich odborných zamestnancov.  

Myslím, že sme vyrobili dobré dielo. Takže, je to 

presne tak, ako ste povedali. 

Pani pos, pani hlavná architektka má slovo. 

Ing. arch. Ingrid   K o n r a d ,  hlavná architektka: 

Ja len kratu čko. 

Tiež som bola členkou tejto pracovnej skupiny a to 

všetko, aj čo pán Budaj má obavy, sme práve, sme rozmýš ľali 

tým smerom, aby tí ľudia, ktorí si to prenajmú, či už tam 

majú niekde v oblasti vlastné vinohrady, posú, vlas tne tam 

involvovaní a nepríde tam niekto úplne nejaký ve ľký vinár 

s úplne nejakej neznámej časti a presne, zablokuje 

a nepozná tú situáciu. 
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Čiže, vlastne, celé to je nasmerované tak, aby to bo li 

vlastní vinári. Keby tu  bol pán starosta Pilinský,  by 

o tom vedel lepšie hovori ť.  

Takže, ja som bola členkou pracovnej skupiny. Môžem 

len potvrdi ť, že ten materiál bol, bol, tak ako je 

predložený, spracovaný a po tejto stránke ve ľmi poctivo.  

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem pekne. 

Pani poslanky ňa Černá. 

RNDr. Marta   Č e r n á , poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Ja len podotýkam, že sú aj také mali čkosti, ako 

pachové zábrany, to znamená, nemusí by ť plot, ale sú tam 

proste len (poznámka: nezrozumite ľné slovo) s tou pachovou 

stopou, aby tá zver tam neliezla.  

Ale som zvedavá, ke ď už sa tak úžasne odborne bavíme, 

tak ešte im pora ďme, ako sa majú chráni ť pred  škorcami.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

To sa robí tými céde čkami? Či nie?  
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Tak sa také céde čka sa zavesia a to tam tak sa ligoce.  

RNDr. Marta   Č e r n á , poslanky ňa MsZ: 

(poznámka: nezrozumite ľné slovo) nepomáha. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pani poslanky ňa a starostka Feren čáková. 

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

Ďakujem pán primátor. 

Ja tiež oce ňujem tento materiál vzh ľadom k tomu, že už 

dlho sa hovorí o záchrane vinohradov. Čiže, naozaj, je to 

veľmi ve ľmi pozitívny materiál.  

Ja by som tiež sa len chcela vyjadri ť k tomu 

oplocovaniu.  

Áno. teraz hovoríme o oplocovaní vinohradov. 

V minulosti predpokladám, že oplotené možno boli ne jakým 

drátom ako tu bolo povedané, ale rozhodne nie ploto m.  

Ale prihlásila som sa k tomuto bodu práve preto, že  

máme obdobné problémy nie s vinohradmi, ale 

s po ľnohospodárskou pôdou, že u nás si kupujú ľudia 

poľnohospodársku pôdu, ktorú následne oplocujú na čierno, 

samozrejme, pokia ľ ich vyzveme, tak  máme dos ť ve ľký, teda 

zvádzame dos ť ve ľký boj s vlastníkmi, podotýkam, ornej 

pôdy, následne si za čínajú stava ť rôzne búdky v tých 
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oplotených lánoch a potom, samozrejme, cez toto tla čia 

zmenu územného plánu.  

Takže to oplocovanie považujem za ve ľmi nebezpe čné.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pán poslanec Gašpierik.  

Nech sa pá či. 

Ing. Libor   G a š p i e r i k , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Ja chcem možno za Ra ču požiada ť kolegov o podporu 

tohto materiálu, naozaj si myslím, že sa jedná o ne jaký 

historický materiál, kde môžeme zachráni ť, čo máme genofond 

Slovenskej republiky, napríklad, pre frankovu, aleb o 

typické odrody hrozna a vína, ktoré vlastne rastú n a týchto 

zvyškoch pôdy, teda vinohradov na území Nového Mest a alebo 

Rače, myslím si, že dvadsa ť rokov sa to devastovalo, už len 

čakalo na to, kedy si tam prídu nejakí developeri 

a postavia si tam nejaké dom čeky, lebo ten vinohrad už 

nebude vinohradom. 

Dneska náletová zele ň,ktorá tam je, sú to už takmer 

vzrastlé stromy, takže si myslím, že naozaj týmto b udeme 

môcť sa prida ť do zástupu takých miest ako je Praha, ktorá 

teda nie je typické vinohradnícke mesto, alebo Vied eň, 

a teda ma ť aj my nie čo, na čo budeme hrdí. Budeme ma ť 

mestské víno, mestské vinohrady. 
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A myslím si, že sa týmto môžeme prezentova ť ako na 

Slovensku, aj vo svete teda, kde dosahujeme najvýzn amnejšie 

medzinárodné úspechy.  

Naozaj, vás pekne poprosím o podporu tohto materiál u 

a myslím si, že môžeme by ť na nie čo, skuto čne, hrdí. 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem pekne pánovi poslancovi. 

Pani námestní čka Nagyová Džerengová. 

Ing. Petra   N a g y o v á  D ž e r e n g o v á ,  námestní čka 

primátora a poslanky ňa MsZ: 

Áno.  

V závere čnom slove iba pár poznámok na mojich 

predre čníkov.  

Čo sa týka pani starostka. práve preto sme tam 

spomenuli ten plot, že ni č iné, okamžite akonáhle tam bude 

stá ť nejaká búdka a tak ďalej, tá zmluva sa môže právne 

vypoveda ť, práve aby sme sa tomuto bránili. Preto sú tam 

vinári. Všetko na to sme mysleli.  

Čo sa týka pána námestníka a ve ľkých vinárov.  

Áno, máte pravdu. Je tam, napríklad, aj Víno Ra ča. Iba 

chcem podotknú ť, že Víno Ra ča ani netušilo, že 
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obhospodaruje mestské pozemky. My sme ich ve ľmi dlho 

vyzývali k tomu, tvrdili, my nemáme žiadne, takže c hcem 

poďakova ť našim pracovní čkam, aj pani Macovej a jej 

kolektívu, ktorý si dali tú námahu a vyh ľadali a zistili, 

že naozaj majú naše pozemky.  

Takže preto sú tam aj niektorí tí ve ľkí. My sme si 

konkrétne prešli podrobne všetky pozemky, Alenka, n eviem či 

tam bol nejaký ohradený.  Máš pravdu, asi to nie je  

typické.  

Myslím, že jeden pod lesom, ako spomínal Libor, tam  

vzadu zo strany lesa nie čo mal. 

Čo sa týka ešte pána námestníka, vypracovali sme 

koncepciu nejakého marketingu. My budeme do toho vs tupova ť 

s podporou tomu mestskému vínu a takisto v spolo čnej 

spolupráci vypracujeme aj nálepky, aj všetky tieto podrobné 

veci, ako spomínala pani architektka. Bola sú časťou tej 

skupiny. 

A myslím si, že pol roka sme sa stretávali, aby sme  sa 

dosiahli nejaký konsenzus.  

Tak ja vás tiež prosím ve ľmi pekne o podporu. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďalší prihlásený pán poslanec Osuský. 
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MUDr. Peter   O s u s k ý ,  Csc., poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne, pán primátor. 

Ja by som sa predkladate ľky, aj všetkých, ktorí sa 

zúčastnili a ktorých prácu si iste treba váži ť a oceni ť, 

fakt je, že vinárstvo zažilo renesanciu po totálnom  úpadku, 

spýta ť jednu vec: Ke ďže poznám slovenskú náturu a priznám 

sa, že nie som nijako zainteresovaný, tak sa len pý tam, ke ď 

sa to pride ľuje adresne konkrétnym ľuďom, viem si 

predstavi ť, že v obciach takého typu ako je Ra ča, existuje 

viacej vinárov, či náhodou takýmto adresným rozhodnutím 

bez´, ako by povedal kolega Hlina v parlamente, bez  sú ťaže, 

či náhodou nezakladáme dlhoro čné zevnivosti, závisti, zlobu 

a takéto veci. 

Ešte raz hovorím, ja som úplne nezainteresovaní, le n 

viem akí sú ľudia ob čas a čo dokážu a čo budú hovori ť 

o pánovi Vladárovi, ktorého vôbec nepoznám, tí, kto rí na 

rozdiel od neho nie sú v bode dvadsa ťpäť zmienení.  

Tak na toto sa pýtam, ako je toto ošetrené proti 

dlhoro čnej následnej zlobe?  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Kolegovia s faktickou poznámkou a keby to 

neodpovedali, tak vám odpoviem ja faktickou poznámk ou tiež 

samozrejme. 

Pán poslanec Gašpierik. 
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Nech sa pá či. 

Ing. Libor   G a š p i e r i k , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Ja budem teda konkrétne k tomuto bodu kde je pán 

Vladár.  

Pán Vladár je jediný novomestský vinár, ktorý reáln e 

obhospodaruje vinohrady na území katastra Bratislav a Nové 

Mesto. Druhý vinár ešte pán Rozin.  Takže, čo sa týka 

výberu, predsa aj potom spomínal pán primátor, pán Vladár 

je v spolu ra čian, ra čianskych vinárov, lebo na Novom Meste 

tým, že je jediný, tak samozrejme, tam žiadny spolo k nemáme 

lebo by sa musel spoji ť sám so sebou. A obhospodaruje 

všetky okolité pozemky.  

Takže samozrejme, ten výber bol taký, že tí vinári 

proste o sebe vedia. Vedeli o príprave tohto materi álu a do 

predloženia tohoto materiálu neboli ani predložené žiadne 

výhrady.  

Takže, ja si myslím, že je to v konsenze. Dokonca, 

títo vinári, myslím, že spolupracovali až tak ďaleko, že sa 

dohodli, aby tie vinohrady mali ur čite scelené, že tak ako 

prípadne bude schválený tento materiál, si pozamie ňajú tie 

vinice, ktoré obhospodarujú, až taká bola dohoda, a by nemal 

jeden kus na jednom katastrálnom území na jednom ko nci 

a druhý kus na druhom.  
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Takže, tá zhoda, myslím si, že tam nastala a naozaj  

(gong) sa jedná o reálnych vinohradníkov v obidvoch  

mestských častiach.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pán poslanec Fiala, faktická. 

Stanislav   F i a l a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Keďže som bol oslovený, priama odpove ď. 

Pán Osuský, myslím si, že to nie je ošetrené. Proti  

ľudskej zlobe a závisti to nevieme ošetri ť.  

Vyzývam vás na, na vašu odvahu prijíma ť niekedy aj 

rozhodnutia vlastným menom. Verte mi, že sa, pod ľa môjho 

názoru, nerozhodnete zle. V týchto chotároch sú aj iné 

vinohrady, ktoré pustnú, ak by tam naozaj niekto ch cel, 

podľa môjho názoru, nemá problém prenaja ť si iný vinohrad 

od iných vlastníkov.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem pekne. 

Myslím, že k tomu nemusím ni č dodáva ť. 
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Pán poslanec Osuský chce zareagova ť na faktické 

poznámky.  

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

Ďakujem kolegom. 

Len proste tak, ako tu bola debata, čo so škorcami, čo 

sa týkala pani Marta, tak preto, ke ďže poznám slovenskú 

národnú vlastnos ť, ktorou je závis ť a vnímam fakt 

dvadsiatich rokov a jedného eura ro čne, tak preto som si 

dovolil položi ť túto otázku, lebo ako sa hovorí, wir kennen 

unsere paten heimen. 

A ctím si čestnú odpove ď kolegu, ktorý hovorí, že 

proti tomu žiadna ochrana nie je.  Tak len želám to muto 

projektu, aby ho nezožrala následná zevnivos ť.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pán poslanec Kolek. 

Nech sa pá či. 

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

Ďakujem. 

Ja svoju skúsenos ť prenesiem z mestskej časti Devín, 

tam naozaj, takisto dochádza k devastovaniu plôch, ktoré 

pôvodne teda boli obhospodarované vinármi. Sú tam v inári, 

ktorí majú záujem pracova ť a teda aj, aj ten, ten charakter 
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územia nejakým spôsobom ešte stále zotrval v tej 

vinárenskej podobe.  

Čiže, po tejto stránke si viem predstavi ť, že mestská 

časť Devín by ur čite našla takisto ochotných vinárov, ktorí 

by si takýmto spôsobom radi od mesta prenajali poze mky, 

lebo sú ochotní plati ť vä čšie peniaze za to. 

Nemyslím si, že by bol problém, keby, keby bola 

vyhlásená možnos ť prihlási ť sa aj viacerým záujemcom., 

Čiže, pokia ľ tu ide o to, že to má by ť schválené dnes, 

môže to by ť o mesiac a táto možnos ť by tu mohla by ť, ale to 

ne nezakladá nejaký dôvod na tom, aby tento materiá l sa 

dostal na druhú ko ľaj.  

Jednu jedinú otázku mám a možno by som ju adresoval  na 

pána kontrolóra. Ide tu o vecné plnenie f ľašami vína. Do 

akej miery to on vidí, nájomné, hej? Do akej miery to on 

vidí kontrolovate ľné, do akej miery to  vidí ú čtovne 

v poriadku?  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pani námestní čka reaguje faktickou poznámkou. 

Nech sa pá či, pani námestní čka.  
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Ing. Petra   N a g y o v á  D ž e r e n g o v á ,  námestní čka 

primátora a poslanky ňa MsZ: 

len krátko. 

Vaša mestská časť, pani starostka sa zú čast ňovala na 

práci tejto komisie. Žia ľ, v Devíne neboli mestské pozemky, 

ktoré by sme mohli ponúknu ť miestnym vin vinárom, pretože 

boli bu ď za ťažené nejakým reštitu čným nárokom, alebo 

jednoducho, neboli vhodné na to.  

Viem, že sú mnohí vinári, ktorí by chceli 

obhospodarova ť vinohrady, ktoré vlastnia súkromníci, ale tí 

ich nechcú prenaja ť, pretože čakajú na to, že prebehne, 

nejakým spôsobom, zmena územného plánu a oni tam bu dú môc ť 

stavia ť.  

Takže títo vinári boli ve ľmi radi, že tie naše 

zanedbané vinice, skuto čne, ktoré roky nie sú 

obhospodarované a vyzerajú hrozne, dostanú príležit osť.  

To vecné plnenie sme konzultovali s našim právnický m 

oddelením, dos ť dlho sa rodilo, ale verím, že sme to 

zvládli a že to víno raz ochutnáme v ďalšom volebnom 

období.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

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

SR Bratislavy: 

Ďakujem za slovo. 

Poznám v Ra či  majite ľov vinohradov, ktorí ich 

neobhospodarujú, ale dávajú ich obhospodarova ť, napríklad, 

aj jednému z tých, ktorí sú tu uvedení a neprenajím ajú to, 

ale dostávajú podiel na úrode, ktorá závisí od toho , aké je 

počasie a prevažne teda aj v tekutej forme.  

Môžem to zisti ť, samozrejme, že teda ako to funguje, 

ale aj tak, ako, dobrá otázka od vás, preto lebo pr oblém 

vidím práve v tom, že niekto z kolegov poslancov, p án Kolek 

povedal, že je to ve ľmi teda neob, neobrobená pôda, ktorá 

samozrejme, bude chcie ť kopu investovania a času kým sa tam 

vôbec nie čo urodí.  

A vzh ľadom na prípadnú roztrieštenos ť si už vôbec 

neviem predstavi ť, že ako by som to chodil kontrolova ť, ani 

po tom netúžim.  

Na druhej strane kolegovia na magistráte, ke ď teda ten 

materiál už takto nejak majú na krku, sa  s tým bud ú (gong) 

musie ť vysporiada ť, ale je isté, že f ľašky spo číta ť 

dokážeme.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem pekne. 
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Pani námestní čka, vy ste už reagovali faktickou 

poznámkou, čiže, reaguje a vystupuje v diskusii pani 

poslanky ňa Krištofi čová.  

Nech sa pá či. 

Ing. Alena Krištofi čová, poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Ja podávam návrh, aby z materiálu sa vypustilo 

s výnimkou oplotenia predmetu nájmu. Aby tieto slov á boli 

vypustené. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Teraz môže faktickou poznámkou reagova ť pani 

námestní čka Nagyová Džerengová. 

Ing. Petra   N a g y o v á  D ž e r e n g o v á ,  námestní čka 

primátora a poslanky ňa MsZ: 

Áno. Ako spomenul pán kontrolór, konkrétnym príklad om 

bola zmluva, ktorú majú vinári v Ra či s cirkevnými 

vinohradmi, my sme si ju vyžiadali, aj naši právnic i si ju 

pozreli a presne takisto je tam forma nájmu vecným plnením. 
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Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Lenže cirkev nemá zákon o rozpo čtových pravidlách. 

(poznámka:  smiech v rokovacej sále) 

Myslím, že na to sa pýtal pán poslanec Kolek. 

Teraz to hovorím vážne. Lebo tá otázka bola dos ť 

presne mierená. Čiže, nie je to úplne to isté.  

Ing. Petra   N a g y o v á  D ž e r e n g o v á ,  námestní čka 

primátora a poslanky ňa MsZ: 

Je tam, je tam ten nájom stanovený aj finan čne za 

jedno euro.  

Takže, ja si myslím, že to je v poriadku. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

V tej časti áno. Ale išlo o to vecné plnenie. Či to 

zodpovedá zákonu, ktorým sa riadi naše rozpo čtové 

hospodárenie a plnenia, ktoré máme.  

To toto bola otázka, ktorú budeme musie ť preveri ť, ale 

ja by som povedal, že v tejto fáze  ešte sme ďaleko od toho 

prvého litra vína, takže, takže uvidíme.  

Pani poslanky ňa Augustini č má faktickú. 
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Ing. Katarína   A u g u s t i n i č , poslanky ňa MsZ: 

Ja len krátko.  

Reagujem na pani Krištofi čovú. 

My ke ď sme boli s pánom Vladárom vo viniciach, prvá 

vec bola, ktorú povedal, že to bude musie ť ohradi ť, pretože 

inak tam nebude ni č pestova ť. Lebo tam chodia zvery, ktoré 

to proste požierajú.  

Čiže, zo svojej skúsenosti povedal, že to je prvá ve c, 

ktorú bude musie ť ohradi ť.  

Nešiel cez ten stred žiaden chodník. To znamená, to  

bolo celistvé územie, ktoré ohradi ť musí. Pokia ľ to 

vypustíme, tak možno stratíme jedného vinára, ktorý  mal 

záujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pani poslanky ňa Krištofi čová.  

Najprv pán poslanec Fiala, potom pani poslanky ňa 

Krištofi čová.  

Nech sa pá či.  

Pán poslanec Fiala. 

Stanislav   F i a l a , poslanec MsZ: 

Plne podporujem slová predre ční čky. Naozaj, nebrá ňme 

tým vinárom, aby to oplotili, pretože utrpia škody.   
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Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Viete, mne by sa skôr žiadalo tam doplni ť slová, že 

môže oploti ť, ak je to potrebné.  

Možno to by vyriešilo ten problém. 

Je to len také inštruktívne, že normálne sa 

neoplocuje, ale napríklad, ak je tam zver, no tak, tak 

treba.  

Čiže, ja by som skôr bol za to, aby sa tam takéto 

slová dali. 

Pani poslanky ňa Krištofi čová reaguje na faktické. 

Môžete aj tú moju zobra ť ako faktickú.  

Ing. Alena Krištofi čová, poslanky ňa MsZ: 

Na pani poslanky ňu chcem reagova ť. 

Práve ke ď je tam zver sa to nesmie oploti ť, lebo sa 

tým bráni vo ľnému pohybu zveri a sú na to po ľovníci, je na 

to po ľovné združenie, ktoré komprimuje práve tieto stavy 

zvery, aby boli v únosnej miera a neni čili úrodu. 

Pokia ľ sa tam nastavajú ploty, tak tá zver je 

stanovištná, tá tam zostane, po ľovníci nebudú môc ť ni č 

v tomto smere robi ť.  
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Takže, opä ť, je to kontraproduktívne, ak ten plot tam 

bude. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem pekne. 

Ešte Vla, pán poslanec Kubovi č.  

Mgr. Vladimír   K u b o v i č , poslanec MsZ: 

Ďakujem, pán primátor, za slovo. 

Ja som dneska sa zdržal týchto diskusných príspevko v, 

ale musím nevydržím. 

Jednoducho som takisto tejto pracovnej skupiny, kto rá 

odviedla, myslím si, že dostato čne slušnú prácu na to, aby 

tento poslanecký zbor o tom mohol kvalifikovane roz hodnú ť.  

A mali sme aj medzi sebou množstvo diskusií, ktoré 

boli niekedy až na hrane. A dokázali sme sa dohodnú ť 

a dokázal prevládnu ť, sná ď, ten rozumný a pragmatický 

názor.  

A Alenke Krištofi čovej poviem len to ľko. Ali, neviem 

či si ty po ľovní čka, ja po ľovník som a môžem ti dostato čne 

zodpovedne poveda ť, že tie pozemky, o ktorých my hovoríme, 

sa dajú oploti ť. Vôbec nebudú bráni ť migrácii zvery 

a naopak, skrátka nie čo tam z toho hrozna zostane. Vážne.  
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Takže, my sme prešli  aj tento aspekt.  

A ke ď vás môžem poprosi ť, páni kolegovia, spo ľahnite 

sa na nás, mysleli sme takmer na všetko, zatia ľ na čo sme 

nemysleli, to tu ani od vás neodznelo. 

Takže, poprosím o podporu materiálu. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Gašpierik je posledný prihlásený.  

Aspoň verím, že to takto uzavrieme.  

Nech sa pá či, pán poslanec.  

Ing. Libor   G a š p i e r i k , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Ja chcem len pripomenú ť, pán primátor, viete, že sme 

mali v pondelok teraz u vás poradu, týkala sa troši čku inej 

témy, bolo to téma lesoparku a požiadavky, vlastne 

ochranárov, zelených, bude to, myslím, predložené 

v októbri, bolo, aby sa zrušil po ľovný revír.  

Tá zver, naozaj, pokia ľ sa tam ešte viacej premnoží, 

za dva roky, myslím, že má kon či ť nájomná zmluva na, na 

tento po ľovný revír v rámci lesoparku, tak naozaj, tí 

vinári, tak ako nám to povedal, bola teda to návšte va nás 

troch mestko častných poslancov, tak ako aj komisia, že za 

takých podmienok, ke ď si nebudú vedie ť ohradi ť tento 

vinohrad od lesa, tak oni nebudú ma ť záujem investova ť 
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tieto desa ťtisíce a státisíce eur na to, aby čakali za pä ť 

rokov pokia ľ tam príde nejaká úroda a potom či bude po časie 

a či tam nie čo sa vypestuje.  

Takže potom, pokia ľ taký návrh by bol prijatý, naozaj 

hrozí, že pani Krištofi čová bude nájs ť, bude nútená nájs ť 

nejakých nájomníkov takých, ktorí budú ochotní vôbe c do 

takéhoto projektu ís ť. Oni, títo vinári za takýchto 

podmienok do toho nepôjdu, lebo nebudú investova ť tieto 

desa ťtisíce euro do toho, že tú celú úrodu stratia a to 

hrozno bude zni čené, tento vini č.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Myslel som si, že už to nebude vyžadova ť faktické 

poznámky, ale vidie ť, že ploty nás rozde ľujú aj v reálnom 

živote, aj v tomto bode.  

Pani poslanky ňa Krištofi čová.  

Ing. Alena Krištofi čová, poslanky ňa MsZ: 

Samozrejme, oplotenie od lesa s tým nemám žiadne 

problémy, mám problém, aby  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Preto navrhujete vypusti ť. 
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Ing. Alena Krištofi čová, poslanky ňa MsZ: 

sa neoplotil pozemok a ostatní vinári sa nedostali na 

svoj pozemok po ceste, ktorá bude oplotená.  

Takže, toto by tam malo by ť zakomponované.  

Ja myslím, že hovorím normálnou re čou. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec Muránsky. 

Ing. Michal   M u r á n s k y , poslanec MsZ: 

Dávam procedurálny návrh na ukon čenie diskusie. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Vášmu návrhu bolo vyhovené, pretože sa práve nikto 

nehlási, tak rýchlo kon čím diskusiu a nemusíme o tom 

hlasova ť. 

Diskusia k bodu dvadsa ťpäť bola uzavretá ku všetkým 

častiam, ktoré tento bod má. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Hlasuje iste.  Ale ke ďže nikto sa nehlási, tak vlastne 

sme naplnili ten zmysel, ktorý pán poslanec chce do siahnu ť.  
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Čiže, ušetrili sme jedno hlasovanie. dvadsa ťpäť 

sekúnd. 

Pani námestní čka, chcete závere čné slovo?  

Ďakujem pekne, myslím, že všetko podstatné zaznelo 

v rozprave.,  

Teraz bude ma ť prácu návrhová komisia.  

Máme päť bodov, o ktorých máme rozhodnú ť.  

Nech sa pá či. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Najprv o bode dvadsa ťpäť.  

Dostali sme návrh, ale nie zmenu, alebo doplnenie 

uznesenia, ale v texte zmenu, aby sa nedostalo do z mluvy 

budúcej s výnimkou oplotenia predmetu nájmu. Toto n avrhuje 

pani Krištofi čová, aby to v texte nezaznelo. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Prosím, budeme hlasova ť o pozme ňujúcom návrhu pani 

poslankyne Krištofi čovej. 

Týka sa textu materiálu.  

Takže  prosím, prezentujte  sa a hlasujte 

o pozme ňujúcom návrhu pani poslankyne Krištofi čovej.  
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(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťšes ť prítomných poslancov, 

devä ť za, sedem proti, dvadsa ť sa zdržalo.  

Konštatujem, že tento návrh nebol prijatý. 

Pani predsední čka.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Budeme hlasova ť o návrhu uznesenia, tak ako nám bolo 

predložené v bode dvadsa ťpäť, mestské zastupite ľstvo po 

prerokovaní materiálu schva ľuje náv nájom pozemkov aj 

s tými podmienkami pod bodom jedna, dva.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Nech sa pá či, prezentujte sa a hlasujte o bode 

dvadsa ťpäť.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

O každom bode musíme samostatne, nedá sa to urobi ť 

naraz. Je to vždy iný subjekt, čiže to rozhodnutie musí by ť 

autonómne.  

(Prezentácia a hlasovanie pokra čuje.) 

Tridsa ťsedem  prítomných, 

tridsa ťjeden za, nikto proti, šiesti sa zdržali.  
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Konštatujem, že sme prijali platné uznesenie. 

 

 

BOD 25A NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 

NÁJMU POZEMKOV V BRATISLAVE, K. Ú. 

RAČA, PARC. Č. 9340, 9341, 9342, 

9343, 9344, 9345, 9346, 9347, 9348, 

9349, 9350, 9351, 9356, 9357, 9358 

A 9359, SPOLO ČNOSTI VINOHRADNÍCTVO 

A VINÁRSTVO MILOŠ MAŤUŠ, S.R.O., SO 

SÍDLOM V BRATISLAVE 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Prosím návrhovú komisiu.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o bode dvadsa ťpäť A, mestské zastupite ľstvo 

po prerokovaní materiálu schva ľuje nájom pozemkov aj 

s podmienkami v bode jedna, dva.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem pekne. 
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Prezentujte sa a hlasujte.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťsedem prítomných, 

dvadsa ťdevä ť za, jeden proti, siedmi sa hlasovania  

zdržali. 

Konštatujem, že sme prijali uznesenie k bodu 

dvadsa ťpäť A. 

 

 

BOD 25B NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 

NÁJMU POZEMKU V BRATISLAVE, K. Ú. 

RAČA, PARC. Č. 9352, 9353, 9354 

A 9355, IVANOVI HOLÍKOVI 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Návrhová komisia. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

O bode dvadsa ťpäť Bé. 

Ešte sa opýtam, lebo sme v tom prvom odhlasovali, a by 

tam nebola tá slovná väzba.  
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Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Neodhlasovali. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Neodhlasovali? Tak potom tým pádom ostáva aj 

v ostatných.  

Dobre. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Vo všetkých zostáva, lebo sme to neodhlasovali.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Dobre. 

Takže hlasujeme o bode dvadsa ťpäť Bé. 

Mestské zastupite ľstvo po prerokovaní schva ľuje nájom 

pozemkov aj s podmienkami. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Prosím, prezentujte sa a hlasujte.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 
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Tridsa ťsedem  prítomných, 

dvadsa ťdevä ť za, jeden proti, siedmi sa zdržali.  

Konštatujem, že sme prijali platné uznesenie. 

 

 

BOD 25C NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 

NÁJMU POZEMKOV V BRATISLAVE, K. Ú. 

RAČA, PARC. Č. 8883, 8887, 8888, 

8889, 8890, 8957, 8958, 8959, 8962, 

8963, 8964, 8965, 8664, 8992/2 

A 9239/4 SPOLO ČNOSTI VILLA VÍNO 

RAČA A.S. SO SÍDLOM V BRATISLAVE 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pani predsední čka. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o bode dvadsa ťpäť Cé.  

Mestské zastupite ľstvo schva ľuje prenájom pozemkov aj 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Prosím, prezentujte sa a hlasujte.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťosem prítomných poslancov, 

tridsa ť za, jeden proti, siedmi sa zdržali.  

Prijali sme platné uznesenie. 

 

 

BOD 35D NÁVRH NA SCHVÁLENIE PODMIENOK 

OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE NA NÁJOM 

POZEMKOV V BRATISLAVE, V K. Ú. 

VINOHRADY A V K. Ú. RA ČA 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pani predsední čka.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

A napokon bod dvadsa ťpäť Dé.  

Mestské zastupite ľstvo po prerokovaní schva ľuje nájom 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Nie. To je návrh na schválenie podmienok obchodnej 

verejnej sú ťaže. 

Čiže, to dvadsa ťpäť dé čko je trošku iná formulácia na 

začiatku.  

Ale myslím, že to máme pred sebou, môžme hlasova ť. 

 

Prezentujte sa, prosím, a hlasujte o bode dvadsa ťpäť 

Dé.  

Tam stanovujeme náj obchodnú verejnú sú ťaž na nájom 

pozemkov v katastrálnom území Vinohrady a Ra ča. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťdevä ť prítomných, 

všetci za, nikto proti, nikto sa hlasovania nezdrža l.  

Uzavreli sme rokovanie o bode dvadsa ťpäť.  

A ja chcem po ďakova ť poslancom v tejto chvíli za to, 

že prišli vôbec s týmto nápadom, aby sme sa venoval i 

vinohradom, aby sme dali do toho tú energiu a námah u.  

Chcem po ďakova ť pani námestní čke, členom komisie, aj 

svojim kolegom, lebo ve ľa práce sa urobilo. 

Poviem vám len jedno číslo. Pýtal som sa primátora 

Viedne, ktorý ma na prvej návšteve vítal viedenským  vínom, 
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mestským teda myslím, že ko ľko majú hektárov vinohradov. 

Povedal mi, že sedemdesiat. My sme tu práve rozhodl i 

o stoštyridsiatich hektároch, ktoré chceme, aby bol i 

obrábané, aby sa na nich zachovali vinohrady, čiže toho 

vína budeme  ma ť možno viac ako Viede ň, raz. To ur čite 

nebude ani za rok, ani za dva, ale z môjho poh ľadu sme 

urobili možno historické rozhodnutie.  Pozitívne.  

Naozaj, ďakujem tým, ktorí to iniciovali.  

Veľmi, ve ľmi dobrá myšlienka, ktorú sme teraz práve 

doviedli do, do úspešného konca. Samozrejme, teraz je rad 

na vinároch, aby urobili tú svou časť práce.  

 

 

BOD 26 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 

PREDĹŽENIA DOBY NÁJMU POZEMKOV 

V BRATISLAVE, K. Ú. NOVÉ MESTO, 

PARC. Č. 17029/49 AŽ  58, 

SPOLOČNOSTI SPP CNG S. R. O., SO 

SÍDLOM V BRATISLAVE 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Kolegyne, kolegovia, dvadsa ťšes ť bodov, 

dvadsiatyšiesty bod, prepá čte, je Návrh na schválenie 

prípadu hodného osobitného zrete ľa.  
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Ide o pred ĺženia doby nájmu pozemkov v katastrálnom 

území Nové Mesto pre spolo čnos ť SPP CNG. 

Pán riadite ľ, prosím, uve ďte materiál.  

Mgr. Rastislav   G a j a r s k ý , riadite ľ magistrátu: 

Ďakujem za slovo. 

Ide o materiál o nájom, ktorý sa týka priestorov 

plniacich staníc, ktoré sú čiasto čne využívané aj vozovým 

parkom dopravného podniku.  

Finan čná komisia  odporu čila predloži ť materiál na 

prerokovanie mestského zastupite ľstva a mestská rada  

odporú ča  tento materiál  prerokova ť. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Otváram diskusiu k bodu dvadsa ťšes ť. 

Hlási sa pán poslanec Fiala.  

Stanislav   F i a l a , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

V kuloároch ma pristavila pani Šimon či čová oh ľadom tej 

zelene.  
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Pán riadite ľ, či si viete osvoji ť to, že tam vždy tá 

podmienka bude. A týka sa to bodov 26, 27, 28, 35, dodám 

vám to.  

Jednoducho, chcem ma ť istotu, že tam tá náhrada zelene 

bude. Chcem aby to tu zaznelo, prípadne, či to viete nejako 

garantova ť? 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pán poslanec, ja už som to povedal v tom bode 

dvadsa ťštyri.  

Čiže, tie body tu boli vymenované. Vy ste ich teraz 

znovu zopakovali. Dáme to tam. Je to otázka doplni ť do 

nájomnej zmluvy. Netreba tu robi ť k tomu nejaké uznesenia.  

Konštatujem, že sa nikto nehlási. 

Uzatváram možnos ť prihlási ť sa. 

Prosím návrhovú komisiu. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia, tak ako nám bolo píso mne 

predložené, mestské zastupite ľstvo po prerokovaní materiálu 

schva ľuje pred ĺženie doby nájmu pozemkov a tak ďalej. 
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Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Prosím, prezentujte sa a hlasujte.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťšes ť prítomných, 

tridsa ťpäť za, nikto proti, nikto sa nezdržal, jeden 

nehlasoval.  

Konštatujem, že sme schválili platné uznesenie. 
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 SPOLOČNÁ DISKUSIA K BODOM 27 A 28 

BOD 27 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 

NÁJMU ČASTI POZEMKU V BRATISLAVE, K. 

Ú. RA ČA, PARC. Č. 7061, SPOLO ČNOSTI 

MALÉ KRASŇANY S.R.O., SO SÍDLOM 

V BRATISLAVE – DOPRAVNÉ NAPOJENIE 

 

BOD 28 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 

NÁJMU ČASTI POZEMKU V BRATISLAVE, K. 

Ú. RA ČA, PARC. Č. 7061, SPOLO ČNOSTI 

MALÉ KRASŇANY S.R.O., SO SÍDLOM 

V BRATISLAVE – OBYTNÝ SÚBOR 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Otváram rokovanie o bodoch dvadsa ťsedem, dvadsa ťosem, 

ktoré sa týkajú tej istej spolo čnosti a zrejme aj tej istej 

investi čnej aktivity.  

V jednom prípade ide o dopravné napojenie pre 

spolo čnos ť Malé Kras ňany, v druhom prípade o obytný súbor. 

Pán riadite ľ, prosím, uve ďte oba materiály.  

Mgr. Rastislav   G a j a r s k ý , riadite ľ magistrátu: 

Ďakujem. 
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Presne tak, jak ste povedali, prvé sa týka dopravné ho 

napojenia a rozšírenia tej príjazdovej komunikácie.  

Druhý bod sa týka pozemkov pod obytným súborom. 

Finan čná komisia   odporu čila predložený materiál 

prerokova ť na mestskom zastupite ľstve a mestská rada  

odporú ča tento materiál prerokova ť. 

Otváram diskusiu. 

Pán poslanec Kríž je ako prvý prihlásený.  

Nech sa pá či. 

Mgr. Oliver   K r í ž , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo, vážený pán primátor. 

Veľmi krátko.  

Člen nášho poslaneckého klubu, pán poslanec, starost a 

Pilinský sa dnes nemohol zú častni ť na našom stretnutí, 

pretože je na zahrani čnej služobnej ceste a chcel k týmto 

dvom materiálom vystupova ť, chcel nejaké, ak by boli teda 

nejaké nejasnosti, chcel ich dovysvet ľova ť, tú možnos ť 

nedostal.  

Poprosil ma, aby som predniesol jeho prosbu na 

ostatných poslancov, aby tento zámer podporili, pre tože ide 

o rozvoj mestskej časti, dokonca má aj takú poznámku, že ak 

teda by boli poslanci, ktorí si nie sú istí či to podporia 

pretože im chýbajú informácie, tak súhlasil aj 

s alternatívou, že by sa o tom rokovalo o mesiac, v tedy ke ď 
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tu bude, tak aby mohol on vystúpi ť a da ť k tomu nejaké 

argumentárium.  

Takže toto je v podstate len odkaz od pána poslanca  

a starostu Pilinského.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Nikto iný sa k týmto dvom bodom neprihlásil.  

Prosím návrhovú komisiu.  

 

 

BOD 27 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 

NÁJMU ČASTI POZEMKU V BRATISLAVE, K. 

Ú. RA ČA, PARC. Č. 7061, SPOLO ČNOSTI 

MALÉ KRASŇANY S.R.O., SO SÍDLOM 

V BRATISLAVE – DOPRAVNÉ NAPOJENIE – 

HLASOVANIE 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia, tak ako nám bolo píso mne 

predložené, mestské zastupite ľstvo po prerokovaní materiálu 
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schva ľuje nájom časti pozemku aj s tými podmienkami ako sú 

uvedené.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Hovoríme o bode dvadsa ťsedem. Najprv dopravné 

napojenie. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťsedem prítomných, 

tridsa ť za, nikto proti, piati sa zdržali, dvaja 

nehlasovali.  

Tento návrh bol prijatý. 

 

 

BOD 28 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 

NÁJMU ČASTI POZEMKU V BRATISLAVE, K. 

Ú. RA ČA, PARC. Č. 7061, SPOLO ČNOSTI 

MALÉ KRASŇANY S.R.O., SO SÍDLOM 

V BRATISLAVE – OBYTNÝ SÚBOR 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pani predsední čka.  



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 25. septembra 2014 s pokra čovaním 8. októbra 2014  

 472 

Prosím slovo pre návrhovú komisiu. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

V bode dvadsa ťosem, mestské zastupite ľstvo po 

prerokovaní schva ľuje nájom časti pozemku aj s podmienkami 

ako je uvedené.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Prosím, prezentujte sa a hlasujte.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťsedem prítomných, 

tridsa ť za, nikto proti, šiesti sa zdržali, jeden 

nehlasoval.  

Aj tento návrh bol prijatý. 
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BOD 29 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 

NÁJMU ČASTI POZEMKU V BRATISLAVE, K. 

Ú. DÚBRAVKA, PARC. Č. 1035/2, PRE 

DARINU VALENTÍNOVÚ 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Bod číslo dvadsa ťdevä ť je schválenie nájmu časti 

pozemku v katastrálnom území Dúbravka pre pani Dari nu 

Valentínovú. 

Pán riadite ľ, prosím, keby ste uviedli materiál.  

Môžete poveda ť, že bez úvodného slova. 

Mgr. Rastislav   G a j a r s k ý , riadite ľ magistrátu: 

Bez úvodného slova. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Výborne. To bolo jednoduché. 

Otváram diskusiu. 

Nik sa do nej neprihlásil.  

Návrhová komisia. 
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Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia, tak ako nám bolo píso mne 

predložené, po prerokovaní materiálu schva ľuje mestské 

zastupite ľstvo nájom časti pozemku. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Prosím, prezentujte sa a hlasujte o bode číslo 

dvadsa ťdevä ť.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťpäť prítomných, 

všetci za, nikto proti, nikto sa nezdržal. 

Uznesenie bolo prijaté. 
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BOD 30 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 

NÁJMU ČASTÍ POZEMKOV V BRATISLAVE, 

K. Ú. PETRŽALKA, VINOHRADY, RUŽINOV, 

NIVY, KARLOVA VES, DÚBRAVKA NA 

VYBUDOVANIE KONTAJNEROVÝCH STANOVÍŠŤ 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Tridsiatka je schválenie nájmu častí pozemkov 

v katastrálnom území Petržalka, Vinohrady, Ružinov,  Nivy, 

Karlova Ves, Dúbravka na vybudovanie kontajnerových  

stanovíš ť. 

Pán riadite ľ.  

Mgr. Rastislav   G a j a r s k ý , riadite ľ magistrátu: 

Ďakujem za úvodné slovo.  

V materiáli máte jednotlivé kontajnerové stanovišti a 

v mestských častiach s tým, že bod jedenás ť, ktorý sa týka, 

týka 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Tren čianskej. 
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Mgr. Rastislav   G a j a r s k ý , riadite ľ magistrátu: 

Áno, ktorý sa týka Tren čianskej, myslím, že tu k tomu 

bolo aj vystúpenie. My sme chceli da ť z materiálu von, 

lenže ide o to, že toto je osobitný zrete ľ a ja to nemôžem 

urobi ť autoremedúrovu.  

By som možno poprosil, ke ď by to mohol urobi ť pán, pán 

Pekár.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem pekne. 

Otváram diskusiu. 

Ako prvý ju otvorí faktickou poznámkou pán starosta  

a poslanec Pekár.  

Nech sa pá či. 

Ing. Dušan   P e k á r , poslanec MsZ: 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Áno, nadviažem na pána riadite ľa  a pán Jakubík 

vystúpil a upozornil nás na jednu nezrovnalos ť. Je tam 

pravdepodobne časť nájmu komunikácie, tak poprosím, aby 

z uznesenia materiálu čísla tridsa ť bol vypustený bod číslo 

jedenás ť, týkajúci sa práve nájmu pozemkov na Tren čianskej.  

Písomne odovzdám ten návrh.  
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Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem pekne. 

Treba to da ť návrhovej komisii.  

Pán poslanec Šindler je prihlásený ako riadny re čník.  

Ing. Milan   Š i n d l e r , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Tiež k tomuto pánovi Jakubíkovi by som chcel poveda ť, 

nako ľko on sa na m ňa obrátil a nechal mi tu materiály, 

ktoré a požiadavku, aby sme tento bod vytiahli z to ho 

celého zoznamu, takže súhlasím s tým, ako to pán Pe kár 

stiahol.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem pekne. 

Vy ste to predniesli v riadnom príspevku, takže je to 

v poriadku, budete to navrhova ť obidvaja.  

Pán poslanec Osuský, faktická. 
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MUDr. Peter   O s u s k ý ,  Csc., poslanec MsZ: 

Už ste si to všimli, ja som práve to chcel poveda ť, že 

je dobré, aby to zazanelo v normálnom príspevku, le bo  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Presne tak, lebo vo faktickej sa toto celkom urobi ť 

nedá.  

Čiže bude to spolo čný návrh pánov poslancov Šindlera 

a Pekára.  

Pani poslanky ňa Reinerová. 

Ing. Anna   R e i n e r o v á , poslanky ňa MsZ: 

Ja tu podporujem vylú čenie, vypustenie toho bodu 

jedenás ť takisto ako predre čníci. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Tým sme vy čerpali diskusiu k bodu číslo tridsa ť.  

Poprosím návrhovú komisiu. 
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Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Dostali sme návrh na zmenu návrhu textu a síce v bo de 

jedenás ť, celú, celú, celú tú časť vynecha ť, teda vypusti ť  

z týchto podmienok.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Áno, budeme hlasova ť o časti katastrálne územie Nivy, 

bod číslo jedenás ť sa vypúš ťa.  

To je návrh pána poslanca Šindlera a pána poslanca 

Pekára.  

Prosím, odhlasujme to, aby to bolo čisté a jasné. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte o návrhu týchto 

dvoch kolegov.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťštyri prítomných, 

všetci za, nikto proti, nikto sa nezdržal. 

Tento návrh bol prijatý. 

 

Pani predsední čka.  
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Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Teraz budeme hlasova ť o časti návrhu uznesenia 

Petržalka, Vinohrady, Devínska Nová Ves, Ružinov 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Hlasujeme o celom uznesení.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

a ostatné, ktoré ešte 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

O celom uznesení. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Chýbajú.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Nie. My sme teraz nehlasovali o Nivách, iba 

o vypustení jedenástky z Nív. Čiže, teraz o celom uznesení. 

Bez tej jedenástky.  
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Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

(poznámka: nezrozumite ľné slovo) o ostatných.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Tak. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťpäť prítomných, 

všetci za, nikto proti, nikto sa nezdržal. 

Konštatujem, že sme prijali platné uznesenie.  
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BOD 31 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 

NÁJMU POZEMKU V BRATISLAVE,  K. Ú. 

PETRŽALKA, PARC. Č. 1366, PRE 

MUHAMMADA ASGHARA, TRVALE BYTOM  

HAINBURG, RAKÚSKA REPUBLIKA, 

PRECHODNE BYTOM V BRATISLAVE 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Tridsa ťjeden, Návrh na nájom pozemku v katastrálnom 

území Petržalka pre pána Muhammada Asghara, ktorý j e 

prechodným pobytom Bratislav čan. 

Nech sa pá či. 

Mgr. Rastislav   G a j a r s k ý , riadite ľ magistrátu: 

Pán primátor si dobre pamätá.  

Áno. tento materiál tu už bol v júni. Máme opätovnú  

žiados ť od tohto pána, od tohto žiadate ľa.  

Poviem v krátkosti. 

Finan čná komisia   odporu čila predloži ť materiál na 

prerokovanie mestského zastupite ľstva, mestská rada  

odporú ča  mestskému zastupite ľstvu tento materiál  

prerokova ť. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Otváram diskusiu k bodu číslo tridsa ťjeden. 
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Keďže sa nikto nehlási, prosím návrhovú komisiu. 

Pán poslanec Kubovi č, keby ste nechali komisiu 

pracova ť, pretože je to vážne čo máme spolu urobi ť. 

Pani predsední čka, nech sa pá či. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia, tak ako nám bolo píso mne 

predložené, mestské zastupite ľstvo schva ľuje prenájom. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Prosím, prezentujte sa a hlasujte.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Ešte dvaja. 

(Prezentácia a hlasovanie pokra čuje.) 

Ešte jeden. 

(Prezentácia a hlasovanie pokra čuje.) 

Neprešlo. 

Tridsa ťtri prítomných, 

dvadsa ťpäť za, nikto proti, osem sa zdržalo 

hlasovania. 
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Konštatujem, že sme to neschválili a pod ľa pravidiel, 

ktoré máme, najbližších šes ť mesiacov sa. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

No, už to bolo minule v júni. To už neprešlo. Vtedy  

pani poslanky ňa Tvrdá hovorila, že ke ď to nie je 

Bratislav čan, tak teda my mu to nedáme.  

Dneska sme už boli blízko, ale. 

Prechodný pobyt má, len to sa zdá, že je to málo. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Kebab v Petržalke nebude.  

No. Je to rozhodnutie zastupite ľstva, ja ho, 

samozrejme, rešpektujem. Aj rokovací poriadok, ktor ý 

hovorí, že najbližšieho šes ť mesiacov.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Áno. 

Uzatváram teda bod číslo tridsa ťjeden týmto 

neschváleným uznesením.  
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BOD 32 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 

NÁJMU        POZEMKOV V BRATISLAVE,  

K. Ú. PETRŽALKA, PARC. Č. 341, PARC. 

Č. 1766, PARC. Č. 35 96 PRE        

VLASTNÍKOV BYTOV A NEBYTOVÝCH 

PRIESTOROV BYTOVÉHO DOMU HAANOVA Č. 

16-26, SMOLENICKÁ  Č. 8-10 A HÁLOVA 

Č. 9, V ZASTÚPENÍ BYTOVÉHO DRUŽSTVA 

PETRŽALKA SO SÍDLOM V BRATISLAVE 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Bod číslo tridsa ťdva je nájmu  pozemkov v katastrálnom 

území Petržalka, pre vlastníkov bytov a nebytových 

priestorov bytového domu na Haanovej, Smolenickej 

a Hálovej. 

Pán riadite ľ, nech sa pá či. 

Mgr. Rastislav   G a j a r s k ý , riadite ľ magistrátu: 

Tento materiál bez úvodného slova. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Otváram diskusiu k bodu tridsa ťdva.  

Nikto sa do nej neprihlásil.  

Prosím návrhovú komisiu.  



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 25. septembra 2014 s pokra čovaním 8. októbra 2014  

 486 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia, tak ako nám bolo píso mne 

predložené, mestské zastupite ľstvo po prerokovaní materiálu 

schva ľuje nájom. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Prosím, prezentujte sa a hlasujte.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťštyri prítomných, 

všetci za, nikto proti, nikto sa hlasovania nezdrža l. 

Konštatujem, že sme prijali platné uznesenie. 
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BOD 33 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 

NÁJMU STAVIEB V AREÁLI LOKALITY 

JANÍKOV DVOR V BRATISLAVE, 

SPOLOČNOSTI DOPRAVNÝ PODNIK 

BRATISLAVA, AKCIOVÁ SPOLOČNOSŤ SO 

SÍDLOM V BRATISLAVE 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Bod číslo tridsa ťtri je Návrh na nájom stavieb v aje 

v areále  lokality, v areáli lokality Janíkov dvor pre 

spolo čnos ť Dopravný podnik Bratislava. 

Pán riadite ľ. 

Mgr. Rastislav   G a j a r s k ý , riadite ľ magistrátu: 

Tento materiál, prepá čte, s ťahujem, je to na žiados ť 

dopravného podniku. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Aha. Čiže treba ešte veci dopresni ť.  

Takže toto pán riadite ľ neurobil pri schva ľovaní 

programu. Ale kým nehlasujeme o veci samej,  tak je  možné 

stiahnu ť.  

Ak je to žiados ť dopravného podniku, tak je to 

v poriadku.  
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Bod číslo tridsa ť 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Nie. ke ď chce stiahnu ť. Tak ke ď sa nehlasovalo, tak.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Nie, to sa nepo číta. To je ten prípad, že vlastne je 

možné s tým pracova ť ďalej a zrejme tam je potrebné nie čo 

dopracova ť.  

 

 

BOD 34 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 

NÁJMU ČASTI  POZEMKU  V BRATISLAVE,  

K. Ú. PETRŽALKA, PARC. Č. 936, PRE 

IMAGINE DEVELOPMENT, S.R.O. SO  

SÍDLOM V BRATISLAVE A NA ZMENU 

UZNESENIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY Č. 

1291/2013 ZO D ŇA 24.10.2013 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Je tu osobitný zrete ľ týkajúci sa nájmu, sme 

v tridsa ťštvorke, nájom časti   pozemkov  v v katastrálnom 
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území Petržalka pre spolo čnos ť Imagine Development a zmena 

nášho  uznesenia z roku 2013. 

Pán riadite ľ. 

Mgr. Rastislav   G a j a r s k ý , riadite ľ magistrátu: 

Ďakujem za slovo. 

Nie, po ďme na tie osobitné zretele. To potiahnime 

ďalej.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Má slovo pán riadite ľ, hne ď potom prídeme ku slovu 

prestávka. 

Mgr. Rastislav   G a j a r s k ý , riadite ľ magistrátu: 

Finan čná komisia   odporu čí tento materiál  mestskému 

zastupite ľstvu prerokova ť, tak isto mestská rada. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Otváram diskusiu k bodu číslo tridsa ťštyri. 

Nikto sa do nej nehlási. 

Prosím návrhovú komisiu. 
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Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia, tak ako nám bolo píso mne 

predložené, mestské zastupite ľstvo schva ľuje nájom časti 

pozemku a aj zmenu uznesenia a tak ďalej.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Prosím, prezentujte sa a hlasujte o tomto návrhu.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Ešte jeden. 

(Prezentácia a hlasovanie pokra čuje.) 

Tridsa ťtri prítomných poslancov, 

dvadsa ťosem za, nikto proti, piati sa zdržali. 

Konštatujem, že tento návrh bol schválený.  

 

Dostal som požiadavku na prestávku. Mám pocit, že s me 

naozaj dlho nebodli, ale chcel som to tak potiahnu ť až po 

päťdesiatdvojku. Takže, možnože to je príliš ve ľký 

optimizmus.  

Ja by som ve ľmi prosil keby, ke ď chceme da ť prestávku, 

skúste avizova ť, skúste avizova ť tí, ktorí sa po prestávke 

musíte vzdiali ť a nebudete môc ť s nami ďalej pracova ť. Aby 

sa nám to nerozpadlo. Ja by som ve ľmi chcel, aby sme 
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dokon čili tie trojpätinky. Máme tu momentálne tú vä čšinu, 

ktorá je schopná rozhodova ť, či tak, či tak. Je to vaše 

právo. Ale rozhodova ť. Toto potrebujeme, aby sme dotiahli 

tie tri pätiny a potom zvážili, čo ešte vieme prerokova ť 

z toho zvyšného programu. Ale ak pomôže tomu pol ho dinová 

prestávka, ja ju rád urobím.  

Čiže prosím, budeme hlasova ť o prestávke.  

Je návrh na prestávku.  

Dávam hlasova ť kto je za prestávku. Môj návrh je 

potiahnu ť až po pä ťdesiatdva a potom, potom po pä ťdesiat 

dvojke urobi ť prestávku.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Zatia ľ požiadal iba jeden klub. Iba jeden klub 

požiadal. Ak požiada ešte jeden, ak požiada ešte je den, tak 

vyhlásim prestávku.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Šššššššššššš. K ľud, k ľud. Máme tu nejaké procedúry. 

Požiadala pani predsední čka poslaneckého klubu KDH, zat.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Výborne. Aj vy chcete prestávku.  

Pani predsední čka, aj vy chcete? Moment, k ľud.  Chcete 

prestá. 
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Pol hodinu vydržíme?  

Čiže, pani predsední čka, zostali ste v tom osamotená. 

Ťaháme káru ďalej.  

 

 

BOD 35 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 

NÁJMU POZEMKU V BRATISLAVE, K. Ú. 

PETRŽALKA, PARC. Č. 3024 PRE 

SPOLOČNOSŤ JUŽNÉ MESTO IS, S.R.O. SO 

SÍDLOM V BRATISLAVE 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Bod číslo tridsa ťpäť je Návrh na schválenie prípadu 

hodného osobitného zrete ľa, je to nájom v katastrálnom 

území Petržalka pre spolo čnos ť Južné mesto IS. 

Pán riadite ľ. 

Mgr. Rastislav   G a j a r s k ý , riadite ľ magistrátu: 

Ide o nájom za ú čelom vybudovania okružnej križovatky 

Panónska-Dolnozemská.  

Finan čná komisia   odporú ča  materiál prerokova ť, tak 

isto mestská rada. 
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Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Otváram diskusiu k bodu číslo tridsa ťpäť. 

Nik sa do nej nehlási.  

Prosím návrhovú komisiu.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia, tak ako nám bolo píso mne 

predložené, schva ľujeme materiál.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Vy mi čítate myšlienky. Ja som chcel, aby ste to takto 

pekne uviedli, že to čo sme mali písomne predložené. 

Perfektné. 

Prezentujte sa a hlasujte.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Lebo každý to má pred sebou, čiže si môže pozrie ť ten 

text aj sám.  

(Prezentácia a hlasovanie pokra čuje.) 

Tridsa ťštyri prítomných, 
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tridsa ťtri za, nikto proti, jeden sa zdržal. 

Konštatujem, že sme prijali platné uznesenie. 

 

 

BOD 36 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 

NÁJMU ČASTÍ POZEMKOV V BRATISLAVE, 

K. Ú. PETRŽALKA, PARC. Č. 1044, 

PARC. Č. 1739, PARC. Č. 4428/10, 

PARC. Č. 4691/48 PRE SPOLO ČNOSŤ 

MEDIAPRESS BRATISLAVA, S.R.O. SO 

SÍDLOM V BRATISLAVE 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Tridsa ťšestka je nájom častí pozemku v katastrálnom 

území Petržalka pre spolo čnos ť MEDIAPRESS. 

Pán riadite ľ. 

Mgr. Rastislav   G a j a r s k ý , riadite ľ magistrátu: 

Ďak. Ďakujem za slovo. 

Ide o novinové stánky. Akurát som to chcel (poznámk a: 

nezrozumite ľné slovo) 
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Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Otváram diskusiu. 

Keďže sa do nej nikto neprihlásil, prosím návrhovú 

komisiu. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia, schva ľujeme návrh. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Prosím, prezentujte sa a h ľasu hlasujte.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťštyri prítomných, 

tridsa ť za, nikto proti, šiesti sa, štyria sa zdržali, 

prepá čte.  

Prijali sme platné uznesenie.  
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BOD 37 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 

NÁJMU POZEMKOV V BRATISLAVE, 

K.Ú. PETRŽALKA, PARC. Č. 5067/1, 

PARC. Č. 5068/1, PARC. Č. 5078/7, 

PARC. Č. 5947/26, PARC. Č. 5947/27, 

PARC. Č. 5947/28, PRE SPOLO ČNOSŤ 

MICROTECH, SPOL. S R.O. SO SÍDLOM 

V BRATISLAVE  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Bod číslo tridsa ťsedem je nájom pozemku v katastrálnom 

území Petržalka pre spolo čnos ť Microtech. 

Pán riadite ľ. 

Mgr. Rastislav   G a j a r s k ý , riadite ľ magistrátu: 

Ďakujem. 

Finan čná komisia odporú ča prerokova ť, tak isto mestská 

rada. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Otváram diskusiu. 
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Hlásia sa do nej hne ď traja poslanci a potom je tu 

jedna zástupky ňa verejnosti. 

Otvára diskusiu pán poslanec Greksa. 

Marian   G r e k s a , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Ja by som chcel svojich kolegov poprosi ť o to, aby 

tento materiál nepodporili, pretože tým pádom ke ď tento 

materiál podporíme, tak umožníme vlastne výstavbu j edného 

vysokého domu, ktorý bude bráni ť ďalej vo výh ľade iným 

ľuďom, iným, iným ob čanom, ktorý už tam bývajú. Pomerne 

blízko sa to stavia. Viete, že to býva nejakým zvyk om. 

Ja viem, že títo developeri na to čakajú už viac ako 

štyri roky. ja si pamätám, že boli za mnou, presne,  ešte 

v roku 2010, ke ď som tu bol prvýkrát. Neviem, je to asi, 

asi, asi staršia záležitos ť.  

Ja by som chcel poprosi ť, preto že ja osobne si 

myslím, že už žiadny iný pá, žiadny nový panelák by  

v Petržalke nemal stá ť. Sta čilo. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Faktickou reaguje pani námestní čka Kimelingová. 
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Ing. Viera   K i m e r l i n g o v á ,  I .  námestní čka 

primátora a poslanky ňa MsZ: 

Áno, chcem podpori ť kolegu Greksu, pretože naozaj tí 

obyvatelia čo tam bývajú si musia poveda ť, že naozaj ke ď za 

zasadá  zastupite ľstvo mesta, tak sú ohrození, pretože to 

sme už nieko ľkokrát odmietli a zasa to tu máme. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Kríž. 

Mgr. Oliver   K r í ž , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo, vážený pán primátor. 

Tento materiál tu bol ešte v minulom volebnom obdob í. 

Nechcem teraz zdržova ť v tejto neskorej  hodine, ale ide 

o dlhodobý problém v rámci mestskej časti Petržalka.  

Investor tam má obrovský zámer. Ja, samozrejme, 

nespochyb ňujem jeho nejaké ekonomické podnikate ľské 

aktivity, ale v tej lokalite má vyrás ť obrovská megastavba, 

ktorá bude podobná ako Domino na Jasovskej, to znam ená, že 

bude v tesnej blízkosti Pe čnianskej. Tí ľudia tam spisovali 

štyri petície za posledných šes ť rokov. Pri dvoch som bol 

ja osobne. Tie petície majú rádovo stovky ľudí. Tam bolo 

množstvo zhromaždení proti tejto výstavbe. 

V podstate tej výstavbe už dnes takmer ni č nebráni, 

pretože ten investor má scelené všetky pozemky. Jed iná vec, 

ktorá mu chýba, ktorú dostal do podmienok, že musí urobi ť, 
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vybudova ť výjazd z toho smerom na, na Einsteinovu a my ako 

hlavné mesto sme vlastníkmi tých pozemkov.  

Mne sa to takýmto, nazvime to neštandardným spôsobo m, 

podarilo zastavi ť ešte pred štyrmi rokmi. Tento materiál tu 

bol dvakrát za sebou ešte za primátora Ďurkovského, spolu 

s obyvate ľmi z okolia sa nám podarilo presved či ť poslancov, 

že takýmto, priznávam, nie úplne naj najš ťastnejším 

spôsobom, sa nám podarilo ten zámer zablokova ť.  

Ten investor nebol schopný, ani nebol ochotný rokov ať 

s tými ľuďmi, snaži ť sa nájs ť nejakú priechodnú cestu pre 

nich, vždycky tla čil len tu svoju masívnu výstavbu. 

Boli tu dneska aj panie z Pe čnianskej, neviem či ešte 

tu vydržali do takej neskorej hodiny, lebo boli tu dneska 

dvakrát práve kvôli tomuto  a tiež chceli oboznámi ť vás 

poslancov o s tým problémom, s ktorým sa tam oni po týkajú. 

Čiže, je to jeden z materiálov, pre ktorý som tu 

zostal napriek tomu, že som nakapatý, som chorý, al e 

ostávam tu kvôli tomuto, lebo toto ke ď prejde, tak spustíme 

Domino číslo dva a myslím si, že tých obyvate ľov v tej 

lokalite nie že nepotešíme, ale naopak, to bude pre  nich, 

bude to pre nich tragédiou.  

Poprosím všetkých, aby tento materiál ur čite 

nepodporili. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Fiala. 
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Stanislav   F i a l a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Tam nie je čo doda ť. Presne, tak ako pán Kríž, osobne 

som sa zasadzoval, nie. Prosím, nie.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pani poslanky ňa Augustini č. 

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

Ja nemám ni č k tomuto bodu, ale poprosím aspo ň pána 

riadite ľa, aby tu nebola taká zima. A ja mám pocit, že to 

nepomohlo vôbec. Či s tým nie čo viete urobi ť? Lebo, myslím 

si, že viacerým nám je tu strašná zima.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán riadite ľ Gajarský reaguje faktickou poznámkou. 

Mgr. Rastislav   G a j a r s k ý , riadite ľ magistrátu: 

Ďakujem. 

Musíte chví ľu po čkať kým to zafunguje ten ú činok. Už 

som upozornil ľudí, musíte tomu da ť viacej času. 

Alebo si urobi ť kole čko. 
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Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Prosím, po vystúpeniach poslancov vás chcem 

informova ť, že je prihlásená pani Vrablicová Zdena, ktorá 

by chcela vystúpi ť k tomuto bodu. Zrejme za obyvate ľov, tak 

ako to avizoval pán poslanec Kríž.  

Ja vás prosím o vyjadrenie, či súhlasíte s jej 

vystúpením. Pani Vrablicová by chcela vystúpi ť.  

(Hlasovanie.) 

Vidím dvoch, štyroch, piatich.  

Vyhlásim to za vä čšinu. 

Nech sa pá či, pani Vrablicová, máte slovo. 

Bola to taká jemná vä čšina, ale, ale bola. 

Nech sa pá či, pani Vrablicová má slovo. 

Prosím, keby ste jej dali. 

Kolegy ňa, prosím, keby ste sa postavili a pani 

Vrablicovej dali mikrofón. 

Občianka   Zdena    V r a b l i c o v á :  

Ja si to posuniem, ďakuje. 
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Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ja viem, ale to je úloha tuto našej pani kolegyne. 

Občianka   Zdena    V r a b l i c o v á :  

Ďakujem vám, ďakujem vám ve ľmi pekne. 

A skuto čne, môžem poveda ť, že takto som tu vystupovala 

v tom desia, v dvetisícdesiatom roku a mnohí z vás teda tu 

vtedy boli.  A ja by som vás ve ľmi poprosila, lebo neviem, 

mnohí to poznáte, bývate tak ne ďaleko toho tejto, tejto 

lokality. A je to proste vybudované parkovisko, kto ré bolo 

predané ako pozemok, hej? Neviem kto to mohol schvá li ť, 

kedy, boli to vaši predchodcovia ešte okolo roku 20 00. A od 

toho roku 2000 my jednoducho bojujeme za to, aby te nto 

mali čký flia čik, vyslovene flia čik, aby zostal tam, lebo 

chcú to postavi ť doslova tak ako to Domino, že úplne od 

cesty. Dom, ktorý by chceli postavi ť ako obytný, je oto, 

bude oto čený na na pumpu benzínovú. 

Čiže, nelogickos ť. Hotel, ktorý chcú postavi ť bude 

ved ľa gymnázia na Einsteinovej. Čiže, to sú skuto čne, 

skuto čne úplne nelogické veci. 

No, tak by som vás ve ľmi chcela poprosi ť, aby ste nás 

v tomto úsilí, teda takomto štrnás ťro čnom vlastne 

podporili.  

A tie, všetky tie, to čo oni majú už pozhá ňané, sme si 

hovorili ešte pán primátor Ftá čnik bol vtedy u nás 
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starostom, vtedy sa to podarilo zastavi ť. Neviem pre čo sa 

to teraz takýmto spôsobom znova rozbieha.  

Keď som tu bola naposledy, dokonca pán Budaj povedal, 

že zho ďme to zo stola ke ď je to takýto mali čký f ľak zeme 

tam.  

A mala tam by ť kedysi šes ťposchodová budova.  

Čiže, neviem či všetky tie veci nie sú tak, že teda je 

to pre tú šes ťposchodovú budovu a nie pre jednu devä ť, 

desa ť a sedemnás ť. Však to je nehoráznos ť. Je to oto čené, 

máme oto čené tie paneláky na severnú stranu. To bude ako 

stud ňa.  

Už sme prežili výstavbu dia ľnice. Vtedy nám praskali 

steny tak, že my môžeme hádam každý rok ma ľova ť.  

A okrem toho, tie domy sú postavené akoby na takom 

trasovisku. Lebo to je tam také to podložie, kde bo l 

vlastne Dunaj. Tam to boli vody. Čiže, (gong) tam každý 

jeden 

Ďakujem vám ve ľmi pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ja vám ďakujem ve ľmi pekne za vaše vystúpenie. 

Občianka   Zdena    V r a b l i c o v á :  

A želám všetko dobré. 
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Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec Hr čka. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ja by som sa tiež chcel spýta ť pre čo sa takýto 

materiál bez akéhoko ľvek slova len takto sem dostane? Lebo 

ja, moja taká otázka znie, ko ľko takých iných materiálov tu 

bolo, ktoré si možno nikto nepamätá, alebo niekto s a 

neozve, potom prejdú a potom si dávame akože ruky, jéj keby 

sme to boli vedeli, my by sme to neboli schválili. 

Mimochodom, len pre informáciu. Ak si dobre spomína m, 

tak zhodou okolností ten areál Einsteinovej, ktoré vlastní 

mesto, myslím, že bol na tento rok v pláne predaja.  Ke ď som 

v roku 2012 prišiel do zastupite ľstva, tak mesto malo taký 

plán predaja pozemkov. A ak si dobre spomínam, tak zhodou 

okolností zrovna sudeciaci pozemok k tomuto bol v p láne 

predaja. Čo iná č tiež asi o nie čom sved čí. Nestihlo sa to 

zrealizova ť, nestihli sme naplni ť kapitálové príjmy. Možno 

to je niekedy lepšie.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec, neviem čo tam bol susedný pozemok, lebo 

na jednej strane je pumpa a na druhej strane je gym názium, 
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takže aký pozemok sme tam chceli preda ť neviem. Z gymnázia, 

že by sme chceli nie čo preda ť? To asi nie.  

Ale chcem poveda ť, že tento materiál je tu po štyroch 

rokoch znovu prvýkrát. To len pre vašu informáciu. Presne 

to vysvet ľuje tú situáciu. 

Pán poslanec Kríž.  

Uzatváram možnos ť sa prihlási ť a navrhujem, aby sme 

rozhodli o veci hlasovaním, pretože to je odpove ď, ktorú 

dáme žiadate ľovi na jeho žiados ť.  

Prosím predsední čku návrhovej komisie.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia, tak ako nám bolo píso mne 

predložené, mestské zastupite ľstvo schva ľuje nájom pozemkov 

a tak ďalej.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prosím, hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťdva prítomných, 

jeden za, osemnásti sa zdržali, trinás ť. Pardon, 

osemnásti boli proti, trinásti sa zdržali. 
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Konštatujem, že toto uznesenie sme úplne jednozna čne 

neprijali. 

 

 

BOD 38 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 

NÁJMU POZEMKOV V BRATISLAVE, K. Ú. 

PETRŽALKA, PARC. Č. 937/16 A PARC. 

Č. 937/23 PRE RAFAEL, N.O. SO SÍDLOM 

V BRATISLAVE   

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ešte dáme bod číslo tridsa ťosem. To je Návrh na 

schválenie nájmu pozemkov v katastrálnom území Petr žalka 

pre spolo čnos ť Rafeal, n. o., nezisková organizácia. 

Počuli ste tu dve vystúpenia v rámci ob ča, ob čanov, 

teda priestoru pre ob čanov, ktorí nás prosili, aby sme 

práve tento materiál podporili, pretože myslia si, že to je 

veľmi užito čné.  

Pán riadite ľ, prosím, keby ste kratu čko uviedli 

materiál. 

Mgr. Rastislav   G a j a r s k ý , riadite ľ magistrátu: 

Áno. Ide o nájom pre cen pre centrum poskytovania 

integrovanej zdravotnej, sociálnej starostlivosti p re 
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dlhodobo ťažko a dlhodobo chorých a takisto pre rodiny 

s mladý, pre mladých ľudí s mentálnym a fyzickým 

postihnutím a pre ich rodiny.  

Finan čná komisia  aj mestská rada  odporú čajú tento 

materiál prerokova ť. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Otváram diskusiu k bodu číslo tridsa ťosem. 

Konštatujem, že sa do nej hlási pán poslanec Šindle r. 

Nech sa pá či. 

Ing. Milan   Š i n d l e r , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Pán primátor, nemám k tomuto bodu, len by som chcel  

poprosi ť predradi ť bod sedemdesiattri A Pri Šajbách ešte do 

tohto bloku, lebo pod ľa vývoja situácie zrejme nepríde na 

tento bod a je to ve ľmi dôležitý bod pre vyriešenie 

situácie s vodou pre týchto obyvate ľov.  

Čiže, keby sa to dalo predradi ť, by som poprosil. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec, dám o tom hlasova ť hne ď ke ď uzavrieme 

tridsa ťosmi čku. Bude to ako procedurálny návrh z vašej 
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strany. Ale prosím, keby sme uzavreli tento bod a p otom 

rozhodli o vašom návrhu.  

Nemám ďalšieho nikoho prihláseného. 

Prosím, návrhovú komisiu. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia, schva ľujeme prenájom. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťtri prítomných, 

všetci za, nikto proti, nikto sa nezdržal. 

Konštatujem, že sme prijali platné uznesenie. 
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BOD 73A NÁVRH NA SCHVÁLENIE ZÁMERU NA 

PREVOD MAJETKU HLAVNÉHO MESTA SR 

BRATISLAVY, VODOVODNEJ 

INFRAŠTRUKTÚRY NA SÍDLISKU PRI 

ŠAJBÁCH, REALIZOVANEJ PO ČAS 

VÝSTAVBY BYTOV V ROKOCH 1989 -1993 

A ĎALŠÍCH ROZOSTAVANÝCH VODNÝCH 

STAVIEB NA ÚZEMÍ MESTA SPOLOČNOSTI 

BVS, A. S. AKO PRÍPADU OSOBITNÉHO 

ZRETEĽA  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Bod číslo, pardon, prepá čte, sme v návrhu pána 

poslanca Šindlera.  

Vy ste mi pripomenuli, že chcete predradi ť bod číslo 

sedemdesiattri A, ktorý sme zaradili dodato čne, aby sme ho 

rokovali práve teraz.  

Čiže, prezentuje sa hlasujte o tomto návrhu pána 

poslanca Šindlera.  

Sedemdesiattri A Šajby.  

Prosím, prezentujte sa a hlasujte.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Osem  prítomných, 

dvadsa ťpäť za, nikto proti, traja sa zdržali. 

Procedurálny návrh bol schválený.  
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A pán riadite ľ nám uvedie materiál pod bodom 

sedemdesiattri A, ktorý ste dostali dnes na vaše po slanecké 

lavice.  

Pán riadite ľ, prosím, keby ste ten materiál uviedli.  

Mgr. Rastislav   G a j a r s k ý , riadite ľ magistrátu: 

Ja si ho tiež musím nájs ť, ale ide o zámer.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Tu ho máte, nech sa pá či. 

Mgr. Rastislav   G a j a r s k ý , riadite ľ magistrátu: 

Ďakujem pekne. 

Ide o zámer na prevod majetku medzi Generálnym 

investorom Bratislava a Bratislavskou vodárenskou 

spolo čnos ťou.  

Ide o problém, tak to nazvem, dlhodobejšieho 

charakteru. Je tu vô ľa ho rieši ť. Je to riešenie máme 

čiasto čne teraz tu na stole.  

Keď schválime tento zámer, vyjadríme tým vô ľu k tomu, 

aby Bratislavská vodárenská spolo čnos ť, ktorá je pripravená 

investova ť do tejto rekonštrukcie nemalé finan čné 

prostriedky, rádovo iba hovorím dvesto až 

dvestopä ťdesiattisíc ko ľko bude stá ť tá rekonštrukcia, tak 

za túto hodnotu rekonštrukcie by sme mali odovzda ť 
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Bratislavskej vodárenskej spolo čnosti infraštruktúru, ktorú 

máte vymenovanú v v uznesení. Sú to aj aj vodojemy,  aj 

vodovody, teda vodovody, pardon, nie vodojemy. Vodo vody, 

ktoré sú aj teda nie len Pri Šajbách, ale aj ostatn é, 

ostatný majetok a infraštruktúra, ktorú má na súvah e 

Generálny investor Bratislava.  

Týmto krokom umožníme a vyjadríme súhlas s tým, aby  sa 

začali, aby sa za čalo kona ť a aby sa situácia vedela rieši ť 

ešte tento rok, dúfajúc aby sme to stihli pred zimo u, ke ďže 

je to do časné riešenie, je riešené takým spôsobom, že by 

moh mohlo nasta ť, mohla by ť odstávka vody pre týchto 

obyvate ľov.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem pekne. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu. 

Ako prvý sa do nej hlási pán poslanec Šov čík.  

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

Vážený pán primátor, vážené kolegyne, kolegovia, 

v dozornej rade Bratislavskej vodárenskej spolo čnosti som 

túto tému otvoril, čo potvrdí isto aj pán poslanec Šindler, 

ktorý sa prihlásil, aby sme kone čne tento problém, ktorý 

tuná tla číme dvadsa ťpäť rokov pred sebou, už kone čne 

vyriešili.  
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Všetky tieto technické zariadenia ostali v podstate  

v GIBe ako pozostatok Komplexnej bytovej výstavby. Do toho 

prišiel rok ´89, mnohé už neboli skolaudované, nebo li to 

dotiahnuté a robí to vlastne, dá sa poveda ť, šarapatu 

v ú čtovníctve GIBu, ktorá je tým pádom skreslovaná a sú  to 

prirodzené objekty, ktoré by mali by ť vo vlastníctve 

Bratislavskej vodárenskej spolo čnosti. 

Preto vás prosím o podporu tohto materiálu.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem pekne. 

Faktickou reaguje aj pani poslanky ňa Dzivjaková. 

Ing. Zuzana   D z i v j á k o v á , poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem svojmu predre čníkovi. 

Ako členka dozornej rady som v kontakte s nespokojnými 

občanmi už ve ľmi dlhú dobu a som ve ľmi rada, že sa teda 

tento problém kone čne vyrieši a preto vás naozaj poprosím 

o podporu všetkých ako, ktorí ste tu prítomní.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem pekne. 
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Pán poslanec Šindler. 

Ing. Milan   Š i n d l e r , poslanec MsZ: 

Ďakujem aj ja za slovo. 

A nebudem zdržiava ť. Tiež by som chcel požiada ť 

o podporu tohto materiálu, ale možno ešte pár viet.   

Je tam, jedná sa o vodovodnú sie ť, ktorá je medzi 

jednotlivými objektami bytovými domami, ktorá je vo  

vlastníctve týchto domov a my béveeska má odberné m iesto 

mimo tohto objektu a všetky tieto rozvody sú hrdzav é, 

deravé, te čú, nemá kto plati ť úniky vody a to provizórne 

riešenie, ktoré je len tak jednoducho zakopané pod zem, by 

zamrzlo, takže musíme to stihnú ť do zimy.  

Takže ďakujem pekne za podporu.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Konštatujem, že ďalších prihlásených k tomuto bodu 

nemáme.  

Poprosím teraz návrhovú komisiu, aby predložila náv rh 

na hlasovanie. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia, mestské zastupite ľstvo 

schva ľuje zámer na prevod majetku. 
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Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Prosím, prezentujte sa a hlasujte o tomto bode 

programu.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťdva prítomných, 

tridsa ťdva za, nikto proti, nikto sa hlasovania 

nezdržal. 

Konštatujem, že sme schválili platné uznesenie. 

 

 

BOD 39 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 

NÁJMU POZEMKU V BRATISLAVE, K. Ú. 

PETRŽALKA, PARC. Č. 2 PRE SPOLO ČNOSŤ 

SPRÁVCA VŠEMVS, S.R.O. SO SÍDLOM 

V BRATISLAVE 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Vraciame sa do poradia, tak ako bolo pred nami. 

Tridsa ť deviatka je nájom pozemku v katastrálnom území 

Petržalka pre spolo čnos ť Správca Vysokej školy ekonomiky 

a manažmentu verejnej správy. 

Pán riadite ľ. 
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Mgr. Rastislav   G a j a r s k ý , riadite ľ magistrátu: 

Ďakujem. 

Tento materiál tu máme znova. Teraz už v takom 

ucelenejšom pozemku, by som mohol poveda ť. Je to pozemok 

okolo  budovy.  

Mestská rada aj finan čná komisia odporú ča tento 

materiál schváli ť. 

Ešte iba pre doplnenie, ide o to, aby sa vybudovali , 

aby sa vybudovali aj parkoviská a zóny oddychu okol o tejto 

budovy a majitelia tejto budovy sa chcú o toto okol ie 

stara ť. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Avizujem, že to nie je ten istý materiál,  ktorý sm e 

tu odmietli na ostatnom zastupite ľstve. My sme materiál 

prepracovali aj v súlade s vašimi pripomienkami, a preto je 

tu predložený znovu.  

Že je potrebné tú situáciu rieši ť pre vysokú školu, 

ale treba to urobi ť tak, aby to bolo prijate ľné aj pre 

obyvate ľov.  

Otváram diskusiu, do ktorej sa ako prvý hlási pán 

poslanec Fiala. 
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Stanislav   F i a l a , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Áno, pán primátor, chcem potvrdi ť tie slová, ten 

pôvodný materiál bol v menšej výmere, nebolo tam ta k 

zrejmé, že to bude otvorené pre verejnos ť.  

Myslím si, že v takomto stave a v takomto znení je,  je 

to naozaj priechodné a podporujem tento materiál.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Veľmi pekne ďakujem za toto vyjadrenie, pán poslanec. 

Keďže nemám ďalšieho prihláseného, budeme materiál 

posudzova ť hlasovaním.  

Pani predsední čka návrhovej komisie.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia, mestské zastupite ľstvo 

schva ľuje. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Prosím, prezentujte sa a hlasujte.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 
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Tridsa ťdva prítomných, 

tridsa ťdva za, nikto proti, nikto sa nezdržal. 

Prijali sme platné uznesenie.  

 

 

BOD 40 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 

NÁJMU POZEMKOV V BRATISLAVE, K. Ú. 

PETRŽALKA, PARC. Č. 5398/4, PARC. Č. 

5399, PARC. Č. 5402/2, PARC. Č. 

5402/3 PRE SPOLO ČNOSŤ VODOTIKA – MG, 

SPOL. S R.O. SO SÍDLOM V BRATISLAVE 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Bod číslo štyridsa ť je nájom pozemku v katastrálnom 

území Petržalka pre spolo čnos ť VODOTIKA – MG. 

Pán riadite ľ. 

Mgr. Rastislav   G a j a r s k ý , riadite ľ magistrátu: 

Ďakujem za slovo. 

Tento materiál finan čná komisia aj mestská rada  

odporú ča  prerokova ť na mestskom zastupite ľstve. 
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Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Otváram diskusiu k bodu číslo štyridsa ť. 

Nikto sa do nej neprihlásil.  

Prosím návrhovú komisiu. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Mestské zastupite ľstvo podporuje nájom pozemkov. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. Asi nie len 

podporuje, ale schva ľuje.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

To by bolo pekné uznesenie, že mestské zastupite ľstvo 

podporuje prenájom pozemkov. A niekto iný by to pot om 

naozaj prenajal. No, paráda.  

(Prezentácia a hlasovanie pokra čuje.) 

Vodotika MG. 

Tridsa ť prítomných, 

dvadsa ťsedem za, nikto proti, jeden sa zdržal, dvaja 

nehlasovali.  

Konštatujem, že sme to schválili tak. Tak,tak.  
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BOD 41 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 

UZATVORENIA DODATKU Č. 2 K ZMLUVE 

O NÁJME POZEMKU Č. 08 83 0708 08 00 

V ZNENÍ DODATKU Č. 1, SPOLO ČNOSTI 

VILLA RUSTICA, S.R.O., SO SÍDLOM 

V BRATISLAVE 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Štyridsa ť jeden je Návrh na uzatvorenia Dodatku číslo 

2 k Zmluve o nájme pozemku v znení Dodatku číslo 1 pre  

spolo čnosti VILLA RUSTICA. 

Pán riadite ľ. 

Mgr. Rastislav   G a j a r s k ý , riadite ľ magistrátu: 

Ďakujem. 

Týmto dodatkom sa dop ĺňa starostlivos ť o zele ň, 

zvýšenie cenu ceny prenájmu a takisto rozšírenie ú čelu 

nájmu z dôvodu realizácie ďalších projektov v tejto 

lokalite.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Otváram diskusiu k bodu štyridsa ť jeden.  

Nikto sa do nej nehlási.  
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Uzatváram možnos ť sa prihlási ť.  

Prosím návrhovú komisiu.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Mestské zastupite ľstvo schva ľuje dodatok tohto 

materiálu.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Prosím, prezentujte sa a hlasujte.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ť jedna prítomných, 

dvadsa ťšes ť za, nikto proti, štyria sa zdržali, jeden 

nehlasoval.  

Vyzerá to, že to chce prestávku.  

Tak mi to príde, že už sa tak akoby zadrháva ten 

stroj, ktorý sa tu rozbehol. Ale možnože sa mýlim.  
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BOD 42 NÁVRH NA ZMENU DOBY NÁJMU Z DOBY 

NEURČITEJ NA DOBU UR ČITÚ 20 ROKOV 

V NÁJOMNEJ ZMLUVE Č. 078306250800 NA 

NÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV VO 

VÝMERE 174,66 M 2 V STAVBE SÚPIS. Č. 

5962 NA POZEMKU PARC. Č. 1160/6 NA 

JURIGOVOM NÁM. 1 V BRATISLAVE, K. Ú. 

KARLOVA VES PRE PETRA LOŽANA SO 

SÍDLOM V BRATISLAVE 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ideme na štyridsa ťdvojku, to je zmena nájmu z doby 

neur čitej na dobu ur čitú na dvadsa ť rokov v nájomnej zmluve 

týkajúcej sa nájmu pozemku na Jurigovom námestí v K arlovej 

Vsi pre pána Petra Ložana.  

Pán riadite ľ. 

Mgr. Rastislav   G a j a r s k ý , riadite ľ magistrátu: 

Ďakujem za slovo. 

Môj stroj sa zasekol ur čite, tento (poznámka: 

nezrozumite ľné slovo), ale aspo ň pre čítam čo mám poznámky.  

Finan čná komisia   aj mestská rada  odporú ča  tento 

materiál prerokova ť na mestskom zastupite ľstve.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Otváram diskusiu k tomuto bodu.  
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Áno, to bez úvodného slova. To je úplne štandardná 

formulka.  

Čiže ke ď nebudeme ma ť nie čo v obsahu, tak žia ľ ani 

mestská rada už neprijíma takéto jasné uznesenia.  

Konštatujem, že sa nikto ne.  

Hlási sa predsa len pán poslanec Fiala.  

Stanislav   F i a l a , poslanec MsZ: 

Možno aby sa ten stroj nezadrhol, ja mám pri tomto 

bode plus, podporujem tento materiál.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Otváram teraz priestor pre návrhovú komisiu. Pani 

predsední čka, nech sa pá či. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Mestské zastupite ľstvo schva ľuje zmenu doby nájmu. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Prosím, prezentujte sa a hlasujte.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťtri prítomných poslancov,  
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tridsa ťdva za, nikto proti, jeden sa zdržal. 

Konštatujem, že sme schválili platné uznesenie. 

 

 

BOD 43 NÁVRH NA UZATVORENIE DOHODY 

PODIELOVÝCH SPOLUVLASTNÍKOV 

O ZRUŠENÍ A VYPORIADANÍ PODIELOVÉHO 

SPOLUVLASTNÍCTVA K POZEMKU 

V BRATISLAVE, K. Ú. DEVÍN, PARC. Č. 

849, S ANDREJOM MIKLÍKOM, LUCIOU 

MIKLIKOVOU A HANOU MIKLÍKOVOU, AKO 

PRÍPAD HODNÝ OSOBITNÉHO ZRETEĽA 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Štyridsa ť trojka je Návrh na uzatvorenie Dohody 

podielových spoluvlastníkov o zrušení a vyporiadaní  

podielového spoluvlastníctva. 

Je to pozemok v katastrálnom území Devín. 

Pán riadite ľ. 

Mgr. Rastislav   G a j a r s k ý , riadite ľ magistrátu: 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Otváram diskusiu k tomuto bodu programu.  

Pán poslanec Hr čka.  

Nech sa pá či. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

V katastrálnom území Devín máme nieko ľko pozemkov, tie 

ceny sa tam hýbu stopä ťdesiatjedna, stoštyridsa ťpäť, 

stodevä ťdesiatpä ť a pri tomto je sto Eur na meter 

štvorcový, tak ja tam dám návrh na stopä ťdesiat, aby to 

bolo aspo ň na tej spodnej časti.  

Či to kolegovia schvália alebo nie, záleží od nich. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Toto, samozrejme, je návrh, ktorý, o ktorom budeme 

hlasova ť. 

Ja chcem len, aby sa  k tomu vyjadrili kolegyne či sa 

to pri tých podielových a dohodách a vysporiadaniac h dá 

takto ľahko urobi ť? Možnože áno, neviem. či tam nemáme 

nejaké predkupné práva a podobné veci.  
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Poprosím, keby ste sa k tomu vyjadrili pani vedúca,  

aby ste vy k tomu zaujali stanovisko.  

JUDr. Svetlana   K o m o r o v á , vedúca oddelenia správy 

nehnute ľností: 

No takýto pozme ňujúci návrh už dala pani starostka 

Devína, my sme to zapracovali ako alternatívu dva.  

 K tomu chcem len poveda ť, že sme upovedomili 

podielových spoluvlastníkov, ktorí s touto cenou 

nesúhlasili. Oni sa chceli dnes aj zú častni ť rokovania, ale 

zrejme už nevydržali.  

Boli tu vypracované dva znalecké posudky. Jeden 

znalecký posudok si dali spravi ť oni, my sme dali spravi ť 

kontra znalecký posudok. Znalca sme vyžrebovali 

elektronicky náhodným sys  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Výberom. 

JUDr. Svetlana   K o m o r o v á , vedúca oddelenia správy 

nehnute ľností: 

Výberom. Tie ceny jedného aj druhého znalca sú zhod né, 

okolo sto Euro.  

Ide o mimosúdnu dohodu, to znamená, že ke ď to za túto 

cenu neschválime, nemusíme, skon číme na súde. Ale zrejme na 

konci d ňa aj tak budeme nútení to za tú cenu okolo sto Euro  
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za meter štvorcový odstúpi ť podielovému spoluvlastníkovi, 

lebo dos ť ťažko na tom súde sa bude preukazova ť pre čo 

napádame aj náš vlastný znalecký posudok, ktorý sme  dali 

pre tieto ú čely vypracova ť.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Dobre. 

Toto bolo vysvetlenie z našej strany. 

Je tu aj zástupca tých podielových spoluvlastníkov.  

Neviem či je to pán Miklík? Alebo niekto iný?  

Pán Miklík, nech sa pá či.  

Ešte sekundu mi dajte, ja potrebujem súhlas poslanc ov 

na to, aby ste mohli vystúpi ť.  

Čiže, pýtam sa formálne či súhlasíte s tým, aby pán 

Miklík dostal slovo. Asi na vysvetlenie je to dobré , aby 

sme vedeli ako sa k tomu postavi ť.  

Opäť je to taká jemná vä čšina.  

Takže, pán Miklík má priestor na vystúpenie.  

Pani kolegy ňa mu. Už nepíšte ni č, pripravte ten 

mikrofón, prosím.  

Nech sa vám pá či, máte tri minúty. Také máme pravidlá, 

takže máte slovo.  
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Občan   Andrej   M i k l í k :  

Dobrý de ň, ďakujem vám za možnos ť zú častni ť sa tejto 

rozpravy.  

Ja som spoluvlastníkom toho pozemku v jednej polovi ci, 

v druhej polovici sme vlastník mesto.  

Jedná sa o pozemok, ktorý bol v minulosti kúpený je  

mojimi rodi čmi, ktorí ten pozemok kupovali v celosti. 

Bohužia ľ, sme neskôr zistili, že ten pozemok znárodnilo 

Československý štát v jednej polovici.  

Práve preto sme ten pozemok za ú čelom dodato čného 

usporiadania práv od odkúpili s tým že sme k nemu m useli 

prikúpi ť ďalší pozemok, ku ktorému ten spolo čný dvor patrí.  

Takže sme sa vlastne  stali vlastníkmi iných pozemk ov 

práve za ú čelom, aby sme  ten pozemok scelili, ale ten 

pozemok sa nepreviedol na nás  do do majetku a tým pádom to 

zostalo nevyriešené do dnešného d ňa. 

Takže je to spolo čný dvor k dvom pozemkom obidvoch. 

Obidva tie pozemky vlastním a ten spolo čný dvor nie a nie 

dosta ť do  spolo č do nášho teda, do našej držby.  

Na tom pozemku mám postavený rodinný dom ček, je tam 

dvor, je tam jediná prístupová cesta, žiadna iná 

alternatíva tam nie je, len aby to prešlo do môjho 

vlastníctva aj s rodinou,. 

A túto vec riešime už takmer desa ť rokov neúspešne. 
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Ja len podotknem, že v tejto veci sú dva znalecké 

posudky. Jeden znalecký posudok, ktorý som vypraco,  nechal 

vypracova ť ja, ten hovorí v cene sto Euro za meter 

štvorcový a nezávislý znalecký posudok, ktoré ktorý  si 

nechali vypracova ť mesto, takisto sto Euro za meter 

štvorcový. 

Takže, pokia ľ sa podarí a schváli tento odpredaj, tak 

vyriešime jeden ve ľký rest z minulosti, pokia ľ nie, je tam 

prebiehajúce súdne konanie, ktoré vlastne dopadne t ak, či 

tak v náš prospech, pretože iné mož, inej možnosti tam nie 

je. 

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem pekne, pán Miklík, za vaše vystúpenie.  

Keďže sa nikto nehlási.  

Neviem či pán poslanec podal ten svoj návrh, alebo 

nepodal. Možno to dovysvetlí pán poslanec Kolek, kt orý tú 

situáciu ur čite pozná.  

Nech sa pá či, pán poslanec. 

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

Ďakujem. 
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Pán Miklík to spomenul v tom zmysle, že naozaj, ten to 

problém je vle vleklý, hej, roky, ešte aj ke ď som bol na 

zastupite ľstve v našom mestskej časti, tak sa h ľadali 

riešenia, nenašli sa, lebo naozaj, tie vlastnícke p omery sú 

na meste. 

Ja len na dokreslenie, že v tej dobrej viere, naoza j, 

to rodina Miklíkových užívala a to tak postupne sa odvíjali 

tie nezrovnalosti, ktoré, o ktorých teda nikto neve del.  

Napriek tomu a verejne to tu hovorím, že som skôr 

zástancom tých vyšších cien, v tomto prípade by som  sa 

prihovoril za ten pôvodný návrh.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Pán poslanec Hr čka.  

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Samozrejme, toto, z tohto dôvodu nedám teda ten náv rh, 

ktorý som povedal a ostávam pri tom, že to naozaj b olo 

dobre vysvetlené a súhlasím s pánom Kolekom.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem pekne. 
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Konštatujem, že nemám nikoho už prihláseného. 

Slovo má návrhová komisia.  

Nech sa pá či. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Chcem sa opýta ť, tu máme dve alternatívy, neza čula 

som, že by bolo odporú čané, ktorá alternatíva najprv.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pani poslanky ňa, je to alternatíva číslo jedna, ktorú 

navrhujeme, pretože máme na to znalecké posudky.  

Na základe žiadosti pani starostky sme urobili návr h, 

ktorý by bol totožný s návrhom pána poslanca Hr čku, a by 

sme tam mali vyššiu cenu. 

Čiže navrhujeme ako prvé hlasova ť o alternatíve jedna 

s tou cenou,ktorú dali znalec, znalci.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Takže hlasujeme o alternatíve (poznámka: 

nezrozumite ľné slová hovoria naraz predsední čka návrhovej 

komisie a predsedajúci) 
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Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Áno. hlasujeme o alternatíve jedna. Máte ju, prosím , 

pred sebou.  

Prosím, prezentujte sa a hlasujte.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťdva prítomných poslancov, 

všetci za, nikto proti, nikto sa hlasovania nezdrža l. 

Konštatujem, že sme prijali platné uznesenie. 

 

 

BOD 44 NÁVRH NA PREDAJ POZEMKU 

V BRATISLAVE, K. Ú. STARÉ MESTO, 

PARC. Č. 4729/4, MANŽELOM IVANE 

CZAFIK POZNÍKOVEJ A ING. ROLANDOVI 

CZAFIKOVI, AKO PRÍPADU HODNÉHO 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Bod číslo štyridsa ťštyri je nájom, pardon, predaj 

pozemkov  manželom pani Czafik Pozníkovej a pánovi 

Czafikovi v katastrálnom území Staré Mesto. 

Nech sa pá či. 
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Mgr. Rastislav   G a j a r s k ý , riadite ľ magistrátu: 

Ďakujem za slovo. 

Bez úvodného slova. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Otváram diskusiu k bodu štyridsa ťštyri. 

Nikto sa do nej nehlási. 

Návrhová komisia. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o nájme, teda o predaji, schva ľujeme. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Prosím, prezentujte sa a hlasujte.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťdva prítomných poslancov,  

Tridsa ť jeden za, nikto proti, jeden sa zdržal 

hlasovania. 

Konštatujem, že sme prijali platné uznesenie. 
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BOD 45 NÁVRH NA PREDAJ POZEMKU 

V BRATISLAVE, K. Ú. VINOHRADY,  

PARC. Č. 6793/1, PHDR. DIANE 

ČERNOHORSKEJ, PHD. A ING. RICHARDOVI 

VANEKOVI, AKO PRÍPADU HODNÉHO 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Štyridsa ť pä ťka je predaj pozemkov v katastrálnom 

území Vinohrady pani Černohorskej a pánovi Vanekovi. 

Pán riadite ľ. 

Mgr. Rastislav   G a j a r s k ý , riadite ľ magistrátu: 

Ďakujem. 

Tu máme aj súhlas pána starostu.  

Bez úvodného s, bez úvodného slova. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem pekne. 

Otváram diskusiu k bodu štyridsa ťpäť. 

Nikto sa nehlási. 

Prosím návrhovú komisiu. 
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Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Tu opä ť máme dve alternatívy.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Rasťo, tam kde máme dve alternatívy, by sme mali 

poveda ť, že kde sme.  

Takže prosím, keby ste uviedli ako predkladate ľ, ktorá 

z tých alternatív je tá, o ktorej by sme dali hlaso vať ako 

prvej.  

Mgr. Rastislav   G a j a r s k ý , riadite ľ magistrátu: 

Ale. Tu nemám alternatívy. V štyridsa ť štvorke.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Je tu prvá alternatíva, je tu druhá alternatíva.,  

Pani vedúca, môžete to vy vysvetli ť, aby sme, aby sme 

to mali jasné.  

Takže pani vedúca oddelenia správy nehnute ľného 

majetku.  

JUDr. Svetlana   K o m o r o v á , vedúca oddelenia správy 

nehnute ľností: 

Predkladáme materiál v dvoch alternatívach. 
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Prvá alternatíva je štandardná, tak ako predkladáme  

všetky takéto materiály a síce s úhradou bezdôvodné ho 

obohatenia za dva roky užívania.  

Druhá alternatíva bez tejto úhrady sa predkladá na 

výslovnú žiados ť žiadate ľov, ktorí tento svoj postoj 

vysvet ľujú v v svojom stanovisku v takej analýze, ktorú sm e 

priložili ako ako sú časť materiálu. Analýza rozširovania 

prevodu pozemkov.  

Oni sa domnievajú, že vzh ľadom na nejaké historické 

okolnosti nie je spravodlivé od nich bezdôvodné obo hatenie 

za tie dva roky požadova ť. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pani doktorka, váš odborný názor je jaký? Ktorú 

alternatívu preferujete. 

JUDr. Svetlana   K o m o r o v á , vedúca oddelenia správy 

nehnute ľností: 

My by sme preferovali alternatívu číslo jedna, tak ako 

vo všetkých obdobných prípadoch štandardne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem ve ľmi pekne.  

To je zrozumite ľné stanovisko vášho oddelenia.  
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Keďže sa do diskusie nikto nehlási, myslím, že po 

tomto vysvetlení vieme, o ktorej budeme hlasova ť ako 

o prvej.  

Pani predsední čka, nech sa pá či.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o alternatíve jedna.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Prosím, prezentujte sa a hlasujte o alternatíve číslo 

jeden.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ť jeden prítomných, 

všetci za, nikto proti, nikto sa nezdržal. 

Prijali sme platné uznesenie.  
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BOD 46 NÁVRH NA PREDAJ POZEMKU 

V BRATISLAVE, K. Ú. DEVÍN, PARC. Č. 

820/6, SPOLO ČNOSTI SYNAP S.R.O. SO 

SÍDLOM V BRATISLAVE, AKO PRÍPADU 

HODNÉHO OSOBITNÉHO ZRETEĽA 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Štyridsa ť šestka je predaj pozemku v katastrálnom 

území Devín pre spolo čnos ť Synap s.r. o.  

Pán riadite ľ, prosím, uve ďte materiál. 

Mgr. Rastislav   G a j a r s k ý , riadite ľ magistrátu: 

Ďakujem. 

Bez úvodného slova. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Otváram diskusiu k tomuto bodu. 

Nik sa do nej neprihlásil. 

Prosím návrhovú komisiu. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia, schva ľujeme predaj. 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 25. septembra 2014 s pokra čovaním 8. októbra 2014  

 538 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Prosím, prezentujte sa a hlasujte.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ť jeden prítomných, 

tridsa ť za, nikto proti, jeden sa zdržal hlasovania. 

Konštatujem, že sme prijali uznesenie. 

 

 

BOD 47 NÁVRH NA PREDAJ POZEMKU 

V BRATISLAVE, K. Ú. DEVÍN, PARC. Č. 

821 A PARC. Č. 822, MANŽELOM PETROVI 

A OĽGE BAKI ČOVCOM, AKO PRÍPADU 

HODNÉHO OSOBITNÉHO ZRETEĽA 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Štyridsa ť sedmi čka je predaj pozemkov opä ť 

v katastrálnom území Devín manželom Baki čovcom.  

Pán riadite ľ. 

Mgr. Rastislav   G a j a r s k ý , riadite ľ magistrátu: 

Ďakujem za za slovo. 

Tento materiál bez úvodného slova. 
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Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Otváram diskusiu k tomuto bodu programu. 

Konštatujem, že sa nikto neprihlásil. 

Prosím návrhovú komisiu. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Mestské zastupite ľstvo schva ľuje predaj. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Prosím, prezentujte sa a hlasujte.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ť jeden prítomných, 

tridsa ť za, nikto proti, jeden sa zdržal. 

Konštatujem, že sme prijali platné uznesenie. 
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BOD 49 NÁVRH NA PREDAJ POZEMKU 

V BRATISLAVE, K. Ú. PETRŽALKA, PARC. 

Č. 855/6, MGR. PAVLOVI KELEMENOVI, 

AKO PRÍPADU HODNÉHO OSOBITNÉHO 

ZRETEĽA 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Štyridsa ť deviatka je návrh na predaj pozemku 

v katastrálnom území Petržalka pánovi Pavlovi Kelem enovi. 

Pán riadite ľ. 

Mgr. Rastislav   G a j a r s k ý , riadite ľ magistrátu: 

Ďakujem. 

Materiál bez úvodného slova. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Aha. Čiže je to bez úvodného slova. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu programu. 

Nikto sa nehlási k tomuto bodu. 

Dávam priestor pre návrhovú komisiu. 
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Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Mestské zastupite ľstvo schva ľuje predaj. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Prosím, prezentujte sa a hlasujte.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťtri prítomných, 

devätnás ť za, nikto proti, štrnásti sa zdržali. 

Konštatujem, že tu sme neprijali uznesenie. 

 

 

BOD 50 NÁVRH NA PREDAJ NEHNUTEĽNOSTI 

V BRATISLAVE, K. Ú. PETRŽALKA, 

POZEMKU PARC. Č. 1186, SPOLO ČNOSTI 

SANATÓRIUM AT, S.R.O., SO SÍDLOM 

V BRATISLAVE, AKO PRÍPADU HODNÉHO 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Bod číslo pä ťdesiat je návrh na predaj nehnute ľnosti 

v katastrálnom území Petržalka spolo čnosti Sanatórium AT, 

s.r.o. 
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Pán riadite ľ. 

Mgr. Rastislav   G a j a r s k ý , riadite ľ magistrátu: 

Ďakujem. 

Tento materiál tiež bez úvodného slova. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ja by som možno predsa len nejakú vetu pridal. 

Tento materiál sme tu už mali, riešili sme to. Chýb ali 

tam vtedy pozemky, my sa za to ospravedl ňujeme, že sa tým 

musíme zaobera ť ešte raz. Chceli by sme to dotiahnu ť do 

takého konca, aby sa tam naozaj dali robi ť rekonštrukcie, 

úpravy a prispôsobenie toho objektu pre funkciu, kt orú 

plní.  

Čiže prosím, o vašu podporu a pochopenie. 

Pán poslanec Fiala ako prvý do diskusie. 

Stanislav   F i a l a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Áno, tento materiál tu už bol  

Môj názor je, že tejto spolo čnosti sme už dostato čne 

pomohli a za tú cenu, ktorá je tam navrhnutá ja 

nezahlasujem. 
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Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Taký som bol šikovný?  

Aha, Svitekovcom. To som si zaškrtol.  

Pán poslanec Fiala, ďakujem za vaše vystúpenie. 

Keďže nemám nikoho iného prihláseného, prosím, 

návrhovú komisiu. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Mestské zastupite ľstvo schva ľuje predaj nehnu 

nehnute ľností. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Prosím, prezentujte sa a hlasujte o tomto bode 

programu.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťpäť prítomných, 

sedemnás ť  za, nikto proti, osemnásti sa zdržali. 

Ani tu sme neprijali uznesenie. 
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BOD 48 NÁVRH NA PREDAJ POZEMKOV 

V BRATISLAVE, K. Ú. DEVÍNSKA NOVÁ 

VES, PARC. Č. 480/9, PARC. Č. 

480/10, PARC. Č. 480/11 A PARC. Č. 

480/12, RNDR. ĽUBOMÍROVI SVITEKOVI 

A ALENE SVITKOVEJ, AKO PRÍPADU 

HODNÉHO OSOBITNÉHO ZRETEĽA 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Prosím, keby ste mi ospravedlnili procedurálnu chyb u, 

lebo som v tej rýchlosti presko čil bod štyridsa ťosem, to je 

návrh na predaj pozemku v katastrálnom území Devíns ka Nová 

Ves pánovi doktorovi Ľubomírovi Svitekovi a jeho pani 

manželke.  

Otváram k tomuto úvodné slovo pána riadite ľa. 

Mgr. Rastislav   G a j a r s k ý , riadite ľ magistrátu: 

Ďakujem. 

Bez úvodného slova. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Výborne. 

Takže, diskusia. 

Keďže diskusiu nemáme, prosím návrhovú komisiu. 
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Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Mestské  zastupite ľstvo schva ľuje predaj. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Prosím, prezentujte sa a hlasujte.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťpäť prítomných, 

tridsa ť jeden za, nikto proti, štyria sa zdržali. 

Konštatujem, že sme prijali platné uznesenie. 

 

 

BOD 51 NÁVRH NA PREDAJ POZEMKOV 

V BRATISLAVE, K. Ú. PETRŽALKA, PARC. 

Č. 5418/3 A PARC. Č. 5418/8, 

SPOLOČNOSTI UNIT TRADE S.R.O., SO 

SÍDLOM V BRATISLAVE, AKO PRÍPADU 

HODNÉHO OSOBITNÉHO ZRETEĽA 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Bod číslo pä ťdesiat jeden je predaj pozemkov 

v katastrálnom území Petržalka spolo čnosti Unit trade. 

Pán riadite ľ. 
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Mgr. Rastislav   G a j a r s k ý , riadite ľ magistrátu: 

Ďakujem. 

Tu máme aj súhlas pána starostu, takže bez úvodného  

slova. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Otváram diskusiu. 

Pán poslanec Greksa je v nej prihlásený ako prvý. 

Marian   G r e k s a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Ja by som poprosil pána riadite ľa, keby to trošku 

bližšie objasnil. Čo tam vlastne má by ť?  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem pekne. 

Takže, prosím, bu ď pán riadite ľ, alebo pani vedúca, 

keby ste vysvetlili o čo vlastne ide. Čo je toto za predaj 

pozemku, aby to zaznelo jasne na úvode prerokovania . 

Pani vedúca, môžete nám pomôc ť, vy ste v tom ur čite 

lepšie zorientovaná, aby sme nehovorili len veci 

v materiáli pä ťdesiatjednotku.  
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Podstatu materiálu o čo ide. 

JUDr. Svetlana   K o m o r o v á , vedúca oddelenia správy 

nehnute ľností: 

Ide o prevod pozemkov, ktorý, ktoré by mali by ť preve 

prevádzané ako prípad hodný osobitného zrete ľa pre ú čely 

pripravovanej výstavby polyfunk čného bytového domu na 

Šustekovej ulici v Bratislave. 

Tento materiál tu už opakovane bol. Nebol schválený , 

ale nikdy k tomuto materiálu neprebehla žiadna disk usia ani 

nikdy nebola vznesená žiadna výhrada, ani žiaden po dnet  na 

dopracovanie, preto žiadate ľ požiadal, aby tento materiál 

bol opätovne predložený do mestského zastupite ľstva, takže 

sme ho predložili. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem pekne. 

Čiže vieme o čo ide. Tá funkcia je tam zrozumite ľná. 

Pán poslanec Greksa má faktickú.  

Marian   G r e k s a , poslanec MsZ: 

Ja by som chcel poprosi ť kolegov, aby to opä ť 

nepodporili, pretože tam hrozí výstavba ďalšieho paneláku 

v Petržalke.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem pekne. 

Nemám nikoho ďalšieho prihláseného, čiže budeme 

rozhodova ť hlasovaním. 

Pani predsední čka návrhovej komisie uvedie návrh. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia o predaji pozemku, 

mestské zastupite ľstvo schva ľuje.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Prosím, prezentujte sa a hlasujte.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťštyri prítomných, 

štrnás ť za, dvaja proti, osemnásti sa zdržali 

hlasovania. 

Tento návrh sme nepodporili.  
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BOD 52 NÁVRH NA PREDAJ NOVOVYTVORENÉHO 

POZEMKU V BRATISLAVE, K. Ú. STARÉ 

MESTO, ČASŤ PARC. Č. 1964/20, 

MANŽELOM ING. RICHARDOVI A MGR. 

JÚLII PROCIKOVCOM, AKO PRÍPADU 

HODNÉHO OSOBITNÉHO ZRETEĽA 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Päťdesiat dvojka, posledný z týchto osobitných 

zrete ľov je bod na predaj novovytvoreného pozemku 

v katastrálnom území Staré Mesto manželom Prosikovc om.  

Pán riadite ľ. 

Mgr. Rastislav   G a j a r s k ý , riadite ľ magistrátu: 

Ďakujem. 

Tento mat, tento materiál bez úvodného slova. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Otváram diskusiu k bodu číslo pä ťdesiatdva. 

Nikto sa do nej neprihlásil. 

Prosím návrhovú komisiu. 
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Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Mestské zastupite ľstvo schva ľuje  predaj.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Prosím, prezentujte sa a hlasujte.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťštyri prítomných, 

tridsa ťdva za, nikto proti, jeden sa zdržal, jeden 

nehlasoval.  

Konštatujem, že sme schválili platné uznesenie. 

 

 

Opäť sme pri Karlovi Gottovi, ale tentokrát si dáme 

prestávku, kým sa k nemu dos 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Ešte, ešte chceme. 

Päťdesiattri. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Po prestávke už ni č nebude?  
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Ja vám dám donies ť chlebí čky sem, ak by ste boli teda 

náchylní tejto myšlienke. Tie vynikajúce zo v čera sú 

čerstvo urobené zase dnes. Čiže, od toho istého dodávate ľa, 

nemyslite si, že sme ich sušili v chladni čke.  

Ale akože, keby vám toto vyhovovalo, ja nie som pro ti.  

Môžme tak?  

(poznámka:  po čuť „áno, áno“) 

Palko, prosím ťa, keby si zariadil to, že pokúsime sa 

naservírova ť tie chlebí čky pre kolegov poslancov tuná 

v rokovacej sále, tak aby sme sa trošku pohli a moh li pri 

tom pracova ť.  

Čiže, skúsime to takto urobi ť.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

To sme mohli už pred pol ho. Keby som bol vedel, že  

toto bude vaše želanie, tak ja by som to býval zari adil. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 
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BOD 53 UDELENIE ČESTNÉHO OBČIANSTVA MESTA 

BRATISLAVY P. KARLOVI GOTTOVI 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Sme v bode pä ťdesiattri. Udelenie Čestného ob čianstva 

mesta Bratislavy  pánovi Karlovi Gottovi.  

Dámy a páni, nero nerozhodujeme. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Prosím, k ľud. 

Dámy a páni, nerozhodujeme v tomto zastupite ľstve 

často o udelení čestného ob čianstva, v tomto volebnom 

období sme to urobili raz. Bol to americký generál,  ktorý 

pomohol slovenským ozbrojeným silám ve ľmi kvalitnou 

spoluprácou v rámci štruktúry NATO, tomu sme udelil i čestné 

občianstvo. A myslím, že to malo ve ľký ohlas na americkej 

strane.  

Keď som ho tento rok stretol v rámci osláv v Banskej 

Bystrici sedemdesiateho výro čia Slovenského národného 

povstania, mal ve ľmi pozitívne spomienky na Bratislavu, aj 

na tento náš krok.  

Verím, že s rovnakým prijatím sa stretne aj tento 

návrh, ktorý sme dostali od skupiny obyvate ľov Bratislavy 

a ktorý predložili návrh na udelenie Čestného ob čianstva 

mesta Bratislavy  pánovi Karlovi Gottovi.  
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Vychádzali z toho, že majster mal toho roku 

sedemdesiatpä ť rokov, čiže životné jubileum, vychádzali aj 

z toho, že je častým hos ťom a návštevníkom nášho mesta, že 

je to umelec, ku ktorému sme aj my mali a pevne ver ím, že 

stále máme aj ur čité citové a iné väzby a to že rád a často 

koncertuje aj v Bratislave, je možno dobrým zdôvodn ením na 

to, aby sme povedali, že je aj našim spevákom, naši m 

reprezentantom a v tom symbolickom slova zmysle ho pozvali 

ako čestného ob čana medzi tých, ktorí takýto ocenenie, 

takýto titul získali a môžu sa pýši ť tým, že sú čestnými 

občanmi mesta Bratislavy . 

Navrhujem, aby sme to schválili. Viem, že ste o tom  

diskutovali v jednotlivých kluboch. Verím, že tento  návrh 

nájde pochopenie aj vo vašich radoch a že ho podpor íte.  

Toľko z mojej strany k bodu pä ťdesiattri.  

Otváram k nemu diskusiu, do ktorej sa hlási ako prv ý 

pán námestník Budaj.  

Ján   B u d a j ,  námestník primátora a poslanec MsZ: 

No, neviem odkia ľ za čať. 

Ja si myslím, že ude ľovanie týchto čestných 

občianstiev má nejaký charakter. Ja chápem, že Karel G ott 

tu bude ma ť koncert, aj že idú vo ľby, aj všetko chápem. Ale 

ne nezosmiešnime tento inštitút.  

Karel Gott si zastlúži rôzne ocenenia, ale, aj 

bratislavské nejaké ocenenia kultúrneho charakteru.  Toto je 

podľa všetkých tých mien, ocenenie politického charakte ru. 
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Ja si ani nemyslím, že Karel Gott je politicky neja k 

odsúdeniahodný človek, všeli čo v živote prežil, prešiel, 

ako mnohí umelci, ale nie je to, nesúvisí s našim m estom 

ani pokia ľ by išlo o nejak jeho politické gesto, tie robil 

naozaj v inom meste, aj tie dobré, aj antichartu, a j potom 

spieva ť s Karlom Krylom. 

Na chví ľu ma napadlo, že vám navrhnem a viem si 

predstavi ť, že by ste to možno aj aj možno prijali. Totiž 

takým istým jubilantom by bol aj Karel Kryl. Ten sa  narodil 

v roku 1944 a zomrel v roku 1994. čiže, on má až 

dvojnásobné jubileum, čo je teda neradostné, lebo ten už 

koncertova ť práve pre to druhé jubileum u nás nemôže.  

Títo dvaja muži spievali na Melantriskom balkóne po čas 

Novembra ´89. A keby sme ich odsúhlasili ako čestných 

občanov, tak  by sa stretli opä ť.  

Lenže ja viem, ako sa Karel Kryl hanbil za ten spev . 

A hovoril o Václav Havel a kamaráti, že to bude dob ré, ale 

Karel Kryl až do do smrti ľutoval, že s tým súhlasil.  

Nemal tiež ni č proti Karlovi Gottovi ako ja, teraz ke ď 

to hovorím, ale zdalo sa mu, že sa pomiešalo nie čo, čo sa 

pomieša ť nemalo a že aj on prispel k tomu, že sa po 

Novembri za čalo s tými hodnotami, ktoré dovtedy disidenti 

veľmi prísne strážili a odde ľovali to víno od vody, že sa 

to za čalo zmiešava ť a nakoniec to nie je ani poriadne víno, 

ani poriadna voda.  
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Preto nenavrhnem Karla Kryla, hoci si ho nesmierne 

vážim, cením. Boli sme kamaráti. Nenavrhnem ho v te jto 

chvíli, aby bol spolunosite ľom ceny s Karlom Gottom. 

 A prosím vás, nerobme ani z Karla Gotta, ani z tej  

ceny nie čo, čo nie je. Nezmiešavajme tu vodu a víno, tam 

kde to nie je namieste.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pán poslanec Za ťovi č, faktická poznámka. 

RNDr. Martin   Z a ť o v i č , poslanec MsZ: 

(poznámka: nezrozumite ľné slová) typické, ale súhlasím 

s pánom Budajom. Naozaj, v tomto má pán Budaj pravd u, že 

s ním súhlasím. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pán poslanec Borgu ľa. 

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

Mne je také divné, že ste za za jedným stolom, páni , 

ste vedenie tohto mesta a neviete si to vydiskutova ť na 

inom fóre a teraz jedného človeka, ktorý si to asi 

nezaslúži, čo bude výsledok tohto hlasovania? Že návrh na 

udelenie čestného ob čianstva a teraz, neudelený. Však to je 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Tak akože stiahnu ť, to je možno ešte horšie ako 

neschváli ť.  

Tak akože, tak. Ja osobne rozumiem tomu, čo povedal 

pán námestník Budaj a možno by sme si mohli mohli v šeli čo 

vysvet ľova ť, ale je otázka teda, kto sa môže a má sta ť 

čestným ob čanom Bratislavy?  

Keď to môže dosta ť americký generál, ktorý priamo 

z našim mestom nesúvisí, ale pomáha Slovenskej repu bliky  

a my mu týmto spôsobom vyjadríme úctu a po ďakovanie za to 

čo urobil pre rozvoj ozbrojených síl, ktoré sídlia v  našom 

meste, ja myslím, že to bolo ve ľmi dobré, dobre mienené 

rozhodnutie, ktoré sme urobili.  

A tu ho cítim tiež. Možno niekto v tom cíti aj ten 

politický rozmer, o k tomo o ktorom hovoril pán nám estník. 

Samozrejme, sa pod ľa toho k tomu vyjadrí.  

Ako, my ako mesto rozhodujeme, kto bude našim čestným 

občanom. A je to právomoc mestského zastupite ľstva. Ke ď to 

stiahneme, zostane to také nedopovedané. Tak bu ď sa s tým 

vieme  stotožni ť, alebo nie.  

Takže, ja si myslím, že ten návrh tu je. Je na stol e, 

je vonku, už ho nevieme stiahnu ť spä ť, takže mali by sme 

o ňom rozhodnú ť.  
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Pán námestník Budaj, faktická poznámka.  

Ján   B u d a j ,  námestník primátora a poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Ja len chcem vysvetli ť, že ako to už býva 

v politických kolektívoch, ja som svoj názor hovori l ve ľmi 

jasne a nekonfronta čne a pán primátor zase má plné právo 

mať svoj názor taký, jaký tu prezentuje a vidie ť užito čné 

gesto v tom návrhu.  

A ja, samozrejme, to nepovažujem za žiadnu nejakú t akú 

tragédiu, ani za žiadne, žiadny taký zlom, na ktoro m by sa 

vedenie mesta muselo za každú cenu dohodnú ť.  

To je naozaj vec gesta. A ja len odporú čam, aby sa to 

gesto zvážilo.  

To je všetko.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pani poslanky ňa Augustini č, faktická poznámka.  

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

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Táto diskusia prebehla aj na rade. pokia ľ si pamätám, 

sme sa dohodli, že si každý povieme vo svojich klub och, 

povieme pánovi primátorovi a v prípade, že bude zho da, 

materiál bude predložený. Ten tu je, čiže ja predpokladám, 
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že zhoda bola. Tak po ďme hlasova ť a opätovne o tom 

nediskutujme.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pán poslanec Kolek.  

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

Ja dávam slovo pani pani Tvrdej.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pani poslanky ňa Tvrdá chce faktickou poznámkou 

reagova ť. 

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

Ja som povedala výsledok nášho klubu a tá zhoda 

nebola.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Tá zhoda je tak pol na pol.  

Čiže, tá zhoda je taká ve ľmi otvorená.  

Ja chcem poveda ť ešte jednu ve ľmi zrozumite ľnú vec. 

zaznelo tu, že vo ľby a koncert 29-teho.  
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Ja som sa zú častnil jubilejného koncertu Mekyho 

Žbirku, ktorý naš ťastie je Bratislav čan, čiže nebolo mu 

treba ude ľova ť žiadne čestné ob čianstvo, plaketu mesta 

Bratislavy  som mu odovzdal v zákulisí, nerobil som  z toho 

žiadnu reklamu. Rovnako to môže prebehnú ť v tomto prípade.  

Tu vôbec nejde o vo ľby. Ak máte pocit, že ja alebo 

niekto z nás sa chce niekde ukazova ť a robi ť z toho ve ľkú 

mediálnu udalos ť, absolútne nie.  

Je tu nejaký koncert, ktorých Karel Gott absolvoval  

v Bratislave ve ľa, to že je pred vo ľbami, je možno 

zaujímavé, ale on má práve v tomto roku sedemdesiat päť. Čo 

s tým máme urobi ť? Keby ich mal minulý rok, alebo budúci, 

tak sa možno vtedy budeme o tom bavi ť. 

Čiže, nemyslím si, že toto by mal by ť dôvod, ktorý by 

vás odradil od toho, aby ste to brali tak, že ježiš mária, 

keď to schválime, tak čo s tým ten primátor urobí. Nemám 

žiadne takéto úmysly.  

Ja to naozaj chcem vyrieši ť ve ľmi korektne a decentne 

a nezneužíva ť ani koncerty ani iné udalosti na to, aby som 

si robil prezentáciu. Myslím, že na to je volebná k ampaň, 

ktorú máme vies ť vo vz ťahu k svojim voli čom, ale nie 

takýmto spôsobom.  

To len na vysvetlenie k tomu, čo tu zaznelo, na čo som 

predtým nereagoval.  

Pani poslanky ňa, už sme skon čili faktické poznámky, 

čiže môžete sa pokojne prihlási ť do diskusie.  
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Ja som odpovedal na faktické na moju adresu.  

Pán poslanec Osuský je prihlásený 

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

(poznámka: za čiatok vety nie je rozumie ť, poslanec 

hovorí mimo mikrofón) ... odo m ňa znie ť paradoxne a poviem 

za seba, že som nikdy nebol na koncerte Karla Gotta , raz 

v živote som kúpil za štyridsa ťštyri korún v Suprafone jeho 

elpé čko Lady Carneval, ktoré som venoval svojej matke, 

ktorá ho mala celkom rada, ja som možno bol skôr  

na Vod ňanského a Skoumala alebo Pavla Bobka, ale domnievam  

sa a v tomto zmysle v tom ozaj  nevidím volebnú kam paň.  

Že ten Karel Gott, pri tom, že si ve ľmi presne 

uvedomujem to, že ho vytiahli ako re čníka na Anticharte, 

ktorá bola napchatá všetkými našimi vzácnymi a i mn ou 

ctenými umelcami podotýkam, tá sála, teda nebola ta m len 

Ji řina Švorcová, boli tam aj celkom závažní ľudia, tak 

musím poveda ť, že Karel Gott, ako si mladší nepamätajú, tu 

vyhral prvý ro čník Bratislavskej lýry, ktorá sa stala 

súčasťou kultúrneho diania nášho mesta. A akoko ľvek, 

i v totalite prinášala pekné pesni čky nových spevákov 

a bolo to nie čo. Karel Gott to vyhral, ako si my pamätáme 

s pesni čkou Mám rozprávkový dom Vieroslava Matušíka. A aj 

keď osobne nie som nijakým fanúšikom Karla Gotta, pozn ám 

veľmi ve ľa ľudí, ktorým prinášal rados ť do života.  

A zažil som dnes takú diskusiu o tom, že nárok majú  

disidenti. Ja sám si ich strašne vážim, a nevážim s i ľudí, 

ktorí si ich nevážia. Ale v tejto krajine sa okrem 
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budovania socializmu a štúdia vedeckého komunizmu a j žilo. 

Pôsobili tu ľudia ako Ctibor Fil čík, Lokvencová-Husáková, 

aby som zabo čil do vôd divadla, tá mala dnes, toho roku sté 

výro čie narodenia a neprešla mi poštová známka, ktorú so m 

ja Osuský chcel Lokvencovej-Husákovej presadi ť, pretože to 

bola ve ľká divadelná umelky ňa. Proste, tu sa aj žilo. Tu sa 

operovalo, tu sa vzdelávalo, tu sa hralo v divadle,  tu bol 

Slovák s Rajterom, tu bol Bohdan Warchal, neboli di sidenti, 

ale prinášali ľuďom rados ť možno v dobách, ktoré neboli 

veľmi radostné ako také.  

A tak si myslím, že posudzovanie a komparácie s Kar lom 

Krylom, samozrejme, že by som bol za čestné ob čianstvo keby 

Karel Kryl dnes tu bol a mal svoje jubileum, tak bu dem 

všetkými štyrmi za ň, ale nemyslím si, že by sme mali Karla 

Gotta zavrhnú ť preto, že nebol disident, pretože bol 

človekom ktorý robil rados ť ľuďom a nikoho k ni čomu 

nenútil. M ňa nenútil chodi ť ani na svoje koncerty, ani 

kupova ť jeho platne.  

Proste tí ľudia, ktorým robil rados ť, myslím, budú 

súhlasi ť s tým, že čestné ob čianstvo dostane. A ja sa 

podpisujem pod to, že ak je v tomto životnom jubile u, tak 

by som nepodsúval primátorovi Ftá čnikovi, že to ude ľuje 

kvôli svojej volebnej kampani.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem ve ľmi pekne.  
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Pán poslanec časť toho, čo ste povedali, sme napísali 

do zdôvodnenia, najmä tie faktické veci.  

Je to v tom materiáli. A ve ľmi pekne ďakujem za vaše 

vystúpenie. 

Faktickou reaguje pán poslanec Hr čka.  

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ja sa priznám, že som pôvodne ten materiál nechcel 

podpori ť a myslím si, že som sa skôr stotož ňoval 

s argumentami pána Budaja, ale aj po tomto príhovor e si to 

rozmyslím, a teda nebudem, pod ľa mňa by to naozaj bolo 

trapné keby sa to, keby to neprešlo. A myslím si, ž e by sme 

v niektorých veciach mohli by ť aj viac ve ľkorysý.  

Takže ja to podporím.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec Greksa. 

Marian   G r e k s a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Ja naozaj nie som fanúškom Karla Gotta. Po čúvam úplne 

inú hudbu, ale napriek tomu si Karla Gotta strašne vážim za 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 25. septembra 2014 s pokra čovaním 8. októbra 2014  

 563 

jeho vysokú profesionalitu, za jeho talent a to, že  bol 

celý život džentlmen, pokia ľ viem, nikomu nikdy neublížil, 

vždy robil naozaj svojou, svojim umením a svojim hl asom iba 

rados ť. 

A ja si myslím, že si zaslúži nejaké ocenenia. A my  

keď mu môžme da ť, my tým môžme vyjadri ť svoju nejakú úctu, 

alebo neviem ako by som to ďalej nazval, tak budem ve ľmi za 

to, aby sme mu to čestné ob čianstvo dali. Pretože si 

myslím, že si to zaslúži.  

Myslím, že on by mal by ť čestným ob čanom každého mesta 

v Československu.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Pani poslanky ňa Jégh. 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Ja naopak, zase niektorým kolegom, som fanúši čkou 

Karla Gotta od útleho detstva, od kedy si rozum pam ätám, 

pre m ňa Gott je spevák ten, ktorý je spevák.  

Všetky jeho skladby, všetky jeho piesne majú podsta tu, 

majú čo poveda ť a sú také, ktoré sa dajú po čúva ť aj po 

to ľkých rokoch, ko ľko on už pôsobí na tom javisku. 

Neviem kedy bude ma ť tu v Bratislave ve ľký koncert, ja 

som na pár koncertoch sa zú častnila, bola a proste to je 
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nezabudnute ľné. Ale nebola by som rada, keby sa len tak za 

oponou niekde vzadu na javisku sa mu toto ob čianstvo 

odovzdávalo. Ke ď tak majú niektorí proti tomu nie čo, tak 

dajme to po vo ľbách niekedy, alebo ho pozvime zvláš ť, alebo 

neviem čo už. 

Ale ja si myslím, že toto nemôže by ť na úkor toho, že 

mu toto ob čianstvo neudelíme, alebo neodhlasujeme. Však ke ď 

obidve republiky boli ešte spolu, boli celé, tak on  bol aj 

náš a je náš aj teraz.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem pekne. 

Faktickou reaguje pán poslanec Greksa. 

Marian   G r e k s a , poslanec MsZ: 

Ja by som len podporil čo hovorila pani Jégh a tiež si 

myslím, že som úplne za to, aby ste mu to vy ako pr imátor 

odovzdali na jeho najbližšom koncerte. Vôbec s tým nemám ja 

osobne žiadny problém. 

Ja myslím, že to treba vo čo najvä čšej sláve odovzda ť.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pán poslanec Šindler.  
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Ing. Milan   Š i n d l e r , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Ja tiež budem hlasova ť  za udelenie ob čianstva pánu 

Gottovi.  

Mal som tú česť sedie ť v zákulisí ešte po čas môjho 

manažovania dcéry v rokoch ke ď spievala a mal som s neho 

veľmi dobrý dojem ako po tej ľudskej stránke. O tej 

profesionálnej, ktorú je možno vidie ť z rádií a na 

koncertoch, to viete vy posúdi ť, ale ja z tej ľudskej 

stránky chcem poveda ť, že som mal z neho dobrý dojem. 

Takže budem hlasova ť ur čite za.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Myslím, že tá diskusia si nevyžaduje žiadne závere čné 

slovo. Asi najviac nás ovplyvnil v tej diskusii pán  

poslanec Osuský.  

Dávam priestor pre vaše hlasovanie, aby ste sa 

hlasovaním vyjadrili k tomu návrhu. Každý, prosím, buďte 

slobodní v tom ako sa rozhodnete, ale návrh sme pre dložili 

naozaj v dobrej viere.  

Uzatváram možnos ť sa prihlási ť. 

Prosím návrhovú komisiu. 
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Sta čí o, toto je nadpolovi čná vä čšina. Už nehlasujeme 

troma pätinami. Myslím, že v sále je dostatok posla ncov, 

čiže myslím, že môžeme rozhodova ť.  

Pani predsední čka, prosím, uve ďte návrh. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Mestské zastupite ľstvo schva ľuje udelenie čestného 

občianstva Karlovi Gottovi. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Prosím, prezentujte sa a hlasujte o tomto návrhu.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

V sále je prítomných dvadsa ťsedem poslancov,  

dvadsa ťtri z nich hlasovalo za, nikto proti, štyria sa 

zdržali. 

Konštatujem, že tento návrh bol schválený a ve ľmi 

pekne vám ďakujem. 
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BOD 54 NÁVRH VÝŠKY ČLENSKÉHO PRÍSPEVKU 

HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY 

BRATISLAVSKEJ ORGANIZÁCIÍ CESTOVNÉHO 

RUCHU NA ROK 2015 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Päťdesiatštvorka je návrh výšky členského príspevku 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

Bratislavskej organizácií cestovného ruchu na rok 2 015. 

A dalo by sa poveda ť a na ďalšie roky, pretože 

prichádzame s návrhom, ktorý trochu mení filozofiu,  

s ktorou sme doteraz pracovali. 

Bratislavská organizácia navrhuje, aby sme naviazal i 

ich príspevok, ktorým mesto bude prispieva ť na činnos ť 

tejto organizácie na ich výkon. Výkon sa prejavuje najmä 

v tom, akú máme da ň z ubytovania, to znamená, ko ľko 

turistov do mesta príde. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Päťdesiatsedem bé, je autobusy. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Tam sme za chví ľočku.  

Čiže, navrhujú, aby sme to urobili ako 

tridsa ťpercentný podiel na výnose z dane z ubytovania, ak 

ten podiel klesne, náš príspevok bude o nie čo nižší, ak 
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podiel stúpne, pretože máme dobrý, dobrú návštevnos ť, dobré 

výsledky práce v tejto organizácie, ten príspevok b ude 

vyšší.  

Mne sa to zdá celkom férové. Je to predvídate ľné, 

netreba to každý rok tuná diskutova ť.  

Tá suma nie je malá, ktorou prispievame, to ste si 

ur čite všimli, ale zase je to tak, že chceme rozvíja ť 

turizmus. My chceme manažova ť Bratislavu ako organi, ako 

turistickú destináciu, chceme to robi ť kvalitne a myslím 

si, že BTB sa to darí, že tie pôrodné bolesti má za  sebou 

a je to organizácia, ktorej je možno dôverova ť a da ť jej 

podporu. Aj takouto formou.  

Preto teda navrhujem ten návrh. Všimli ste si, že t o 

znamená, že už na budúci rok zastupite ľstvo nebude musie ť 

o tom samostatne hovori ť, pretože bude jasne dané, že je to 

to ľko a to sa má zapracova ť do rozpo čtu.  

Takže, takýto návrh vám predkladám. 

Otváram diskusiu, do ktorej sa ako prvá hlási pani 

poslanky ňa Reinerová. 

Ing. Anna   R e i n e r o v á , poslanky ňa MsZ: 

Za slovo. 

Poprosím vážených kolegov o podporu tejto navrhovan ej 

čiastky, nako ľko naozaj, Bratislavská organizácia 

cestovného ruchu vyvinula a má v budúcnosti vyvinú ť ďalšie 
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iniciatívy, úsilie a programy, ktoré podporia Brati slavu 

ako destináciu cestovného ruchu.  

Myslím si, že to budú ú čelne využité finan čné 

prostriedky. 

Vrátia sa nám s časti aj na dani z ubytovania. 

Táto da ň je cca dva celé sedem milióna za 

predchádzajúci rok.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec Fiala, nech sa pá či. 

Stanislav   F i a l a , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Podporím tento návrh, aj ke ď chcem upozorni ť na to, čo 

už som hovoril, že pri náhodou inom spôsobe tejto d ane, čo 

bolo navrhované, myslím, v správe kontrolóra, to zn amená 

ako da ň z nehnute ľnosti, aby sa na to pamätalo, že máme na 

to čosi naviazané.  

Možno je to pre budúcnos ť.  

Ale to by som sa nebol prihlásil. Ale máte tam, ale bo 

je tam v časti Bé, sú čtová chyba. Ak im chceme da ť 
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osemstoštyritisíc štyristodvadsa ťdva rozdelené na dve 

polovice, tak to nemôže by ť štyristojedna ale 

štyristodvatisíc. Nechcel by som ich ukráti ť o dve tisíc 

Eura. 

Takže, technická chyba, opraví v návrhu uznesenia. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Prosím, keby sme toto zoh ľadnili pri schva ľovaní 

uznesenia. 

Slovo má pani námestní čka Kimerlingová. 

Ing. Viera   K i m e r l i n g o v á ,    I .  námestní čka 

primátora a poslanky ňa MsZ: 

Vážení kolegovia, myslím si, že naozaj cestovný ruc h 

treba podporova ť, že je ve ľmi dobré, že vznikla takáto 

organizácia cestovného ruchu, kde Bratislava má ted a naozaj 

zjavnú vä čšinu a že aj štát podporuje takéto organizácie. 

Len trošku mi prekáža, že pri pri zadávaní zakázok,  alebo 

teda pri, pri výrobe propaga čných predmetov si myslím, že 

by sa mala propagova ť Bratislava napríklad, na perách, 

alebo na taškách, ktoré vyrábajú na propagáciu, sa 

propaguje organizácia. A nie Bratislava ako destiná cia.  

Takže, to si myslím, že je trošku pomýlené a neviem  

pre čo odborníci, alebo teda tí, ktorí sa v cestovnom ru chu 
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naozaj vyznajú a riadia našu spolo čnos ť, sa dopúš ťajú 

takejto chyby.  

Tá organizácia, naozaj, bola zriadená na to, aby 

podporila cestovný ruch , aby túto destináciu Brati slavu 

a okolie propagovala a nie aby nás v propaga čných 

materiáloch.  

Hovorím. Spomínam konkrétne tašky a perá ur čite, 

miesto loga Bratislavy  tam majú BTB. Nie je to spr ávne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pán poslanec Šindler. Člen predstavenstva BTB.  

Nech sa pá či, pán poslanec. 

Ing. Milan   Š i n d l e r , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Ja si myslím, že takýto detail sa dá ve ľmi ľahko ako 

opravi ť a do budúcna to vieme vyrieši ť bez akýchko ľvek 

problémov.  

A tento návrh, samozrejme, podporujem, s tým že by som 

dal taký dôraz, ktorý možno tu nezaznel, že v tomto  návrhu 

je zoh ľadnený nejaký vývoj, o čakávaný vývoj tých pe ňazí, 

ktorý je podložený reálnym výkonom na ubytovaní.  

Čiže, BTB si bude môc ť plánova ť svoje výdavky a svoje 

náklady, ke ďže niektoré projekty presahujú roky a sú 

dlhodobejšieho charakteru.  
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Takže ur čite tento návrh, ke ď v tejto podobe prejde, 

pomôže bežnému životu a projektom, ktoré sú v rámci  BTB 

priorizované a podporované. 

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem pekne. 

Pani poslanky ňa Reinerová.  

Ing. Anna   R e i n e r o v á , poslanky ňa MsZ: 

Ja len v krát v krátkosti. 

Naozaj, úlohou Bratislavskej organizácie cestovného  

ruchu je podporova ť mesto Bratislavu ako destináciu.  

A druhú vec, ktorú chcem podotknú ť je, že na náš 

príspevok sa viaže aj dotácia od štátu. Takže, ko ľko do 

toho vložíme, dá sa poveda ť, že to ľko dostaneme. Zvýši sa 

tým rozpo čet a isté prostriedky budú na propagáciu nášho 

hlavného mesta.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pán poslanec Muránsky.  
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Ing. Michal   M u r á n s k y , poslanec MsZ: 

Ja by som, ja by som chcel trošku z iného poh ľadu, 

alebo z trošku inej perspektívy pozrie ť sa na tento 

problém.  

Bratislava už dneska nemá dostato čný infraštrukturálne 

kapacity na to, aby prijala ďalších turistov. Každodenne sa 

stáva, že autobusy s turistami stoja na zastávkach emhádé. 

Nemáme dostato čne ve ľké kapacity na to, aby stáli tieto 

autobusy a to nie je len o autobusoch, ktoré stoja tam kde 

nemajú, ale aj o ďalších veciach a preto si nemyslím, preto 

si myslím, že práve Bratislava by mala venova ť prostriedky 

na to, aby pripravila infraštruktúru na viacej turi stov, 

pretože momentálny stav na to nie je pripravený.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Keďže nemáme ďalšieho prihláseného, uzatváram možnos ť 

sa prihlási ť.  

A ja vám ďakujem za tie vyjadrenia, ktoré ste mali.  

Máme tu aj pána predsedu predstavenstva, ale myslím , 

že nie je potrebné, aby sme tu diskusiu ďalej otvárali, 

pretože s tým samotným príspevkom zrejme nie je pro blém, je 

otázka čo za ten príspevok organizácia mestu poskytuje 

a vôbec celej tejto destinácii.  
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Ale to myslím, že je predmetom zase iných správ. Ma li 

sme takú správu v čera. Správa o výro čne, výro čná správa 

o činnosti BTB, čiže tam si môžme poveda ť, čo sa za naše 

peniaze ako členské, ktoré vkladáme do organizácie dosiahlo 

a čo si myslíme, že by sa malo robi ť v ďalších obdobiach. 

A potom je to na nás, aby sme to na valnom zhromažd ení 

preniesli do činnosti organizácie formou schválenia 

rozpo čtu, prípadne zamerania činnosti.  

Končím teda rozpravu aj pod týmto krátkym úvodným 

slovom a prosím návrhovú komisiu o uvedenie návrhu 

uznesenia.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Mestské zastupite ľstvo schva ľuje v časti A s obomi 

bodmi s tou opravou tej čiastky šty štyristodvatisíc 

jedenás ť to vychádza a tá oprava je v časti Bé, kde 

poveruje pána primátora, v časti Cé zruší uznesenie. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Takže, prosím, prezentujte sa a hlasujte o tomto 

návrhu.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ť prítomných, 

dvadsa ťšes ť za, nikto proti, štyria sa zdržali. 

Konštatujem, že tento návrh sme schválili. 
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BOD 55 NÁVRH DODATKU Č. K ZRIA ĎOVACEJ 

LISTINE: 

CENTRA VOĽNÉHO ČASU ŠTEFÁNIKOVA 35, 

BRATISLAVA, 

CENTRA VOĽNÉHO ČASU KULÍŠKOVA 6, 

BRATISLAVA, 

CENTRA VOĽNÉHO ČASU HLINÍCKA 3, 

BRATISLAVA, 

CENTRA VOĽNÉHO ČASU PEKNÍKOVA 2, 

BRATISLAVA, 

CENTRA VOĽNÉHO ČASU  GESSAYOVA 6,  

BRATISLAVA 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Bod číslo pä ťdesiatpä ť je návrh dodatku k zria ďovacím 

listinám piatich centier vo ľného času. 

Pán riadite ľ, prosím krátke úvodné slovo. 

Mgr. Rastislav   G a j a r s k ý , riadite ľ magistrátu: 

Ďakujem. 

Tento materiál bez úvodného slova. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Otváram diskusiu k bodu pä ťdesiatpä ť. 

Nikto sa do nej  nehlási. 
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Prosím návrhovú komisiu. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Mestské zastupite ľstvo schva ľuje  zria ďovacie listiny.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Prosím, prezentujte sa a hlasujte o návrhu dodatku 

k zria ďovacím listinám našich centier vo ľného času.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Dvadsa ťsedem  prítomných, 

všetci za, nikto proti, nikto sa nezdržal. 

Konštatujem, že sme schválili platné uznesenie. 

 

 

BOD 56 INFORMÁCIA O STAVE REALIZÁCIE 

NOSNÉHO SYSTÉMU MHD V BRATISLAVE 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Sme v bode pä ťdesiatšes ť. Je to Informácia o stave 

realizácie Nosného systému MHD v Bratislave. 
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Vážené pani poslankyne, páni poslanci, materiál dáv a 

vecné informácie o tom v akom stave sa nachádza prv á etapa, 

ale sústre ďuje sa vo svojej informácii aj na druhú etapu, 

kde vás chcem ve ľmi pekne poprosi ť o podproru nasledovných 

uznesení.  

S Európskou komisiou intenzívne diskutujeme o tom, 

kedy a akým spôsobom má by ť pripravená a ukon čená druhá 

etapa. Je to práca, ktorá súvisí s urbanistickou št údiou, 

súvisí s skracovaním elektri čky v Petržalke a podobne, ale 

my chceme dotiahnu ť tú investíciu až na Janíkov dvor, 

pretože vtedy má dopravný zmysel pre Petržalku. 

Predkladáme vám návrh harmonogramu, ktorý navrhujem e 

schváli ť. Je to tak trošku na žiados ť Európskej komisie, 

ktorá hovorí, sme pred vo ľbami, my nevieme celkom čo bude 

po vo ľbách a naozaj, môže prís ť k zmenám, či 

v zastupite ľstve, alebo na poste primátora, o tom rozhodnú 

naši voli či, ale chcú ma ť istotu, že harmonogram druhej 

etapy tu má podporu, že mu rozumieme a že to ne ťaháme tak, 

aby sa elektri čka postavila až do roku 2020.  

My sme ten harmonogram skrátili tak, aby to bolo 

najneskôr v polovici roku 2019. V ideálnom prípade do konca 

roku 2018. 

Čiže, jeden návrh je schváli ť harmonogram, vyslovi ť 

istú politickú podporu pre to, aby sa na tomto proj ekte 

pracovalo.  

S tým potom súvisí to, že musíme odsúhlasi ť predbežný 

rozpo čet na projek čné práce, ktoré súvisia s dokumentáciou 
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pre územné rozhodnutie, expertízu a proces EIA, kde  

Európska komisia požaduje, aby na túto druhú etapu prebehol 

samostatný proces EIA, hoci my sme ho už pred rokmi  robili, 

ale je tu požiadavka, aby sme prešli znovu hodnoten ím 

vplyvov na životné prostredie, aby to bolo čisté a nikto to 

nemohol spochyb ňova ť.  

To je teda druhý návrh, ktorý máme. 

A tretí návrh je uzavrie ť príslušný dodatok vo vz ťahu 

medzi mestom Bratislava a Metrom, ktoré sme si zria dili na 

to, aby nám takéto dopravné investície manažovalo a  súvisí 

to s tým bodom číslo dva, práve Metro bude objednávate ľom 

tej dokumentácie. Bude zrejme financova ť tieto veci, 

samozrejme, za našej ú časti, ale viete ako sme na tom 

s úvermi a podobne. Čiže, budeme to rieši ť aj 

prostredníctvom spolo čnosti Metro. 

Čiže, upravujeme naše vz ťahy so spolo čnos ťou Metro. 

Jednak v tomto zmysle, ale aj vo vz ťahu k tomu, že už 

nevykonáva všetky tie činnosti, ktoré sme mali vo vz ťahu 

k prvej etape, pretože tam nastúpil stavebný dozor,  ktorý 

bol vysú ťažený, teda externý stavebný dozor a Metro ďalej 

pre nás tieto činnosti nekoná.  

Toľko taký krátky komentár k uzneseniu pod bodom bé, 

ktoré považujem za ve ľmi dôležité práve pre prípravu druhej 

etapy a všetky tie kroky, ktoré je potrebné v tejto  

súvislosti urobi ť.  

Otváram diskusiu o bode pä ťdesiatšes ť.  
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Konštatujem, že nikto z vás sa do tejto diskusie 

neprihlásil.  

Neviem, či je  v sále dostatok poslancov, aby sme 

mohli hlasova ť.  

Urobíme si prezenta čné hlasovanie. teda prezentáciu 

vás, ktorí ste prítomní v rokovacej sále, aby som m al 

istotu, že môžem da ť hlasova ť o bode pä ťdesiatšes ť. 

Prosím, prezentujte sa.  

Prezentujte sa, asi najlepšie, ke ď to každý urobí 

osobne, aby neboli pochybnosti či sme, alebo nie sme 

prítomní.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Nie sme. 

Vonku je pani poslanky ňa Reinerová, tá by mohla prís ť 

do rokovacej sály.  

Stanko Fiala? Aha. Možno už toho sedenia mal dos ť. Je 

nás dvadsa ťdva. Je nás dvadsa ťdva v miestnosti.  

Čiže, ke ď sme dvadsa ťtri, tak by sme mohli rozhodova ť. 

Ale ak nie sme, tak to budem musie ť preruši ť.  

Pán poslanec Bendík.  

Tak skúsme, prosím, ke ďže nás je v sále dvadsa ťtri, 

budeme hlasova ť o bode číslo pä ťdesiatšes ť, o navrhovanom 

uznesení, ktorého obsah som vám vysvetlil v úvodnom  slove.  
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Pani predsední čka, prosím, uve ďte návrh na hlasovanie.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia, mestské zastupite ľstvo 

v časti A berie na vedomie, v časti Bé schva ľuje všetky tri 

body.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Prosím, prezentujte sa a hlasujte.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Dvadsa ťdevä ť prítomných, 

všetci za, nikto proti, nikto sa nezdržal. 

Konštatujem, že toto je celkom jasná odpove ď zo strany 

mestského zastupite ľstva. 
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BOD 57 INFORMÁCIU O STAVE PRÍPRAV PROJEKTOV 

DOPRAVNEJ INFRAŠTRUKTÚRY, KTORÝCH 

REALIZÁCIA SA PREDPOKLADÁ V RÁMCI 

OPERAČNÉHO PROGRAMU DOPRAVA 2007 – 

2013 A OPERA ČNÉHO PROGRAMU DOPRAVA 

2014 – 2020 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

K bodu číslo pä ťdesiatsedem by som povedal, že 

z h ľadiska času by som to uviedol bez úvodného slova. Je to 

pravide ľná informácia, ktorú predkladáme na základe 

uznesenia mestského zastupite ľstva a dávame vám informáciu 

o tom ako sa pripravuje programovacie obdobie 2014 – 2020. 

A ako sa realizujú projekty z tohoto programovacieh o 

obdobia.  

Myslím, že nie je potrebné ís ť do detailov. Pokia ľ by 

ste chceli, je tu pán hlavný dopravný inžinier, kto rý 

ur čite veci vysvetlí. Pokia ľ vám sta čí takáto písomná 

informácia, tak navrhujem ju zobra ť na vedomie.  

Konštatujem, že do diskusie, ktorú týmto otváram sa  

nikto nehlási. 

Pani predsední čka, máte slovo. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Berieme na vedomie informáciu. 
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Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Prosím, prezentujte sa a hlasujte.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Dvadsa ťdevä ť  prítomných, 

dvadsa ťdevä ť  za, nikto proti, nikto sa nezdržal. 

Konštatujem, že sme prijali platné uznesenie. 

 

 

BOD 57A STRATÉGIA PODPORY A ROZVOJA 

ELEKTROMOBILITY NA ÚZEMÍ HLAVNÉHO 

MESTA SR BRATISLAVY 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Bod číslo pä ťdesiatsedem A je stratégia podpory 

a rozvoja elektromobility na území hlavného mesta 

Slovenskej republiky  Bratislavy. 

Ja pozvem k mikrofónu pána inžiniera Schlossera. 

Tibor, prosím, keby ste krátko uviedli ten materiál , 

ale skúste sa sústredi ť na podstatu, čo si myslíte, že je 

potrebné poveda ť vo vz ťahu k dokumentu o stratégii podpory 

a rozvoja elektromobility., 

Nech sa pá či. 
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(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Prosím?  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Dve vety mu dajte. Dve vety. 

Takže, dve vety súvislé a k veci. 

Ing. Tibor   S c h l o s s e r ,  hlavný dopravný inžinier: 

Ďakujem, pán primátor. 

Dámy a páni, budem ve ľmi stru čný. 

Tak ako sa pri na meste prijímajú strategické 

a rozvojové materiály, je aj tento materiál, ktorý hovorí 

o rozvoji elektromobility. 

Problém je v tom, že vláda Slovenskej republiky  eš te 

neprijala Národnú stratégiu elektromobility, ale ko pírujeme 

všetky tie zásady, ktoré sú  vlastne pripravené na vláde.  

Orientujeme sa na rozvoj elektrickej trakcie verejn ej 

hromadnej dopravy, a takisto definujeme v tejto str atégii 

akým postupom pri dota čnej politiky štát, doty čnej politike 

štátu budeme rozvíja ť vlastne aj elektromobilitu osobných 

vozidiel a alternatívnych druhov dopráv.  

Na konci je v podstate len troj trojro čný, trojro čný 

plán, čo všetko by sme mali od roku 2014 do 2017 pripravi ť 

a realizova ť.  
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Sú to krátke projekty, ktoré jednoducho, nevyžadujú  si 

z mesta nejaké mimoriadne a skôr žiadne náklady a r ozpo čet 

mesta.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Výborne.  

Toto bol ve ľmi hutných a koncetrovaných pä ť viet. Ja 

vám ve ľmi pekne ďakujem za uvedenie toho materiálu.  

Otváram diskusiu k bodu pä ťdesiatsedem A.  

Konštatujem, že sa do tejto diskusie nikto nehlási.  

Prosím opä ť návrhovú komisiu. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Schva ľujeme stratégiu podpory rozvoja a tak ďalej. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Prosím, prezentujte sa a hlasujte o uznesení k tomu to 

bodu programu. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťdva prítomných poslancov, 
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všetci za, nikto proti, nikto sa nezdržal. 

Konštatujem, že me schválili uznesenie. 

Ďakujem pánovi hlavnému dopravnému inžinierovi. 

 

 

BOD 57B NÁVRH FINANCOVANIA OBNOVY 

VOZIDLOVÉHO PARKU PRE MHD 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Otváram rokovanie o bode pä ťdesiatsedem Bé. Je to 

financovanie obnovy vozidlového parku dopravného po dniku 

pre mestskú hromadnú dopravu.  

Materiál predkladám s tým, že vás chcem informova ť, že 

o tomto materiály rokovalo predstavenstvo spolo čnosti, 

rokovalo o ňom dozorná rada a odporú čajú ho schváli ť s tým, 

že obsahuje vlastne pokra čovanie nášho úsilia 

o modernizáciu vozového parku dopravného podniku v segmente 

autobusy.  

My sme tu pred rokom, zhruba pred rokom schválili 

uznesenie, kde sme poverili dopravný podnik obstara ť 

päťdesiat autobusov s opciou na ďalších pä ťdesiat. To sa aj 

stalo a prvé autobusy prídu 6. októbra. To znamená,  

v relatívne krátkom čase, a posilnia do vozový park , 
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pretože ten je naozaj v kritickom stave, najmä v se gmente 

autobusy.  

Táto opcia reaguje na situáciu, ktorú z h ľadiska 

dlhodobej perspektívy podniku považujeme všetci za za 

povedal by som prirodzenú obnovu a súvisí s tým, že  ideálne 

by bolo keby sa každoro čne vymenilo zhruba desa ť percent 

vozidiel, pretože životnos ť autobusov je osem až desa ť 

rokov.  

My máme vozy, ktoré jazdia šestnás ť, niekde osemnás ť 

rokov, máme ve ľké problémy s opráv oprávkami, opravami, 

generálnymi opravami a nesta čí to, pretože už sa niektoré 

veci jednoducho opravi ť nedajú.  

Preto si myslíme, že keby sa ro čne vymenilo zhruba 

štyridsa ť maximálne pä ťdesiat autobusov, tak by to malo 

zmysel a tento návrh smeruje v podstate týmto smero m. 

Samozrejme, to narazí na ur čitý finan čný limit, ktorý 

mesto má z h ľadiska schopností obstara ť si nové vozidlá, 

pretože síce príjmame úver na dopravný podnik, ale spláca ť 

ho budeme v našom príspevku na mestskú hromadnú dop ravu. 

Čiže, je tu istý limit, ktorý sa nedá prekro či ť 

a ktorý budeme musie ť pri tom uvažovaní smerom do budúcna 

zobra ť do úvahy.  

Navrhujeme vám prija ť uznesenie, ktoré v bode 

A súhlasí s financovaním nákupu pä ťdesiatich vozidiel 

s tým, že investi čný úver sa bude čerpa ť nie v roku 2015, 

ale v roku 2016. Toto už je medzi časom vyrokované, pretože 
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v tejto podobe by to prijate ľné a schodné nebolo. Úroková 

miera je uvedená v materiáli. Je z h ľadiská možností, ktoré 

má dopravný podnik pozitívna a je samozrejme, nižši a, ako 

sme obstarávali prvú pä ťdesiatku autobusov, a potom sú tam 

štandardné časti uznesenia, ktoré poverujú primátora 

poskytnú ť sú činnos ť a podpísa ť patronátne vyhlásenie, bez 

ktorého sa takáto investícia na úver nedá obstara ť.  

Toľko z mojej strany úvodné slovo k materiálu, ktorý 

ste dostali síce len v čera, ale je to preto, že prešiel 

rokovaniami orgánov spolo čnosti.  

Otváram diskusiu, do ktorej sa ako prvá hlási pani 

poslanky ňa Augustini č.  

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

Ďakujem za slovo. 

Ja by som kolegov poprosila o podporu.  

My sme rokovali o tomto materiáli aj na dozornej ra de, 

ktorá to jednohlasne schválila.  

Vzhľadom na skuto čnos ť, že vozový park dopravného 

podniku je naozaj v kritickom stave, tak ako hovori l 

primátor, že máme autobusy po dobe životnosti, že j azdia 

autobusy, ktoré sú by som povedala, tak mierne pove dané, už 

nebezpe čné. Čiže potrebujeme naozaj obnovova ť vozový park 

kontinuálnejšie.  

Nehovoriac o tom, že máme autobusy, ktorých, pri 

ktorých nevieme kúpi ť náhradné diely, alebo tie náhradné 
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diely sú drahšie ako zostatková hodnota konkrétneho  

autobusu. 

Čiže situácia je naozaj zlá. Ak nechceme dospie ť 

k tomu, že dôjde niekde k nejakému úrazu, alebo neb odaj 

neš ťastiu, tak ur čite treba tento materiál podpori ť a preto 

poprosím kolegov, aby sa takto nad týmto zamysleli.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem pekne. 

Slovo dávam pánovi poslancovi Uhlerovi.  

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

Ďakujem. 

Časť z vecí, ktoré som povedal, povedala už pani 

poslanky ňa Augustini č.  

Pri rozhodovaní vám ur čite môže pomôc ť tabu ľka na 

zadnej strane materiálu, kde máme rozpísané autobus y pod ľa 

veku. Sta čí sa pozrie ť, že máme šes ťdesiatjedna vyrobených 

autobusov v roku 1992. Tie sú už dávno dospelé a bo hužia ľ, 

sú zhrdzavené, náhradné diely sú drahé a jednoducho , 

zbyto čne sa do toho investuje, je ich treba čím skôr 

vymeni ť.  

A časť z nich sa vymení nákupom, ktorý ste schválili 

pred trištvrte rokom, časť z nich sa vymení týmto nákupom, 
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ak bude schválený a samozrejme, bude nás čaka ť ďalšia 

obnova to to jednoducho, by sa malo pravidelne obno vova ť. 

Tak ako spomenul pán primátor, štyridsa ťpäť, pä ťdesiat 

autobusov každý rok. a ak nabehneme na tento systém , tak 

budeme mať zdravý a pojazdný vozový park s nižšími nákladmi 

do budúcna. Ale raz to treba za čať. 

Tak ďakujem za podporu.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem pekne. 

Dúfam, že budeme ma ť aj zdravé a finan čne schopné 

mesto, ktoré si to bude môc ť dovoli ť, ale o tom sme 

diskutovali v inom bode programu,.  

Ďakujem ve ľmi pekne pani poslankyni Augustini č, aj 

pánovi poslancovi Uhlerovi, ktorí sú bližšie k tej 

problematike, pretože sú členmi dozornej rady dopravného 

podniku a vedia da ť argumenty na to, aby sme posúdili 

pozitívne tento materiál.  

Keďže nemám ďalších prihlásených, uzatváram možnos ť sa 

prihlási ť.  

Dám priestor pre návrhovú komisiu, aby sme o tomto 

bode rozhodli hlasovaním.  
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Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Pred tým než by sme hlasovali, chcem sa opýta ť, lebo 

neviem, nezmienil sa o tom nikto, ale mi tu bolo po vedané, 

že v návrhu uznesenia v časti A súhlasí, tam v roku 2015 je 

zlý dátum, má to by ť vo februári 2016. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Áno. ten návrh som predniesol ja ako predkladate ľ 

autoremdúrou.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Nepočula  som, tak omlúvam sa.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ospravedl ňujem sa, že som to možno nepovedal dos ť 

zrete ľne, mením ten dátum pätnás ť na február šestnás ť.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Áno.  

Takže v časti A súhlasí s touto zmenou, v časti Bé 

žiada a v časti Cé poveruje. 
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Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Prosím, prezentujte sa a hlasujte o tomto bode 

programu.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťsedem prítomných poslancov, 

z toho tridsa ťdva hlasovalo  za, nikto proti, traja sa 

zdržali, dvaja nehlasovali.  

Konštatujem, že tento návrh sme schválili. 

 

 

BOD 58 ZÁSADY ROZVOJA CYKLISTICKEJ A PEŠEJ 

DOPRAVY 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Bod číslo pä ťdesiatosem.  

Pán riadite ľ sa usmieva, myslím si, že je dôvod na 

úsmev, vy ste tu strávili s nami celý de ň, ale myslím, že 

to nebolo marné. 

Veľmi  pekne ďakujem pán riadite ľ za prípravu toho 

materiálu a verím že to bude naozaj prínos pre dopr avný 

podnik.  
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Bod  pä ťdesiatosem sú Zásady rozvoja cyklistickej 

a pešej dopravy. 

Ja by som rád tento dokument krátko predstavil. Je to 

výsledok práce komisie, ktorú máme na meste zriaden ú. Je to 

výsledok vplyvu národného cyklokoordinátora pána Pe tra 

Klu čku, ktorý je členom našej komisie a ve ľmi aktívne v nej 

pôsobí.  

Je to snaha da ť aj isté zásady a smerovanie ku rozvoju 

pešej dopravy, ktorej sme sa možno v tomto volebnom  období 

nevenovali až tak detailne, ale snažíme sa vytvori ť 

koncep čný priestor pre rozvoj nemotorovej a najmä 

cyklistickej a pešej dopravy.  

O tom je tento materiál. Ja nechcem ís ť do detailov, 

ale je to taký naozaj strategický dokument, ktorého  cie ľom 

je posunú ť to potom ďalej do praktickej roviny, do ak čných 

opatrení, ktoré ale zrejme budú robi ť už naši kolegovia 

v novom volebnom období.  

Čiže, tu uzatvárame jednu kapitolu, že sme mali 

cyklodopravu ako skuto čnú prioritu, pešiu dopravu ako 

súčasť tohto rozmýš ľania, aj ke ď sa nám možno tam to ľko 

konkrétnych vecí nepodarilo, ale snažíme sa to posu núť 

koncep čnejšie dopredu.  

Toľko krátky úvod k materiálu pod bodom pä ťdesiatosem. 

Sú tam spomínané projekty You and dirty, ktoré nám 

k tomu tiež pomohli, to sú odborníci, ktorí zo zahr ani čia 

sa snažili ponúknu ť nám skúsenosti iných miest, iných 
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krajín, čiže aj toto vieme zhodnoti ť a poveda ť, že to malo 

pre nás zmysel, že tieto projekty sa realizovali aj  

v Bratislave. 

Otváram diskusiu k bodu pä ťdesiatosem.  

Nemám nikoho prihláseného, uzatváram možnos ť sa 

prihlási ť. 

Prosím návrhovú komisiu. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia mestské zastupite ľstvo 

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

Cé žiada. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Prosím, prezentujte sa a hlasujte.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťtri prítomných, 

tridsa ťtri za, nikto nebol proti, nikto sa hlasovania  

nezdržal. 

Konštatujem, že sme schválili platné uznesenie. 
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BOD 60 INFORMÁCIA O PROGRAME ODPADOVÉHO 

HOSPODÁRSTVA BRATISLAVY NA ROKY 2011 

– 2015 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Bod číslo pä ťdesiatdevä ť sme už prerokovali, bod číslo 

šes ťdesiat Infromácia o programe odpadového hospodárstv a 

Bratislavy na rok 2011, 2015. 

Musím s po ľutovaním predloži ť materiál, ktorý hovorí 

o tom, že máme schváli ť dokument, alebo informáciu 

o dokumente, o programe odpadového hospodárstva na roky 11, 

15, a žia ľ, to robíme až v roku 2014, pretože štát, ktorý 

zodpovedá za spracovanie tohoto programu ho vydal i ba 

v tomto roku. 

Je to situácia, ktorú my sme, samozrejme, priamo 

nemohli ovplyvni ť. Čiže nadväzne na tento krok zo strany 

štátnej správy sme urobili naše programy, ktoré, al ebo náš 

program, ktorý je povinné spracova ť každé mesto, takže sme 

ho pripravili. Formálne ho nazývame 11,15 ale vieme , že 

bude trva ť iba do roku 2015 a verím, že sa táto situácia už 

opakova ť nebude.  

Čiže ďalší program na to ďalšie obdobie sa bude 

pripravova ť v čas, aby mal zmysel. Pretože tento už mnohé 

veci rieši ex post, sú už zrealizované a my sme ich  do 

programu zapísali aj v takomto znení. A na to krátk e 

obdobie do roku, konca roku 2015 už tam nejaké ve ľké 

strategické rozmýš ľanie mesta nenájdete.  
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Čiže, to ľko k informácii, ktorá je predkladaná pod 

bodom šes ťdesiat. Je to len preto, aby ste vedeli, že 

takýto dokument bol spracovaný, lebo vyplýva aj to naša 

zákon, zo zákona vy, je to naša povinnos ť.  

Otváram diskusiu k bodu šes ťdesiat. 

Pán poslanec Hr čka.  

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Dneska som mal práve ´možnos ť sa zú častni ť na jednej 

domovej schôdzi, kde bolo prezentované ako OLO zle rieši 

odpadové hospodárstvo s plastovými f ľašami a mestská časť 

Petržalka to za čala robi ť efektívnejšie, ako to robí 

nekvalitne a tak ďalej, až som bol zhrozený, až som sa tak 

čudoval čo je na tom pravdy.  

A tak, ako, pôvodne som to ani nechcel rieši ť, ale 

pozerám, že máte program odpadového hospodárstva. J edna 

z priorít je recyklácia.  

Teda ja som po čul, že  ako OLO, teda na tej schôdzi to 

bolo prezentované zástupcami mestskej časti Petržalka, ako 

OLO dáva plastový odpad do komunálneho odpadu, poto m to 

spa ľuje a že to je proste škoda, že to tak robí, lebo t reba 

to robi ť lepšie. 

Tak ja neviem, možno by si niekedy mesto a mestská 

časť mohli ujednoti ť, lebo neviem ako, ja rozumiem, že 

niekto si možno chce nahna ť nejakú, nejakú zaujímavú prácu, 
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alebo nejaký zaujímavý džob, ale aby to bolo na úko r 

ohovárania druhého, tak mi to príde trošku nesprávn e.  

Tak len to tu tak podotýkam a aby som. Že aké, aké 

informácie sa šíria.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Reaguje faktickou poznámkou pani námestní čka 

Kimerlingová. 

Ing. Viera   K i m e r l i n g o v á ,    I .  námestní čka 

primátora a poslanky ňa MsZ: 

Možno sa šíria nejaké informácie, ktoré nie sú 

korektné, možnože to obyvatelia nadobudli dojem ke ď vidia, 

ako príde vozidlo OLO, ktoré to čo je odseparované na 

mieste, tak, tak naloží do jedného vozidla a odvezi e to.  

Takže ob čanom sa zdá, že ten odpad, ktorý oni 

vyseparovali do nádob, sa vlastne spáli, odvezie sa  

s ostatným odpadom a a zmieša sa. 

Nie je to pravda, pretože v OLE funguje triedi čka 

odpadu a tam sa vytriedi skrátka odpad tak, aby do spa ľovne 

išlo len to´, čo naozaj sa nedá použi ť ako druhotná 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pani poslanky ňa Černá má faktickú poznámku.  

RNDr. Marta   Č e r n á , poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Ja mám dojem, že OLO je práve jedna zo služieb, kto rá 

funguje ve ľmi dobre. Pretože oni separovaný vozia v iný 

deň, v iné dni ako zmesový. A je to jedna jediná služb a, 

ktorá naozaj funguje, by som povedala, dochví ľne a dobre.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem pekne. 

Reaguje na faktické poznámky pán poslanec Hr čka.  

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ja by som to len upresnil, že mestská časť Petržalka 

spustila projekt zberu PET fliaš v bránach a zhodou  

okolností s úplne iného dôvodu som sa zú častnil, ako to 

bolo prezentované. A bolo to prezentované tým, že O LO to 

nerobí dobre, že OLO to mieša, že tak či tak to potom 

neskon čí tam kde má. 

Len hovorím, čo som dneska po čul a sám som bol 

zhrozený čo po čúvam. A len by som na to chcel upozorni ť, 

aby si to možno mesto nejakým spôsobom vykomunikova lo, 
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pretože potom to nerobí dobrotu, lebo, ako, ja teda  neviem 

posúdi ť pravdivos ť tých informácií, nepredpokladám, viem, 

že existuje taký zdokumentovaný prípad, kedy separo vaný né 

odpad dali do normálneho, ale predpokladám, že to j e skôr 

výnimka ako pravidlo. A ale proste takéto informáci e ur čite 

nepomáhajú tomu, aby zbyto čne my potom robíme  nejakú 

robotu, ke ď sa takéto veci po domových schôdzach šíria 

a takýmto spôsobom sa prezentuje projekt. 

Rozumiem, že mestská časť chce robi ť nejaký svoj 

projekt, ale asi takýmto prezentovaním to nie je zr ovna 

vhodné.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pán poslanec Černý. 

Nech sa pá či. 

Ing. Milan   Č e r n ý , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Pokúsim sa vysvetli ť za spolo čnos ť OLO a za pána 

riadite ľa všetky tieto také otázky, alebo nejaké 

nezodpovedané, alebo možno ani nepoložené otázky, k toré tu 

vznikli za túto spolo čnos ť.  

Stáva sa v poslednej dobe, že separovaný odpad je i stá 

komodita, ktorá, o ktorú majú mnohí ľudia záujem, alebo 
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mnohé spolo čnosti, a dokážu samozrejme, s ňou obchodova ť 

kľudne ďalej.  

To sa jedná  v prípade papiera, plastu, samozrejme 

dreva, kovu a tak ďalej.  Všetko, jednodnucho, má nejakú 

svoju cenu. 

Neni pravda to, že spolo čnos ť OLO alebo smetiari 

spolo čnosti OLO a vodi či a posádky miešajú tento odpad, 

jednak, tak ako povedala kolegy ňa Čierna, každý z týchto 

odpadov má svoj odvozový de ň, to je prvá vec. 

Za druhé. Vodi č má možnos ť separovaný zber na naloži ť 

do komunálneho jedine v prípade, že separovaný zber  

zne čistený a nedá sa, nedá sa rozlíši ť, nedá sa priamo 

použi ť ako separovaný, musí ís ť do triedi čky najskôr. 

Takže, v tom okamžiku má možnos ť naloži ť spolu.  

Ešte pred tým než to naloží, musí vyhotovi ť 

fotografický záznam o tom, a toho kontajnera, že sk uto čne 

sa jedná o zne čistený separovaný zber, až potom to môže 

naloži ť. 

To znamená, dneska keby ste mali akúko ľvek dilemu 

v tom, že a videli, že naloží posádka čierny komunálny 

kontajner a hne ď za tým žltý alebo modrý kontajner, tak za 

tým si môžete vyžiada ť fotodokumentáciu o tom, že ten 

separovaný bol zne čistený a teda najskôr musí ís ť ešte do 

triedi čky až potom na separovaný, teda na dvor zberný. 
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Takže čo sa týka tohoto. Samozrejme, Petržalka, tá 

spolo čnos ť, ktorá sa spustila zbiera ť plastový odpad 

v Petržalke postupuje mimo zákona a spolo čnos ť OLO sa vo či 

tomu ohradila. Pretože samozrejme, na zber komunáln eho 

odpadu sú zase nejaké spolo čnosti, ktoré majú zmluvu 

s hlavným mestom a tie sú jediné oprávnené podnika ť s touto 

komoditou.  

Toľko na vysvetlenie.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ešte faktickou poznámkou na toto vystúpenie reaguje  

pán poslanec Hr čka.  

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Hovorím, ja som sa toho zú častnil úplne náhodou.  

Tam to bolo vysvet ľované tak, že odpadom sa to stáva 

až ke ď to opustí bytový dom. Čiže, tam sa to zbiera 

v bytovom dome.  

Hovorím, len jak som dostal, hovorím, neviem posúdi ť, 

ale ako to že niekto nejakým spôsobom podniká a sna ží sa 

iným spôsobom využi ť túto surovinu je jedna vec, m ňa to čo 

najviac na tom prekvapilo bolo to, že to bolo, je t o, je to 

akcia robená mestskou časťou a na prezentácii sa hovorí ako 

to OLO robí zle, ako to robí OLO neefektívne, ako t o OLO 

kom, akože, dáva do komunálneho a tak ďalej, čo mi nepríde 
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korektné,  hej? Ako, príde mi to, hlavne ke ď sa tam tá 

druhá časť nemôže bráni ť, je to také, že pod ľa mňa až už až 

za hranou nejakej, nejakej etickej roviny. 

A tak len preto na to upozor ňujem.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Keďže nemáme ďalších prihlásených, poprosím návrhovú 

komisiu, aby sa ujala svojej funkcie.  

Nech sa pá či. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Berieme na vedomie informáciu. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Prosím, prezentujte sa a hlasujte.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťtri prítomných, 

všetci za, nikto proti, nikto sa nezdržal. 

Konštatujem, že sme schválili platné uznesenie. 
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Dámy a páni, pozerám do toho programu, pretože viem , 

že nestihneme dnes prerokova ť všetko, čo máme. A máme tu 

veci, ktoré by sme mali dnes rozhodnú ť. Je to otázka 

nájomného na Čapajevovej ulici, kde by sa mali s ťahova ť 

obyvatelia, ale bez toho, aby sme schválili výšku n ájomného 

to vlastne nevieme zrealizova ť.  

V sociálnej a bytovej komisii to bolo schválené, 

myslím teraz zoznam nájomníkov. Čiže bod 68.  

Máme tuná obchodné verejné sú ťaže, ktoré asi nie sú 

problém pre nikoho, lebo sa snažíme zhodnoti ť mestský 

majetok. Bežia tam nejaké lehoty, všetko. Ak to pos unieme 

o dva týždne, znovu to bude treba prepisova ť a podobne.  

Čiže sú tam body 70, 71, 72,73 a dokonca 74. prosil by 

som keby sme sa týmto bodom venovali.,  

Hovorím to, prosím aj preto, že bod 61, teda 

predstani čné námestie sme vám v čera rozdali, je to výsledok 

rokovania, ktorý sme viedli prakticky do týchto dní  so 

spolo čnos ťou Transprojekt. Možno by nám ešte prospeli práve 

tie dva týždne, aby sme tie veci dodiskutovali, dol adili 

a predložili vám návrh, ktorý bude jasný pre obe st rany 

a nebude treba si ešte niektoré veci tuná na zastup ite ľstve 

dovysvet ľováva ť, ke ďže máme tridsa ťtri minút do ukon čenia 

dnešného rokovania.  

Čiže môj procedurálny návrh znie, aby sme schválili,  

nie schválili, aby sme rokovali o bode 68, 70 až 74 . Teraz 

teda v tomto, v tomto ďalšom kroku.  
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Ak nemáte iné návrhy, dám o tom hlasova ť, či 

súhlasíte, aby sme takto postupovali a prešli veci,  ktoré 

by mali sa hýba ť dopredu, napriek tomu, že budeme musie ť 

preruši ť naše rokovanie.  

Prosím, prezentujte sa a hlasujte o tomto návrhu. 6 8, 

70 až 74. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťtri prítomných, 

dvadsa ťpäť za, nikto proti, siedmi sa zdržali, jeden 

nehlasoval.  

Tento procedurálny návrh sme schválili.  

 

 

BOD 68 NÁVRH NA  SCHVÁLENIE SADZBY VÝPOČTU 

VÝŠKY NÁJMU V NOVOPOSTAVENOM BYTOVOM 

DOME NA ČAPAJEVOVEJ ULICI 

V BRATISLAVE, K. Ú. PETRŽALKA 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Bod šes ťdesiatosem je Návrh na  schválenie sadzby 

výpo čtu výšky nájmu v novopostavenom bytovom dome na 

Čapajevovej ulici v Bratislave. 
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Kratu čké úvodné slovo. Neviem či to má pán riadite ľ, 

alebo ja. Myslím ,že to vieme zvládnu ť či jeden alebo 

druhý. 

My sme vychádzali z toho, že zákon hovorí o maximál ne 

piatich percentách. My zvykneme dáva ť dve a pol percenta 

ako nájom. To znamená, že ten bytový dom sa nám spl atí 

z h ľadiska investície za štyridsa ť rokov pri tomto spôsobe 

výpo čtu. Ale tu navrhujeme trojpercentné nájomné z ceny 

domu, pretože si myslíme, že to pol percento by mal o by ť 

ur čené na tvorbu fondu opráv, aby sme sa o ten dom dok ázali 

stara ť a udržiava ť ho v takom stave, aby bol obyvate ľný 

dlhšie obdobie.  

Toto pri našich domoch, ktoré vlastníme my ako mest o 

nezvykneme robi ť, ale myslím si, že by sme to mali zavies ť 

ako prax, chceme to vyskúša ť v tomto dome, ktorý ak si 

pôjdete pozrie ť, je mimoriadne vydarený,aj z h ľadiska 

dispozície, ktorú navrhol architekt, aj z h ľadiska 

realizácie, ktorú zabezpe čil GIB a jeho dodávatelia.  

Čiže, ten návrh toho nájomného smeruje k tomu, aby s me 

mali prostriedky na to, že dokážeme ten dom udržiav ať 

v prevádzkyschopnom stave. 

Toľko úvodné slovo k bodu šes ťdesiatosem. 

Otváram k tomu diskusiu. 

Konštatujem, že sa do nej nikto neprihlásil, prosím  

návrhovú komisiu. 
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Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Mestské zastupite ľstvo schva ľuje sadzbu na výpo čet 

a tak ďalej.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Prosím, prezentujte sa a hlasujte.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ť jeden prítomných, 

tridsa ťjeden za, nikto proti, nikto sa nezdržal. 

Konštatujem, že sme schválili platné uznesenie. 
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BOD 70 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PODMIENOK 

OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE NA NÁJOM 

NEBYTOVÝCH PRIESTOROV VO VÝMERE 

257,60 M 2 V STAVBE SÚPIS. Č. 361 NA 

POZEMKU PARC. Č. 344 NA SEDLÁRSKEJ 4 

V BRATISLAVE, K. Ú. STARÉ MESTO 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Bod číslo sedemdesiat je Návrh na schválenie podmienok 

obchodnej verejnej sú ťaže na nájom nebytových priestorov vo 

v stavbe na Sedlárskej ulici v Starom Meste nášho m esta. 

Nech sa pá či, pán riadite ľ. 

Mgr. Rastislav   G a j a r s k ý , riadite ľ magistrátu: 

Ide o 250 takmer 258 metrov štvorcových  na Sedlárs kej 

4 za ú čelom prevádzkovania kaviarne alebo reštaurácie na 

dobu neur čitú.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Otváram diskusiu k tomuto bodu programu. 

Konštatujem, že sa do tejto diskusie nikto 

neprihlásil. 

Prosím návrhovú komisiu. 
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Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Schva ľujeme podmienky obchodnej verejnej sú ťaže. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Prosím, prezentujte sa a hlasujte.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťjeden prítomných, 

tridsa ťjeden za, nikto proti, nikto sa hlasovania 

nezdržal. 

Konštatujem, že sme schválili platné uznesenie. 

 

 

 

 

 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 25. septembra 2014 s pokra čovaním 8. októbra 2014  

 608 

BOD 71 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PODMIENOK 

OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE NA NÁJOM 

NEBYTOVÝCH PRIESTOROV VO VÝMERE 

97,37 M 2 V STAVBE SÚPIS. Č. 361 NA 

POZEMKU PARC. Č. 344 NA SEDLÁRSKEJ 4 

V BRATISLAVE, K. Ú. STARÉ MESTO 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Bod číslo sedemdesiat jeden je schválenie podmienok 

obchodnej verejnej sú ťaže na nájom nebytových priestorov, 

tiež na Sedlárskej ulici číslo 4 v Starom Meste. 

Pán riadite ľ. 

Mgr. Rastislav   G a j a r s k ý , riadite ľ magistrátu: 

(poznámka: nezrozumite ľné slová) o Sedlársku 4, 

tentokrát 98,97 metrov štvorcových  takisto na 

prevádzkovanie kaviarne alebo reštaurácie. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Otváram diskusiu k bodu sedemdesiat jeden. 

Nikto sa do nej neprihlásil. 

Prosím návrhovú komisiu. 
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Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Schva ľujeme podmienky obchodnej verejnej sú ťaže.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Prosím, prezentujte sa a hlasujte.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ť jeden prítomných poslancov, 

tridsa ť za, nikto proti, jeden sa zdržal hlasovania. 

Schválili sme platné uznesenie. 
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BOD 72 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PODMIENOK 

OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE NA NÁJOM 

NEBYTOVÝCH PRIESTOROV NA PRÍZEMÍ 

STAVBY NA UL. LAURINSKÁ Č. 5 

V BRATISLAVE, S PRIAMYM VSTUPOM 

Z ULICE A NA PRÍZEMÍ STAVBY NA 

URŠULÍNSKEJ UL. Č. 6 V BRATISLAVE SO 

VSTUPOM Z NÁDVORIA, K. Ú. STARÉ 

MESTO 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Bod číslo sedemdesiatdva Návrh na schválenie podmienok 

obchodnej verejnej sú ťaže na nájom nebytových priestorov na 

ulici Laurinská číslo 5 a na prízemí stavby na Uršulínskej 

číslo 6 so vstupom z nádvoria v Starom Meste. 

Nech sa pá či, pán riadite ľ. 

Mgr. Rastislav   G a j a r s k ý , riadite ľ magistrátu: 

Ďakujem. 

Pre tých, ktorí to poznajú, alebo respektíve 

nepoznajú, je to bývalé Copy and Co. Ide o nájom 

stodvadsiatich siedmich metrov štvorcových  za ú čelom 

takisto prevádzkovania kaviarne, reštaurácie alebo bistra, 

ale takisto tu môžu umiestni ť, môžu by ť umiestnené predajne 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Otváram diskusiu k tomuto bodu programu. 

Nikto sa do nej nehlási. 

Prosím návrhovú komisiu. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Schva ľujeme podmienky obchodnej verejnej sú ťaže.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Prosím, prezentujte sa a hlasujte.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ť prítomných, 

všetci za, nikto proti, nikto sa nezdržal.  

Konštatujem, že sme schválili platné uznesenie. 
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BOD 73 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PODMIENOK 

OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE NA NÁJOM 

NEBYTOVÝCH PRIESTOROV V SUTERÉNE 

STAVBY NA UL. LAURINSKÁ Č. 7 

V BRATISLAVE, K. Ú. STARÉ MESTO 

(ALIGÁTOR) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Bod číslo sedemdesiattri je Návrh na schválenie 

podmienok obchodnej verejnej sú ťaže na nájom nebytových 

priestorov v suteréne stavby na Laurinskej číslo 7 v Starom 

Meste  (Aligátor). 

Pán riadite ľ. 

Mgr. Rastislav   G a j a r s k ý , riadite ľ magistrátu: 

Ďakujem. 

Bez úvodného slova 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Otváram diskusiu k bodu sedemdesiattri. 

Pán poslanec Greksa.  

Marian   G r e k s a , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 
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Nechcem zdržiava ť, len chcem vyjadri ť svoju ve ľkú 

ľútos ť ako dopadol tento Aligátor, pretože to bola moja 

srdcová kr čma, kde som hral každý mesiac raz desa ť rokov 

a v ďaka nejakému debilnému rozhodnutiu úradníka tu na 

magistráte ešte v roku 2009, alebo za čiatkom 2010, proste 

to museli vyprázdni ť, odvtedy to chátra a je to 

v katastrofálnom stave a mám taký pocit, že ani tie to 

podmienky nepomôžu vôbec tomu, aby si to niekto zob ral. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem pekne. 

Otváram. Vlastne máme otvorenú diskusiu. Je tu 

priestor pre ďalší.  

Keďže sa nikto do tejto diskusie ďalej nehlási, prosím 

návrhovú komisiu. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Schva ľujeme podmienky obchodnej verejnej sú ťaže. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Prosím, prezentujte sa a hlasujte.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 
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Tridsa ťdva prítomných, 

tridsa ťdva za, nikto proti, nikto sa nezdržal. 

Konštatujem, že sme prijali platné uznesenie. 

 

 

BOD 74 NÁVRH NA PREDAJ NOVOVYTVORENÝCH 

POZEMKOV V BRATISLAVE, K. Ú. 

TRNÁVKA, PARC. Č. 17007/46 A PARC. 

Č. 17007/47, BANŠELOVA, TERCHOVSKÁ 

ULICA, FORMOU OBCHODNEJ VEREJNEJ 

SÚŤAŽE A SCHVÁLENIE PODMIENOK 

OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE FORMOU 

VYHLÁSENIA OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Bod sedemdesiatštyri je Návrh na predaj 

novovytvorených pozemkov v katastrálnom území Trnáv ka na 

ulici Banšelova, Terchovská, formou obchodnej verej nej 

súťaže. 

Pán riadite ľ. 

Mgr. Rastislav   G a j a r s k ý , riadite ľ magistrátu: 

Ďakujem. 

Tiež bez úvodného slova. 
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Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Otváram diskusiu k bodu sedemdesiatštyri, do ktorej  sa 

hlási pán poslanec Kolek. 

Nech sa pá či. 

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

Troška len rozptýli ť túto náladu tu. 

Bez diskusie.  

(poznámka:  smiech v rokovacej sále) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem pekne. 

To bolo pekne vypointované ku tomu návrhu pána 

riadite ľa bez úvodného slova, bez diskusie. Ve ľmi pekné.  

Keďže nemáme nikoho prihláseného, prosím návrhovú 

komisiu.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Mestské zastupite ľstvo schva ľuje predaj. 
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Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Prosím, prezentujte sa a hlasujte.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Neschva ľuje predaj. Vyhlasuje sú ťaž. Pani, pani 

predsední čka. Vyhlasujeme sú ťaž. Návrh na predaj 

schva ľujeme, ale  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Predaj formou obchodnej verejnej sú ťaže.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Áno. Tak, tak, tak. 

Toto je to čo chceli poslanci po čuť, aby mohli 

bezpe čne 

(Prezentácia a hlasovanie pokra čuje.) 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Však pre čítajú v názvu materiálu, je to tam. 
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Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

 Oni sa báli, že už to hne ď predávame a nevedeli komu. 

Takže, vznikol tu taký nepokoj.  

Dvadsa ťdevä ť prítomných poslancov,  

dvadsa ťdevä ť za, nikto proti, nikto sa hlasovania 

nezdržal. 

Konštatujem, že aj tento návrh sme schválili. 

 

Mám procedurálny návrh, aby sme prerušili naše 

rokovanie a pokra čovali 8. 10. o 16. 30. 

Prosím, keby ste sa prezentovali a hlasovali o tomt o 

návrhu.  

8. 10. je streda. Ve ľmi pekne prosím, aby ste 

zaregistrovali, že to nie je ani štvrtok, ani iný o bvyklý 

deň, ale je to len preto, že nemáme inokedy vo ľnú Zrkadlovú 

sie ň. 

Streda osem 8. 10. 16.30. 

Včera bola vlastne streda. Máte pravdu. Tak toto je 

ten dobrý de ň. Máte pravdu, ale nebudeme ma ť potom štvrtok 

žiadne pokra čovanie  deviateho, lebo máme mestskú radu. 

musíme pracova ť.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 
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Nebudeme mať, máme len tridsa ť bodov, ktoré nám 

zostali. A ke ď to budeme robi ť tak, ako v čera, tak o tej 

pol desiatej budeme naozaj hotoví.  

Prosím, hlasujeme o procedurálnom návrhu na preruše nie 

rokovania a pokra čovania 8. 10. o 16.30. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte o tomto návrhu.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťdva  prítomných poslancov, 

dvadsa ťsedem za, dvaja proti, traja sa zdržali. 

Konštatujem, že sme schválili tento návrh. 

Osobitne ďakujem všetkým tým, ktorí ste vydržali, ale 

aj za ten celodenný maratón, ktorý sme tu absolvova li, 

veľmi koncentrovane a aktívne sme pracovali a schválil i sme 

dve tretiny programu.  

Čiže, zostala nám tam zhruba tretina okolo tridsa ť 

bodov, ktoré budeme rokova ť 8. 10. 

Vyhlasujem naše rokovanie za prerušené.  

Pokra čujeme 8. 10. o 16.30. 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

(21.42 h prerušené  rokovanie mestského 

zastupite ľstva) 
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DRUHÝ DEŇ – POKRA ČOVANIE ROKOVANIA  

MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 8. 10. 2014 

 

 

OTVORENIE ROKOVANIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

(16.39 h otvorenie rokovania mestského zastupite ľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy) 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Prosím, keby ste zaujali svoje miesta v rokovacej 

sále, budeme pokra čova ť v prerušenom rokovaní mestského 

zastupite ľstva. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Prezentovaných, respektíve prítomných pod ľa prezen čnej 

listiny je dvadsa ťpäť poslancov, čo by opráv ňovalo šancu na 

to, aby sme mohli riadne rokova ť v zmysle programu.  

Prosím, keby sme to vyriešili tak, že urobíme 

prezenta čné hlasovanie, aby sme zistili ko ľko nás je 

v rokovacej miestnosti a potom by som otvoril rokov anie 

o bode číslo šes ťdesiatjeden. 

Chcem vám ale pred tým oznámi ť ospravedlnenia, ktoré 

som dostal, pretože sú také, sme posunutí oproti ri adnemu 

zastupite ľstvu. Na celý de ň sa ospravedlnil pán starosta 

Jambor, pán Peter Hochschorner, pán Vladimír He čko, pani 
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námestní čka Petra Nagyová Džerengová, pán poslanec Pekár 

a pani poslanky ňa Dyttertová.  

A dostal som avízo, že pani poslanky ňa Tvrdá a myslím, 

že ešte s pánom poslancom Šindlerom budú musie ť skôr odís ť 

z dnešného zasadnutia a už sa nebudú môc ť vráti ť, pretože 

idú mimo Bratislavy. 

To sú zatia ľ ospravedlnenia, ktoré som dostal.  

Mám ešte informáciu, že pán poslanec Greksa príde 

o štyridsa ť minút neskôr a pán poslanec Hanulík sa 

ospravedlnil, že tiež bude musie ť skôr odís ť.  

Hovorím to len pre poriadok, aby sme vedeli kde sme . 

Máme tuná overovate ľky, ktorými boli  zvolené pani 

poslanky ňa Dyttertová, pani poslanky ňa Reinerová. Zatia ľ tu 

nevidím ani jednu ani druhú.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Viem. Pani Dyttertová tu ani nebude, čiže, možno by 

sme mali na túto druhú časť zvoli ť ďalšieho overovate ľa, 

ktorý s nami zotrvá po čas celého rokovania. Myslím, že pani 

poslanky ňa Reinerová by mala prís ť, lebo neospravedl ňovala 

sa a minule sa jej to podarilo zmeška ť len o malú chví ľu. 

A návrhová komisia tak ako ju pozorujem je pán 

poslanec Len č, pán poslanec Panák, pán poslanec Bendík, 

ktorého tiež pani predsední čka klubu ospravedlnila, že 

príde o hodinu neskôr, pani poslanky ňa Jégh a pán poslanec 

Muránsky, ktorý ale zatia ľ v miestnosti nie je. 
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Čiže komisia môže pracova ť aj troj členná, ešte príde 

pán poslanec Bendík, takže to by bolo v poriadku.  

Čo by sme mali vyrieši ť, je nahradi ť pani námestní čku 

Dyttertovú za kolegu, alebo kolegy ňu, možno z poslaneckého 

klubu.  

Pán poslanec Fiala, podujali by ste sa na túto 

funkciu?  

Ja to teda spojím a vidím, že Anka Reinerová už je 

tuná, jak som si myslel, že príde, čiže netreba ju, budete 

plni ť funkciu overovate ľa, pani poslanky ňa, tak ako sme vás 

schválili na zastupite ľstve v septembri.  

A pani poslanky ňa Farkašovská, pán riadite ľ ešte 

prevzal takýto odkaz, príde neskôr.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Nepríde, prepá čte. Takže  patrí do zoznamu, nepríde 

vôbec.  

Takže máme tu isté obmedzenia, ale verím, že s nimi  

dokážeme aj tak pracova ť.  

Teraz budeme hlasova ť o zmene overovate ľky pani 

poslankyne Dyttertovej na pána poslanca Fialu. Sú časne to 

budem bra ť ako pre prezentáciu, že nás je tu dos ť.  

Takže, prosím, prezentujte sa a hlasujte o zmene 

overovate ľky pani poslankyne Dyttertovej na pána poslanca 

Fialu.  
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Prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

dvadsa ťdevä ť prítomných, 

všetci za, nikto proti, nikto sa nezdržal. 

Konštatujem, že tento návrh bol schválený.  

A rovnako aj to, že naše zastupite ľstvo je 

uznášaniaschopné.  

Pred tým než otvorím rokovanie o bode šes ťdesiat jeden 

vám chcem ešte zacitova ť z nového znenia rokovacieho 

poriadku, ktorý sme schválili na ostatnom zastupite ľstve 

a ktorý je už v tejto chvíli ú činný a znie vo vz ťahu 

k faktickým poznámkam nasledovne.  

Na prednesenie faktickej poznámky sa poslanci hlási a 

až do doby ukon čenia diskusného príspevku, na ktorý chcú 

reagova ť a to po dobu, pokia ľ predsedajúci ukon čí možnos ť 

prihlási ť sa s faktickými poznámkami. Po ukon čení možnosti 

prihlási ť sa s faktickou poznámkou predsedajúci ude ľuje 

slovo na ich prednesenie v poradí, v akom sa prihlá sili. 

Čiže, prestane tá možnos ť reagova ť faktickými na 

faktické, pretože máte reagova ť na re čníka. Na to bola 

zriadená faktická poznámka. Takto sme si to schváli li. Ja 

to pripomínam, len aby sme nemali potom spor. A ten to 

odstav ček si nemuseli číta ť znovu a znovu.  

Čiže, takto budeme postupova ť pri vašich faktických 

poznámkach.  
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BOD 61 INFORMÁCIA O VYKONANÝCH KROKOCH 

OHĽADNE INVESTI ČNÉHO ZÁMERU STAVBY 

PREDSTANIČNÝ PRIESTOR HLAVNEJ 

STANICE ŽSR V BRATISLAVE A O NÁVRHU 

DODATKU Č. 1 KU ZMLUVE O BUDÚCEJ 

KÚPNEJ ZMLUVE PREDLOŽENÉHO SPOL. 

TRANSPROJEKT S.R.O. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ja teraz otváram rokovanie o bode šes ťdesiatjeden. Je 

to Informácia o vykonaných krokoch oh ľadne investi čného 

zámeru stavby Predstani čný priestor Hlavnej stanice ŽSR 

a o návrhu Dodatku číslo 1 ku Zmluve o budúcej zmluve 

predloženého spolo čnos ťou Transprojekt. 

Chcem vás informova ť o tom, že materiál, ktorý ste 

dostali na septembrové zastupite ľstvo už doznal zmeny a tie 

zmeny vyplývajú z toho, že my sme mali spolo čnú 

prezentáciu, o ktorej tu už bola re č na zastupite ľstve pred 

dvoma týžd ňami, ve ľmi skrátene v nejakom inom bode, kde sme 

pre poslancov pripravili prezentáciu ako sa vyvíja tento 

projekt a aké zámery má spolo čnos ť Transprojekt 

k realizácii. 

Za najpodstatnejšiu zmenu, ktorú sme si vypo čuli 

spolo čne so siedmimi poslancami, ktorí boli prítomní, bol a 

zmena týkajúca sa etapizácie výstavby spo čívajúca v tom, že 

by sa ako priestor na ktorý by bola odklonená dopra va 

nevyužíval priestor Žabotovej ulice, kde by mala by ť pod ľa 

pôvodného projektu oto čka a autobusy, trolejbusy mali by ť 
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zahustené tam, ale investor naplánoval ten projekt tak, že 

by v prvej etape vybudoval prístup do priestoru 

Predstani čného z Pražskej ulice, potom by vyriešil 

priestor, ktorý sa nachádza priamo pred stanicou a bol by 

v budúcnosti orientovaný na obsluhu autobusmi 

a trolejbusmi, čiže tie by tam potom vlastne mohli 

pristáva ť.  A v tretej etape by sa riešila samotná 

elektri čka, teda zakopanie elektri čky pod zem z priestoru 

pred ministerstvom financií až po obratku na hlavne j 

stanici.  

Čiže, iný prístup ku organizácii výstavby, to je to,  

čo nám investor prezentoval.  

Prezentoval aj to, že navrhol mestu uzavrie ť dodatok, 

v ktorom by sa riešili termínové záležitosti. Ve ľmi citlivé 

z nášho poh ľadu, pretože navrhuje pred ĺži ť termín na 

výstavbu tohto projektu. A tá diskusia bola že o ko ľko? 

V materiáloch, ktoré ste dostali na minulé 

zastupite ľstvo sme tesne pred samotným zastupite ľstvom 

ukon čili prácu na jednej etape prípravy toho dodatku, ab y 

mohol by ť spolo čným dodatkom, lebo vy viete, že my sme 

v mestskom zastupite ľstve už jeden dodatok schválili, ktorý 

predlžoval výstavbu o pol roka, ale investor ho nep odpísal.  

Teraz sa snažíme dospie ť  k dokumentu, ktorý by bol 

jeden dokument a ktorý by riešil jeho obavy, že my po 

postavení elektri čky tú elektri čku  neprevezmeme 

a znemožníme mu vystava ť v teomto priestore komer čné 

priestory. A naopak, my chceme ma ť garanciu, že ten projekt 

sa naozaj zrealizuje, že ak mu dáme zelenú hlasovan ím 
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mestského zastupite ľstva, tak máme priestor na to, aby sme 

ho v čas mohli rieši ť, že to nie je mož, že to nie je 

schodné, že sa ten projekt proste nehýbe dopredu. 

Čiže pracovali sme na znení spolo čného dodatku, ktorý 

v tejto chvíli už má takú podobu, že by ste mohli o  ňom 

rokova ť, ale nemáte ho predložený, máte len tú verziu spre d 

dvoch týžd ňov, preto vám navrhujem nasledovný postup.: 

Dnes informáciu, ktorú sme vám predložili zobra ť na 

vedomie, zajtra do mestskej rady predloži ť dodatok, 

prerokova ť ho prípadne v dopravnej komisii, samozrejme 

v kluboch, ktoré budeme ma ť pred riadnym zastupite ľstvom 

23. a materiálom sa vecne a vážne vrátane hlasovani a 

zaobera ť 23. 10. 

Toto je môj návrh. Komunikoval som ho dnes aj 

s investorom, ktorý sa ospravedl ňuje, pretože má zdravotné 

ťažkosti a nemohol by sa dnešného rokovania zú častni ť. 

Čiže, všetko to tak nejako hrá, že ten rozhodujúci 

a rozhodný de ň bude práve 23. 10. 

Toľko ak  dovolíte úvodné slovo k bodu šes ťdesiat 

jeden. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu. 

Pán poslanec Uhler. 

Nech sa pá či. 

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

Ďakujem, pán primátor. 
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Chcel by som sa spýta ť, ten dodatok, ktorý je teraz 

nový, bude možné pripomienkova ť aj aj skôr ako sa dostane 

na zastupite ľstvo, lebo sú nejaké body, ktoré by pod ľa mňa 

nemali by ť problematické. Ja som vám avízoval napríklad to, 

že bol by som rád, ak by sme ak by sme do dodatku d okázali 

dosta ť záväzok budúceho kupujúceho k tomu, že nám umožní 

zverejni ť podstatné časti projektovej dokumentácie na 

internete, aby ob čania mali prístup k tomu, aby videli čo 

má by ť postavené najmä čo sa týka dopravných stavieb.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec, ja to mienim urobi ť tak, že zajtra ten 

materiál dostanete na mestskej rade a ke ďže tam sedia 

prakticky všetcia predsedovia klubov, vrátane vás, ktorého 

som za čal prizýva ť ako predsedu  klubu, čiže máte možnos ť 

s ním vo ľne pracova ť smerom ku vašim pripomienkam.  

Viete, že mi definitívne materiály na zastupite ľstvo 

posielame týžde ň pred. čiže, od zajtrajšej rady máme týžde ň 

na to, aby sme prípadné pripomienky tohto typu ako ste 

predniesli, samozrejme, aj ďalšie, aby ste ich avizovali 

smerom k mám a my môžme materiál dopracova ť. Tú gestorskú 

rolu má pán Katriak ako vedúci oddelenia legislatív no 

právneho, čiže ten viedol rokovania. Jemu budú smerova ť tie 

pripomienky a urobíme taký materiál, aby tam boli z ahrnuté 

aj vaše návrhy.  
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Čiže, akceptujem to, ak máte ambíciu doplni ť materiál. 

Alebo zmeni ť materiál.  

Pán námestník Budaj, nech sa pá či. 

Ján   B u d a j ,  námestník primátora a poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Ja k tej informácii iba to, že proste, že aj 

v informácii sa konštatuje, že termíny, ktoré sme 

predpokladali aj po pred ĺžení sú už celkom nereálne.  

Čiže, stále, pán primátor, stojíme pred tým, že aké 

garancie poskytne investor ako protihodnotu pre aké koľvek, 

hoci aj polro čné pred ĺženie.  

My tam teraz vylievame verejné prostriedky, opravuj eme 

tra ť v týchto chví ľach, jeho meškanie spôsobilo vlastne 

tieto investície. Keby bol za čal a postupoval s peniazmi 

a nie iba so s ľubmi, tak nedávali by sme tam tie 

prostriedky. dohnalo nás k tomu práve fatálne meška nie, 

kedy on je už dneska v pred ĺžení takom, že v roku 2016 

žiadne stavby neodovzdá.  

Takže ide len o to, ke ďže je to stále ten istý 

Transprojekt, ktorý má istú biznis históriu, tak te n tento 

investor nedal doteraz nikdy záruky, že bude ma ť 

prostriedky. to mi vadí na tej, na tej správe.  

A samozrejme avizujem aj dopredu, že ak tam nebudú 

žiadne záruky, tak nevidím, pre čo by sme to mali zopakova ť.  



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 25. septembra 2014 s pokra čovaním 8. októbra 2014  

 628 

Veľa slov sa tu už povedalo, aj rozhor čených na jeho 

adresu. Aj on si ich vypo čul. To už by bola repríza, ktorá 

nemá zmysel.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem pekne. 

Ja si dovolím len faktickú poznámku, ale najprv dám  

prednos ť pánovi poslancovi Kolekovi. 

Nech sa pá či, pán poslanec . 

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

Ďakujem za slovo. 

Na tom stretnutí s investorom odzneli tieto 

pripomienky samozrejme, tá nespokojnos ť z radov poslancov, 

ktorí sme tam boli, bola, bola zrete ľná s tým priebehom 

doterajším. 

Jedna pozitívna vec sa udiala, nakoniec aj zástupca  

investora to privítal, že pokia ľ by došlo k vä čšej 

koordinácii v rámci mesta a investora, hovorilo sa tam 

o zástupcovi z magistrátu, ktorý by kvázi vykonával  funkciu 

koordinátora, ktorý by prenášal informa čný, informa čný 

materiál, v podstate či do zastupite ľstva, či do mesta, aby 

to čo dnes hovoríme, že už sme tak či tak po zenite, 

nejsme, nemohli, nemuseli zopakova ť o rok, o dva, ale to 
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gro tejto informácie je v tom, že mesto má záujem, aby sa 

tá tá stavba za čala.  

Čiže, či už sme v tej situácii, že termíny sú už pasé, 

alebo nie, obávam sa, že keby tento projekt sa neza čal 

realizova ť (gong), že sme na tom ešte horšie.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem pekne. 

Ja len pridám faktickú poznámku k tomu čo pán 

námestník povedal. 

Áno, mesto chce ma ť v tom dodatku, ke ď by sme o ňom 

rozhodovali o tie dva týždne aj ustanovenie, ktoré nám dá 

garancie, že naozaj ten projekt je krytý finan čnými 

prostriedkami, aby do istého času reálne za čal.  

Ak, ak by nemal za čať, tak vlastne dáme si znovu rok 

a pol, prípadne dlhší čas na to, aby sme čakali na to, či 

áno, či  nie, a to by už asi nesved čalo ani tomu priestoru, 

ani prístupu, ktorý máme vo vz ťahu k hlavnej stanici.  

Čiže, ak, tak musí by ť jasné, že sa naozaj za čne a že 

sa to preukáže v nejakom čase, ktorý bude spolo čne 

dohodnutý.  

Toľko z mojej strany faktická.  

Pán námestník reaguje na obe faktické pripomienky. 

Nech sa pá či. 
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Ján   B u d a j ,  námestník primátora a poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Naozaj, to bude ve ľmi stru čné.  

Ak pán Kolek, ja odmietam, aby nás niekto insulvova l, 

viem že vy to teraz nerobíte, ale kedyko ľvek v budúcnosti, 

že my sme boli prekážkou jeho nedostatku pe ňazí. A jeho 

postupu.  

Čiže, ke ď vy hovoríte, že teraz je novinka, že 

zastupite ľstvo má záujem, alebo mesto má záujem. Vždy malo 

záujem. Malo záujem  za bývalého primátora aj za to hoto.  

Kto by nemal záujem o prekládky pod zem verejných 

tratí, ibaže pokia ľ ide o m ňa osobne, ja stále upozor ňujem, 

že je to vymyslený projekt, ktorý nie je realizovat eľný.  

Od prvej chvíle.  

Možno keby bola super konjunktúra, ako v rokoch ke ď sa 

to plánovalo. Ale vešia nám bulíky na nos. My ťaháme čas, 

teraz mí ňame naše peniaze za to, že sa bývalý primátor 

nechal dobehnú ť. A prijal projekt, ktorý nie je 

realizovate ľný, nie je zaplatite ľný a preto ten človek nemá 

ani žiadne prostriedky. Nikto do toho nejde. (gong)  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem ve ľmi pekne. 
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Prihlásený je do diskusie pán poslanec Len č. 

Ing. Peter   L e n č , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo, pán primátor. 

Ja sa ospravedl ňujem, že takto vstupujem do tohto, ja 

nechcem diskutova ť k tejto veci, ale chcem, chcel by som 

predloži ť procedurálny návrh potom po hlasovaní o tomto 

bode.  

Ďakujem. dobre?  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Dám vám priestor, pán poslanec . 

Diskutuje pán poslanec Kolek.  

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

Ďakujem za slovo. 

Práve to čo nejakým spôsobom nás trápi všetkých, je 

ťažiskom tohoto tej snahy ma ť tam zainteresovaného človeka.  

Ja som naozaj dva roky žil v nádeji, že tá stavba u ž 

pobeží, už pobeží. Že sa, že sa tie prekážky, ktoré  

technického charakteru, že sa nejakým spôsobom vyri ešili.  

Čiže, teraz tá informácia zástupcov magistrátu bude 

ďaleko vernejšia. A tam je ten priestor k tomu, že m y mu po 
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mesiaci po roku, po pol roku môžme poveda ť, naozaj, tu je 

koniec tej spolupráce.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Dobre.  

Chcem vás informova ť, že do diskusie sa prihlásili 

dvaja zástupcovia ob čanov. Pani Katarína Šimon či čová a pán 

Jozef Mihok.  

Chcem sa opýta ť kto súhlasí s tým, aby dostali slovo 

v tomto bode programu. 

(Hlasovanie.) 

Ďakujem ve ľmi pekne, je to optická vä čšina. 

Slovo má pani Katarína Šimon či čová. Nech sa pá či. 

Prosím, keby ste jej pripravili mikrofón.  

Pani Katka, nech sa pá či. 

Občianka   Ing. arch. Katarína    Š i m o n č i č o v á :  

Ďakujem ve ľmi pekne za možnos ť vystúpi ť.  

Dobrý de ň vám všetkým. 
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Napriek tomu, že teraz sa nebudete rozhodova ť o tomto 

bode, ale neviem čo bude o dva týždne, kde budem, tak 

poviem, čo som chcela vám poveda ť k tomu materiálu.  

Je pravda, že materiál nie je kone čný, je tam stav 

spred, ja neviem, mesiaca. Tie nové dodatky tiež ne boli 

zverejnené, tie mali by ť tiež ešte jak pán primátor 

avizoval, bude zase ďalšia zmena, tak len také stru čné 

poznámky k tomuto projektu.  

Investor má dosta ť pozemky, za to má postavi ť stavby 

vo verejnom záujme a odovzda ť. 

Tie termíny o tom sa budete dohadova ť.  

Tie stavby boli nacenené v roku 2006, ako sme to ma li 

v neviem ktorom materiáli, asi pred rokom zhruba a má ich 

postavi ť teraz za ceny stanovené platné v roku 2006. majúc 

dobré skúsenosti s nedávnou, alebo s prebiehajúcou práve 

stavbou ďalšou vo verejnom záujme Starého mosta , kde sa to 

stále predražuje, bez oh ľadu na to, že , ako ni č v zlom, 

ale nie čo zvonka, je to nejaký viz major ktorý vám tú 

stavbu predraží, ja si to neviem predstavi ť, že by to 

stihol ktoko ľvek postavi ť za tú cenu, ktorá bola stanovená 

pred neviem ko ľkými rokmi. A za čas takýto krátky, ktorý 

má. Ani keby s turbumodom staval, tak to, pod ľa môjho 

názoru, nemá možnos ť stihnú ť.  

A ešte by som si dovolila upozorni ť, že tá zelená 

kocka, ktorá sa v súvislosti s Transprojektom mala s pánom 

Balom spomínala tuto, tu predal v istom čase, tesne pred 

kolaudáciou, stále nie je dokon čená, kolaudácia mala by ť 
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pred troma rokmi, dobre, on už nie je na vine, lebo  už to 

nevlastní, môže sa sta ť aj to, aj v tomto prípade, že to po 

roku, po dvoch predá nejakej inej spolo čnosti, že či v tých 

dodatkoch, ktoré neviem aké budú tie nové, či sa pamätá na 

to, že všetky tie podmienky, ktoré mesto má teraz v oči 

tomuto stavebníkovi sa automaticky prenesú na ďalšieho 

nového vlastníka územného a stavebného povolenia, a by sme 

mali záruku, že ten tretí povie, že to m ňa to vôbec 

nezaujíma, čo ste dohodli s Transprojektom. 

A ešte, ešte poznámka takáto. Že on má vydané 

právoplatné územné rozhodnutie. Ak by na tej stavbe  

čoko ľvek menil, tak nové stavebné povolenie môže dosta ť až 

potom, ke ď zmení územné. To znamená, že to mu čas 

predlžuje, keby čoko ľvek tam vylepšil. Bola tu už nejaká 

invormácia, že nebude Pražská devä ť pruhová, či prúdová, že 

bude menej.  

Len upozor ňujem na to, že to je zase čas, ktorý mu 

uberá z toho trojro čného nejakého termínu, ktorý je tam sa 

tam teraz navrhuje, (gong) alebo posúva.  

A ešte perli čka. Prosím vás pekne, je tam termín, že 

najneskorší možný termín v tom jednom návrhu dodatk u, ak to 

nescho, nesplní, tak je potom ešte neskorší. Že to je aký? 

To je štvrtý stupe ň stup ňovania prídavných mien, 

najsamneskorší, alebo naj, neviem aký to je, to je nejaký 

špeciálny výraz, takže prosím, to (poznámka: nezroz umite ľné 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

No to je nie čo, čo sa snažíme doladi ť, aby nebola 

pochybnos ť o tom, čo je ten posledný dátum, do ktorého to 

treba dokon či ť.  

Máte pravdu, toto odrážalo práve stav tých diskusií , 

kde sa on snažil posúva ť termíny a my sme ich snažili sa 

drža ť pod kontrolou. Lebo termíny a peniaze je to, čo mesto 

zaujíma, aby mohlo prezentova ť, že je schopné uveri ť tomu 

projektu a podpori ť ho tak ako je predložený.  

Pán Jozef Mihok má slovo. 

Nech sa pá či. 

Občan   Jozef   M i h o k :  

Ďakujem. 

Dobrý de ň prajem všetkým prítomným.  

Ja len pár konkrétnych otázok, pán primátor, aby st e 

si zapamätali, lebo sú ve ľmi dôležité pre toho investora aj 

pre vás. Pár otázok iba k tomuto celému. 

V prvom rade, či ten ko ľajový zvršok na hlavnej 

stanici je nefunk čný a spravuje ho dopravný podnik teraz 

momentálne, hej, to sú tie peniaze, o ktorých hovor íte, že 

ich lejete do Dunaja. Lepšie slovo na to asi neexis tuje.  
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Potom aká je spoluú časť investora Predstani čného 

námestia na tomto, kde vylieva peniaze dopravný pod nik do 

Dunaja?  

Akou, akou formou bude tá spoluú časť realizovaná?  

Či už sú nejaké zmluvy podpísané teraz? Ko ľko to bude 

peňazí? A či, a či to je vlastne len dáka pôži čka investora 

voči dopravnému podniku, alebo spolufinancuje tento 

projekt. Ako to vlastne teraz vlastne je?  

Lebo už francúzsky režiséri by tam chceli natá čať Lesk 

a bieda kurtizán dvojku a chcú tam obsadi ť vrcholných 

predstavite ľov. 

Lebo však na túto tému dopravný podnik, viete dobre , 

že ja vám dávam akože veci, ktoré sú reálne, doprav ný 

podnik je naozaj dojná krava, kde sa dá dobre doji ť.  

Teraz poslednú informáciu, ktorú som mal, tak 

esbéeska, ktorá chodí s rev s revízorom, tak takej esbéeske 

sa platí šes ťstotisíc ro čne. Však to je jaký biznis. Za 

tristotisíc s nimi budem chodi ť s tými revízormi.  

Pán primátor, viete čo je šes ťstotisíc esbéeske a do 

papuli a do va čku? Tak jak dávate od ťahovej služby štyri 

milióny, teraz dávate esbéeske, teraz zasa dáka prá vnická 

firma sa našla čo ide staré poh ľadávky, čo sa týka tých 

cestujúcich, ktorí boli  bez vymáha ť ur čitou formou, 

ďalších dvestopä ťdesiattisíc. Však na čo tam máte odborníka 

na právnom oddelení? Však viete o kom hovorím, kto bol 
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štátnym tajomník na ministerstve. Pán Polka. Spolu,  

spoluposluhova č SMERu.  

On to nevie urobi ť vo svojej pracovnej náplni? Treba 

niekomu da ť dvestopä ťdesiattisíc do papuli? Aby Polka mohol 

chodi ť na obed celý de ň?  

Však to sú vážne veci.  

Viete, že srdcová záležitos ť je  dopravný podnik, ako, 

odpracoval som tam osemnás ť rokov, podielal som sa na 

stavbe tratí hlavnej stanice, Dolné hony, Kr čace, jedno 

s druhým.  

Dovolím si tvrdi ť, že v tejto sále sa nenájde jeden 

človek, ktorý by mohol so mnou na túto odbornú tému 

hovori ť. A je to smutné. Jediný odborník alebo jeden z mál a 

odborníkov pán Haluza, ktorý existoval, tak ho vyko pol 

Záhradník, aby mu nekazil jeho kšefty. 

A ke ď sa chcete bavi ť o dopravnom podniku, prizvete, 

prizvite si oborníkov a dávam vám do pozornosti tot o meno. 

Pán Haluza. Ur čite ste ho v minulosti po čuli. To je jeden 

z posledných odborníkov, ktorý bol vychovaný v dopr avnom 

podniku. To je ten, ktorý povedal, ke ď sa išla robi ť teraz 

tá elektri čka, na ktorej sa ja podielal, spolupodielal na 

tom diele, že ke ď podliezol ten investor o pätnás ť percent 

dole, že ten projekt je nezrealizovate ľný. Každý sa mu 

smial a dneska je to pravda.  

To máte takisto, zajtra idete odstrihova ť pásku tam na 

Čapájevovú. Ako je to možné, že na Čapájevovú sa dostanú 
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býva ť dve rodiny (gong) z modrého domu. Z toho domu, kto rý 

Bajan predal za jedno euro.  

To už to ľko takých ne. 

Ďakujem pekne. 

Však to sú vážne slová na zamyslenie.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem ve ľmi pekne za vaše vystúpenie.  

Občan   Jozef   M i h o k :  

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ja zareagujem ve ľmi vecne na tie otázky, ktoré ste 

položili.  

To, že je ko ľajový zvršok nefunk čný, a že sa nemôže 

elektri čkou dosta ť človek na hlavnú stanicu, to rozhodol 

Dráhový úrad, ktorým je Bratislavský samosprávny kr aj 

v roku 2011.  

To znamená, na základe toho, že tá tra ť nebola 

udržiavaná v minulosti, tak tam bola obava, že by s a mohla 

vyko ľaji ť elektri čka a kvôli bezpe čnosti Dráhový úrad 

zastavil, zastavil prevádzku. 
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Čo sa týka toho aká je spoluú časť investora? Investor 

podľa memoranda, ktoré podpísal dopravný podnik a ku 

ktorému som aj ja vyslovil súhlas, je jeho ú časť 

päťstotisíc Eur, ktoré dáva do rekonštrukcie ko ľajovej 

trate v tej polohe v akej dnes je, s tým že v tej z mluve, 

respektíve v tom memorande je napísané, že ko ľaje, ktoré by 

mali primárne by ť zaplatené za tieto jeho peniaze, bude 

môcť použi ť na to podpovrchové riešenie, pretože tie sa 

ur čite nezni čia za rok alebo dva.  

To znamená, to nie je pôži čka, to je riešenie. 

Čo sa týka esbéesky a revízorov, o tom nemám 

informácie, to si preverím. 

Pán poslanec Hr čka, nech sa pá či, faktická poznámka. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Ja sa len chcem spýta ť. Malo by by ť, alebo bude? Lebo 

to je niekedy rozdiel medzi tým, že vy ste povedali , teraz 

ste použili slovné spojenie, primárne by  malo by ť. Lebo to 

asi v zmluve nemôže by ť napísané. čiže, či je to bude? 

Alebo?  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Hovoríte o tom ú čele tých pe ňazí? 
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Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Áno, áno. lebo vy to  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Je to tam presne, ja to nemám pred sebou,  

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Okej, ja som sa len chcel uisti ť 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Takže ja vám to rád poskytnem. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Čiže, len som sa chcel uisti ť, lebo (poznámka: 

nezrozumite ľné slovo) podmie ňovací spôsob 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Primárne bude. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Podmie ňovací spôsob býva taký častokrát ve ľmi 

nevyspytate ľný, tak len som ho zapo čul, tak sa na ňho pýtam.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ja vám rád poskytnem to memorandum, nie je vôbec 

nijakým spôsobom tajné. Tam si pre čítate, že bude. Proste, 

zámer je to, aby mohol zaplati ť nie čo, čo prípadne má ešte 

iné použitie pre jeho projekt. 

Preto do toho ide, lebo proste nie je to tak, že by  

tam dal pä ťstotisíc a ni č. Má možnos ť tie finan čné 

prostriedky a ten materiál nakúpený využi ť.  

Keďže nemám ďalšieho prihláseného k tejto téme, 

uzatváram možnos ť bodu šes ťdesiatjeden sa prihlási ť.  

Prosím  teraz návrhovú komisiu. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia, tak ako nám bolo píso mne 

predložené, mestské zastupite ľstvo po prerokovaní berie na 

vedomie Informáciu o vykonaných krokoch a tak ďalej.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Prosím, prezentujte sa a hlasujte.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ť prítomných, 

všetci za, nikto proti, nikto sa nezdržal. 
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Konštatujem, že sme schválili platné uznesenie. 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Teraz dám priestor na procedurálny návrh, ktorý má pán 

poslanec Len č, pretože ho avizoval v tom predošlom bode.  

Pán poslanec, nech sa pá či, máte slovo. 

Ing. Peter   L e n č , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo, pán primátor. 

Pán primátor, vážení kolegyne a kolegovia, ja si 

dovo ľujem navrhnú ť malú zmenu v programe. 

Neviem či ste zachytili, v tla či sa objavila 

informácia o postupe ministerstva hospodárstva oh ľadne 

ropovodu. Ja to navrhujem spravi ť tak, ako sme prerokovali 

bod pána námestníka Budaja, vy ňať to akoby z bodu Rôzne, 

aby sme to mohli, mohli prerokova ť ešte teraz.  

Neviem aký názov tomu dáme, pretože tu už jeden tak ý 

bod bol, informácia, ale možno by to mohla by ť Informácia 

o mimoriadnej situácii oh ľadne trasovania ropovodu 

Bratislava-Schwechat.  

Ďakujem. 
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Poprosil by som vás, pán primátor, keby ste dali 

hlasova ť o zaradení. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Keby sme to nazvali, že Nové informácie oh ľadne 

ropovodu. Myslím, že to je asi podstata toho. 

Už čo povieme v tom bode, to to si povieme, ke ď ho  

schválime.  

Čiže, budeme hlasova ť o tom, že by sme z Rôzneho 

predradili, taký je návrh, pred bod 64A, ktorý je n ašim 

nasledujúcim bodom programu, časť Rôzneho, ktorá by niesla 

názov Nové informácie o výstavbe ropovodu Bratislav a-

Schwechat.  

To je návrh pána poslanca Len ča. 

Pán poslanec Kolek, procedurálna. 

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

Nemali by sme hne ď hlasova ť kde bude zaradený?  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

On navrhuje teraz zaradi ť. Teraz. Že by sme. Teraz.  
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On, on to navrhuje. Že časovo by sme to prešli teraz, 

potom nechali beža ť program a Rôzne by sa dokon čilo tak, 

ako sme to avizovali už v inom bode programu. 

Čiže, prosím, hlasujeme o návrhu pána poslanca Len ča.  

Nech sa pá či. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťdva prítomných poslancov, 

dvadsa ťosem za, nikto proti, traja sa zdržali, jeden 

poslanec  nehlasoval.  

Konštatujem, že sme zaradili túto časť Rôzneho ako 

ďalší bod rokovania. 

 

 

BOD 64C NOVÉ INFORMÁCIE O VÝSTAVBE ROPOVODU 

BRATISLAVA-SCHWECHAT 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pán poslanec, ke ďže ste navrhovate ľom, budem v tejto 

funkcii adresova ť úvodné slovo vám. 

Nech sa pá či, povedzte nové informácie, ktoré sa 

týkajú výstavby ropovodu Bratislava-Schwchat.  

Nech sa pá či. 
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Ing. Peter   L e n č , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Ako som už teda avizoval, tak ja mám informácie iba  

z tla če, neviem, či ste to postrehli ostatní, ke ď sme 

prerokovávali bod Informácia o ropovode, ja som sa pýtal aj 

pána primátora, že či je nie čo nové aj oh ľadne komisií, 

ktoré boli avizované zo strany ministerstva hospodá rstva. 

Informácia od pána primátora bola, že zatia ľ mesto nebolo 

oslovené, aby dalo svojho zástupcu do tejto komisie .  

Tá najnovšia informácia je taká, že minist, teda 

ministerstvo skrze spolo čnos ť Bratislava-Schwchat 

Planpline, myslím, že sa to volá, ktorú reprezentuj e pán 

Nemči č, podniklo už konkrétne kroky, hospodárske noviny 

iná č priniesli túto informáciu, že už je vybratá trasa,  

pokia ľ ja mám informáciu, tak je to trasa číslo desa ť, cez 

Petržalku a už sa teda vykonávajú konkrétne kroky o hľadom 

ohľadom detailizácie tejto trasy.  

Ja mám zatia ľ takúto informáciu, myslím, že sa teraz 

pán Dragún prihlásil do diskusie, možno nám bude ve die ť 

poveda ť viac, alebo vy, pán primátor, ak máte ešte nejakú 

informáciu.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem pekne. 

Toto bolo teda úvodné slovo.  
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Ja k tomu pridám aktuálne informácie, ktoré idú 

z mojej strany.  

My sme toto  preverovali, teda konkrétne teraz pán 

riadite ľ kancelárie mi povedal, že sme zaregistrovali 

vyhlásenie spolo čnosti BSP, ktorú ste citovali, ktorá 

dementovala to, čo bolo v novinách a že teda nemajú vybranú 

trasu a že si myslia, že tá trasa má vzís ť z práce skupín 

pracovných. 

V tejto veci sa veci pohli, pretože som dostal list  od 

pána ministra hospodárstva, v ktorom ma žiadal o no mináciu 

do štyroch pracovných skupín. Sú to skupiny, ktoré sú 

rozdelené ako keby po častiach, životné prostredie, voda 

a niektoré ďalšie. Ja som na ten list reagoval odpove ďou, 

kde súhlasím s tým, že nominujeme zástupcov, či 

z Vodárenskej spolo čnosti, alebo z našeho magistrátu do 

tých pracovných skupín, ale trvám na tom, že má pra cova ť 

jedna ve ľká skupina, to znamená, taká koordina čná skupina, 

do ktorej som, pán poslanec navrhol vás, tak ako so m to tu 

avizoval a pani inžinierku architektku Plencnerovú,  to 

znamená zástupcu zamestnancov magistrátu odborných,  ktorí 

majú vnies ť ten odborný poh ľad za nás a vy ako zástupca, 

zástupca poslaneckého zboru s tým, že si myslím, že  v tej 

skupine by mali by ť aj aktivisti, v tej ve ľkej skupine, 

minimálne ako prizvaní členovia, aby to všetko sa 

odohrávalo dostato čne transparentne. 

Čiže takýto list som poslal ministrovi ako odpove ď. 

To len pridávam naviac, lebo to sa ešte dva týždne 

dozadu takto neodohralo. Ale ono to spolu súvisí, p retože 
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práve vyjadrenie spolo čnosti BSP smerovalo k tomu, že oni 

teda nemajú žiadnu definitívnu trasu a myslia si, ž e vzíde 

z tej odbornej práce v tých skupinách.  

Preto som chcel zaavizova ť, že skupiny sa už pohli 

dopredu a že ja som na to reagoval, tak ako som tu povedal.  

Toľko z mojej strany vstup do tohto bodu 

šes ťdesiatštyri cé. 

Keďže sa z poslancov nikto nehlási, chcem vás 

informova ť, že sa prihlásil pán Miroslav Dragún, ktorý by 

chcel vystúpi ť k tomuto bodu programu a ja som povinný sa 

vás opýta ť, či súhlasíte s jeho vystúpením?  

Kto súhlasí, nech zdvihne ruku. 

(Hlasovanie.) 

Konštatujem, že vä čšina poslancov je za. 

Nech sa pá či, pán Dragun, máte slovo. 

Občan   Miroslav   D r a g u n , zástupca ob čianskeho 

združenie Nie ropovodu: 

Ďakujem pekne. 

Ja vás naozaj nebudem dlho zdržova ť, ja len doplním 

pána primátora, že o pracovných skupinách, ktoré ma jú by ť 

menované k 10. 10. 2014 sa rokovalo prvýkrát 28. 11 . 2013. 
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Ministerstvu hospodárstva trvalo rok zvola ť pracovné 

skupiny. 

Ďalšia vec, ktorá je. Pán Nem či č povedal pravdu teraz 

v podstate v novinách, že nemajú konkrétnu trasu, m ajú 

vybraný variant číslo 10,  to znamená Dolnozemská, 

Medveďová, čerpacia stanica Vodárenská, nemocnica Antolská, 

ponad Jarovce a v podstate jediný argument, ktorý t am majú, 

že je to koridor, kde sa môžeme pohybova ť kilometer 

doprava, kilometer do ľava. Ke ď si zoberiete v rámci 

Petržalky, tých možností nie je až tak ve ľa. Ale najvä č.  

Ale čo ja vnímam najviac negatívne, je to, že rok 

trvalo ministerstvu hospodárstva zvola ť pracovné skupiny. 

28. 11. 2013 sme sa prvýkrát bavili o tom, že treba  

zvola ť pracovné skupiny, doteraz sa ni č neudialo.  

A pán Nem či č cez hospodárske noviny odkazuje 

v podstate mestu, mestskému zastupite ľstvu, že my sme 

vybrali koridor, budeme sa bavi ť zhruba iba o tom koridore, 

ktorý je na stole. 

Pokia ľ ja si pamätám, 27. júna minulý rok, (poznámka: 

odkaš ľnie) pardon,  mestské zastupite ľstvo schválilo to, že 

majú zástupcovia týchto komisií vystupova ť, nesúhlasi ť 

s variantu cez mesto a majú a máme sa bavi ť aj o Karpatskom 

koridore. 

Tak ja sa pýtam, na čo sú pracovné skupiny, ke ď 

ministerstvo hospodárstva sa chce bavi ť iba o mestskom 
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koridore. A v podstate Karpatský koridor zavrhlo ak o taký 

úplne. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem pekne. 

K tomu ja chcem poveda ť, že toto samozrejme, v tom 

liste pána ministra nebolo. Minister avizoval dva t ýždne 

dozadu listom práve zámer ustanovi ť tie konkrétne pracovné 

skupiny, ale o tom, že by bol vybraný koridor a v r ámci 

neho by sa mala h ľadať trasa, toto samozrejme, v tom zadaní 

tých skupín nie je napísané.  

Keďže nemáme ďalšieho prihláseného k tomuto bodu, asi 

ukon čím rozpravu, ak sa chce vyjadri ť ešte pán poslanec 

Lenč ako navrhovate ľ.  

Ak nie, tak by sme to uzavreli tým, že zoberieme na  

vedomie nové informácie.  

Pani predsední čka, ak s tým súhlasí, návrhová komisia, 

tak by sme takýmto spôsobom mohli hlasova ť.  

Čiže ja vám dávam slovo, aby ste to formálne uviedli  

a nechám hlasova ť o uznesení k bodu šes ťdesiatštyri Cé. 
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Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Budeme hlasova ť o návrhu uznesenia  v nasledovnom 

znení, mestské zastupite ľstvo po vypo čutí slovnej 

informácie o novom stave ropovodu Bratislava-Schwec hat, 

informácie berie na vedomie.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Áno. Bude to skôr možno ústna informácia, tak sa to  

zvykne formulova ť, že berie na vedomie ústne informácie 

o stave ropovodu Bratislava-Schwechat Papline. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte o tomto návrhu 

uznesenia. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťdva prítomných, 

tridsa ťjeden za, nikto proti, nikto sa nezdržal, jeden 

nehlasoval.  

Konštatujem, že sme schválili platné uznesenie. 
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BOD 64A INFORMÁCIA K SPRÁVE O VÝSLEDKOCH 

KONTROL VYKONANÝCH ÚTVAROM MESTSKÉHO 

KONTROLÓRA HLAVNÉHO MESTA SR 

BRATISLAVY  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Otváram rokovanie o bode šes ťdesiatštyri A, ktorým je 

informácia o opatreniach a krokoch vykonaných ako r eakcia 

na správu pána kontrolóra vo vz ťahu k nájomným zmluvám.  

Materiál uvedie pán riadite ľ Gajarský. 

Šesťdesiatštvorku samotnú sme, tá je hne ď po. 

Aha, vlastne ja to tu mám takto napísané. Uhm.  

Pán riadite ľ.  

Ja ju nemám, nechcem ju vynecha ť, len som si uvedomil, 

že som zaradil vlastne tie skoršie, najprv by sme m ali da ť 

tie vaše správy, pán kontrolór.  

Pán riadite ľ, urobíme to takto.  

Prepá čte, tá šes ťdesiatštyri á čka príde hne ď potom. 

Troška ma to cé čko zmiatlo.  

Čiže dám bod šes ťdesiatštyri, potom A, Bé. Aby to malo 

celé logiku, je tam správa pána kontrolóra. Potom j e tá 

špeciálna správa a potom je odmena, ktorú navrhla p ani 

námestní čka.  
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Čiže, v tomto poradí budeme o tom rokova ť. 

 

 

BOD 64 SPRÁVA O VÝSLEDKOCH KONTROL 

VYKONANÝCH ÚTVAROM MESTSKÉHO 

KONTROLÓRA HLAVNÉHO MESTA SR 

BRATISLAVY 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Bod šes ťdesiatštyri je Správa o výsledkoch kontrol 

vykonaných útvarom mestského kontrolóra mesta Brati slavy. 

Pán kontrolór, nech sa pá či, máte slovo.  

Ospravedl ňujem sa ešte raz. 

Nech sa pá či. 

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

SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne za slovo. 

Vážený pán primátor, vážené dámy a páni, táto správ a 

pozostáva z troch častí. Zaujímavá je tá prvá časť, kde 

kontrolóri na Slovensku vo všeobecnosti pracovné po mery 

u svojich úradov kontrolujú zriedkakedy. My sme sa na to 

odhodlali a spomínam to z toho dôvodu, že sme sa st retli na 
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moje milé prekvapenie s ve ľmi pozitívnym ohlasom 

a s minimom nedostatkov,  z ktorých časť bola vyriešená ako 

je to uvedené v správe už po čas výkonu kontroly, išlo 

o otázku sledovania nad časov ur čitej skupiny pracovníkov 

a dve opatrenia, jedno pomerne jednoduché, zostalo na 

vykonanie v súlade s pripravovaným dokumentom, ktor ý už tak 

či tak majú pripravený, len to bude doplnené. 

A druhé opatrenie, to bude závažnejšia, dohodli sme  

tam termín až pre budúce vedenie, preto lebo o tom bude 

musie ť vzniknú ť diskusia do ktorej ja ani ve ľmi nevstúpim, 

preto, lebo je to otázka zosúla ďovania zákonných noriem, ku 

ktorým sa ešte možno vyjadrí aj ministerstvo práce 

a sociálnych vecí.  

Ďalšie dve kontroly sa skon čili čiasto čne priaznivo 

v prípade BKIS, o nie čo menej priaznivo  v prípade kontroly 

Zimného štadióna.  

S pánom riadite ľom Zimného štadióna sme pripravili 

také opatrenia, ktoré, ktoré sme akceptovali ako ta ké, 

ktoré vedia splni ť tie veci, ktoré sú v kompetencii priamo 

Zimného štadióna a s pánom primátorom a s pánom ria dite ľom 

Andrássym som hovorili o takých, kde je potrebná sú činnos ť, 

aktivita, alebo teda aj vlastné riešenia zo strany hlavného 

mesta. To sú, to sú myslím, tri body, ktoré sú spom ínané 

v správe vo vz ťahu vo či štátu a vo či Slovenskému zväzu 

ľadového hokeja.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem pekne. 

Otváram k tomto bodu diskusiu,. 

Nech sa pá či. 

Mám troch, zatia ľ dvoch, už len. Aha, dvoch 

prihlásených poslancov, ktorí trošku takticky sa hl ásia do 

tej diskusie, ale nevadí. 

Pán poslanec Fiala je prihlásený ako prvý. 

Nech sa pá či. 

Stanislav   F i a l a , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo, pán primátor. 

Pôvodne som bol ako tretí, ale nevadí. Na tom porad í 

až tak nezáleží.  

Nechcem celkom úplne bez povšimnutia necha ť túto 

správu pána kontrolóra, rád by som z nej nie čo citoval, 

nie čo povedal.  

V roku 2009 bol stanovený po čet zamestnancov 

magistrátu na po čte 530, po vašom nástupe do funkcie 

primátora sa ten po čet znížil na na 509, bolo do odôvodnené 

aj šetrením. Ja som pred istým časom, dobre si na to 

spomínam, upozor ňoval, že takéto riešenie neprinesie aj 

vlastne zvýšené náklady magistrátu čo sa týka odstupného, 
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odchodného. Tento materiál to čiasto čne aj potvrdzuje, 

pretože z neho vyplýva, že, že podmienky, za ktorýc h 

odchádzajú niektorí pracovníci magistrátu boli naoz aj 

pomerne nadštandardné.  

Vyplatených za roky 11, 12 a 13 na odstupnom 

a odchodnom bolo celkom 464 540,00 Eur, čo teda nie je 

nízka suma.  

Ten po čet pracovníkov sa postupne znížil teda na tých 

509, ale z dôvodu organiza čných zmien,  ale napokon sa 

ukázalo, že tých pracovníkov ten magistrát, alebo t eda vy 

pán primátor, predsa len potrebujete, a teraz je op äť 530, 

s tým, že niekto by si mohol myslie ť, že že tam išlo 

o cielenú výmenu zamestnancov, pretože ten po čet prijatých 

zamestnancov od toho 1. 1. 2010 do 3. 7. 2014 bolo 299 

zamestnancov, čo teda nie je malé číslo, je to viac ako 

polovica magistrátu.  

Rád by som ešte povedal to, že na jednej strane bol o 

boli vysoké odstupné, ale tie podmienky, za ktorých  tu 

pracovali tí ostatní pracovníci na základe toho mat eriálu, 

ktorý som si čítal, neboli nijakým spôsobom nadštandardné 

a v tých ťažkých, verím, podmienkach, nemali teda na 

odmenách nejaké, nejaké vysoké sumy. Tak aspo ň materiál 

uvádza.  

(poznámka: nezrozumite ľné slovo) by som sa rád venoval 

ešte krátko tej kontrole v jednoduchosti, poviem, Z imného 

štadiónu.  
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Tam vlastne boli, boli prenajaté prenajatý Zimný 

štadión štyrikrát so zníženou sumou, alebo, alebo z a sumu 

jedno Eur, jedno Euro.  

Citujem: 

Uvedeným došlo k nepostupovaniu pod ľa ustenovení 

zákona 136 138 z roku 91 zbierky a tak ďalej, pod ľa ktorého 

je obec povinná prenecháva ť majetok do nájmu za také 

nájomné, za aké sa v tom čase na tom mieste obvykle 

prenechávajú do nájmu na dohodnutý ú čel veci toho istého 

druhu, alebo porovnate ľné veci. následne došlo 

k nedodržaniu po vézeten hlavného mesta a poskytnut ím 

uvedených zliav došlo k porušeniu finan čnej disciplíny.  

Nie sú to, nie sú to akože úplne jednoduché zisteni a, 

najmä  to ma trápi, že ak si spomínate a máte dobrú  pamä ť, 

pan pána kolega, Kolek  upozor ňoval na jeden z tých 

prenájmov, ak si dobre pamätám, boli to v roku 2011  až 

2013, zrejme ste si uvedomili, že to asi nie je ten  

najlepší spôsob, za rok 2014 už nebol žiaden takýto , pokia ľ 

ma pamäť neklame.  

A nám to síce pravidlá, ktoré ste si sám stanovili,  aj 

podpísali, umož ňujú, ale nemyslím si, že by to bolo  pre 

ten najsystémovejší prvok ako naklada ť s majetkom mesta, 

v tomto prípade Zimného štadióna. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem pekne. 

Faktickou poznámkou reaguje pán poslanec Hr čka.  

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Ja by som teda tiež ešte sa chcel spýta ť k tomu.  

Ja, ak si dobre spomínate, tak som tiež riešil po čet 

zamestnancov a vtedy dokonca v tých priebežných vaš ich 

výkazoch, ktoré ste mi dali, bolo že sa v ur čitých 

obdobiach dokonca po čet ku koncu roka aj navýšil miestami. 

V niektorom období, potom ste to dementovali, že po čet 

zamestnancov je ur čite menší ako bol pri nástupe. Evidentne 

to nie je úplne pravda. respektíve ak áno, tak sú t o naozaj 

rádovo jednotky. 

Ale ja som sa tiež chcel spýta ť na vyjadrenie pre čo je 

tam konštatované, prostriedky boli vynaložené nehos podárne. 

To sa bavíme teda o tých, o tých vyplatených odmená ch, 

ktoré boli vyplatené nie ako odstupné, ale boli vyp latené 

ako mimoriadne odmeny. Napriek tomu je tam teda 

konštatované, že aj, že došlo k úspore. Že tam je p riznané. 

Ale konštatovanie kontrolóra, že prostriedky boli 

vynaložené nehospodárne, neviem, ja by som chcel po prosi ť, 

či už kontrolóra, alebo riadite ľa magistrátu, aby mi 

vysvetlil, pre čo to tam je napísané.  
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Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem pekne. 

Zrejme na toto zareaguje pán kontrolór. 

Slovo má pán poslanec Bendík.  

Ing. Igor   B e n d í k , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne, pán primátor, za slovo. 

Ja by som sa rád vrátil ku kontrole Zimného štadión a 

a tu sa, tu čítam, že ste podpísali zmluvu so SZH Ľ, ktorou 

sa mesto zaviazalo poskytnú ť priestory Zimného štadióna 

a služby spojené s ich užívaním bezodplatne.  

Ďalej sa píše: 

Rozpočtové a príspevkové organizácie dokonca medzi 

sebou si podpisujú svoje výkony odplatne v súlade 

s osobitným pred predpismi pod ľa zákona 523 z roku 2004 

Zbierky zákonov o rozpo čtových pravidlách. Prípadná 

odchýlka, to jest poskytovanie výkonov bezodplatne,  je 

uvedeným zákonom pre príspevkové a rozpo čtové organizácie 

vyhradená rozhodnutím obecného zastupite ľstva tejto obce.  

Ja sa vás chcem, pán primátor, spýta ť, ke ďže takýto 

materiál sme nemali v zastupite ľstve, kedy nám chcete 

predloži ť návrh na schválenie takejto zmluvy pod ľa toho 
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zákona to malo by ť mestské zastupite ľstvo, nie vy vašim 

rozhodnutím.  

To je prvá vec.  

A by som sa vrátil ešte ku kontrole BKIS.  

Čítam.: 

Organizácia uzatvorila za obdobie rokov 2012, 2013 a 

2014 celkom 48 zmlúv, v ktorých stanovila nájomné v o výške 

jedno Euro na základe listov primátora hlavného mes ta. Išlo 

o zmluvy na prenájom Starej Tržnice a kde na základ e 

cenníka BKIS je nájomné stanovené vo výške cca šes ťtisíc 

Eur na jeden de ň.  

Je tu spomínaná aj spolo čnos ť Red Bull, to je tá 

spolo čnos ť, za ktorú som sa ja pýtal na základe 

interpelácie, taktiež dostali vzh ľadom na projekt dostali 

nájomné jedno Euro.  

A čítam:  

V sieti Ticketportal stála cena vstupeniek na toto 

podu podujatie osemnás ť Eur.  

To znamená, my sme im dali nie čo za euro, a oni 

vyberali, oni vyberali vstupné. 

Ďalej čítam: 

Spolo čnos ť, napríklad, IBM na ich žiados ť, ke ď pos ke ď 

požiadali o poskytnutie týchto priestorov, taktiež keď 

požiadali o z ľavu, tak bola im zaslaná zamietavá odpove ď, 

napriek tomu že išlo verejnoprospešný ú čel a dokonca čítam 

. že že v spise nebola založená ani odpove ď.  
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Keďže idú vo ľby, pán primátor, a vy sa radi hrdíte tým 

ako efektívne hospodárne spravujete majetok, chcem sa 

spýta ť, ko ľko takýchto listov, kde budete žiada ť o nájomné 

za jedno Euro v budúcom volebnom období pošlete? Re spektíve 

koľko výnimiek z toho cenníka, ktorý má BKIS stanovený , 

koľko výnimiek budete žiada ť? Pretože to si nemyslím, že 

toto je hospodárne nakladanie s majetkom. 

Takže, dve otázky.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem pekne. 

Faktickou poznámkou reaguje pán mestský kontrolór.  

Nech sa pá či. 

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

SR Bratislavy: 

Rád by som na tú prvú časť, ktorú spomenul pán Bendík 

ohľadne kompetencií mestského zastupite ľstva, je to vec, 

ktorá nie je na schválenie alebo predloženie pánom 

primátorom mestského zastupite ľstvu preto, lebo to je 

uvedené ako príklad, kde rozpo čtové organizácie mesta si 

môžu navzájom, ak to schváli zastupite ľstvo.  

Použili sme to z toho dôvodu ako, ako porovnávací 

príklad, že ke ď nie čo sa má dia ť v meste, tak to má by ť 

schválené mestským zastupite ľstvom, ke ď to robíme mesto 

smerom von, v podstate na to netreba takmer ni č.  
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Je to pravdepodobne nedostatok právneho charakteru 

z h ľadiska vôbec tvorby zákonov. My sa musíme ako 

kontrolóri pohybova ť v rámci zákonov. Čiže, nemôžeme 

poveda ť, že to bolo protiprávne, ako to bolo konané, ale 

ako vzorový príklad  teda ke ď máme schva ľova ť navzájom sami 

sebe si poskytujúc bezodplatné, respektíve (gong) z a Euro, 

tak sa nám zdá, že by to bolo treba rieši ť aj vo či nášmu 

okoliu nejakým jednotným spôsobom.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem pekne. 

Keďže sa nikto ďalej nehlási, tak by sme mali reagova ť 

na tie veci, ktoré tu zazneli. 

Tá prvá otázka sa týkala vyplateného odstupného 

a vlastne tých zmien, ktoré sme na úrade urobili.  

Ja si myslím, že to boli finan čné prostriedky, ktoré 

boli avizované v rozpo čte, to znamená, že  vedeli sme, že 

ideme urobi ť zmeny, že na to chceme vynaloži ť ur čité 

finan čné prostriedky. a najmä tá otázka kvality práce 

a v prvom pláne sme mali aj zámer zníženia po čtu 

zamestnancov, mala podporu v zastupite ľstve, pretože sme to 

vnímali ako krok, ktorý zníži náklady na prevádzku 

magistrátu a bude znamena ť to, že budeme schopní pracova ť 

kvalitnejšie.  
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To sa nám v prvom kole podarilo a potom sme postupn e 

zis ťovali, že sú ďalšie a ďalšie činnosti, v ktorých ten 

magistrát zúfalo mešká a nie sme schopní poskytova ť, 

napríklad zmluvy o budúcej zmluve na uloženie inžin ierských 

sietí, v takom čase,  v akom to o čakáva od mesta 

podnikate ľská sféra.  

Vyberáme za to relatívne slušné peniaze. Tak sme 

zistili, že potrebujeme navýši ť.  

Mali sme aj v zastupite ľstve správu kontrolóra, ktorý 

avizoval, že s nájomnými zmluvami, budeme o tom o c hví ľu 

rokova ť, a možnože je dobré, že to robíme naozaj v tomto 

poradí, že tam sú veci, ktoré sú roky neriešené, ta k som 

reagoval na to tak, že som o troch zamestnancov nav ýšil 

počet pracovníkov práve na oddelení  nájmov, ktorých 

kľúčovou úlohou bolo práve za čať dáva ť do poriadku tie 

zistenia,  ktoré sa tu ťahajú už roky.  

Čiže, takýmto spôsobom akoby bol ten spätný chod, kd e 

sme vôbec nesledovali to, že by sme chceli nejakým spôsobom 

vymeni ť niekoho za niekoho, takýto úmysel tu nebol, ale 

postupne sa zistilo, že na tých rozhodujúcich činnostiach, 

ktoré mesto robí, nesta čí vždy ten po čet zamestnancov, 

ktorých máme.  

A mali sme na tom diskusiu aj s pánom kontrolórom, 

ktorý avizoval, že si vie predstavi ť, že na to, napríklad, 

aby sa riešili veci okolo majetku, finan čné veci a podobne, 

že tam musí by ť adekvátny po čet ľudí, a že sa nikdy 

v minulosti nepodarilo nejakým spôsobom ten po čet navýši ť.  
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Čiže, na toto sme reagovali. Na konkrétne, na 

konkrétne udalosti a dalo by sa to pekne dokumentov ať tými 

zmenami organiza čnej štruktúry, ktorá bola prijatá.  

Čiže, ja si myslím, že to neboli peniaze, ktoré by 

boli použité neú čelne. Boli to peniaze, ktoré smerovali ku 

skvalitneniu štruktúry zamestnancov a potom aj naoz aj tých 

ľudí, ktorí tú prácu vykonávajú, pretože o čakávam, že to 

budú robi ť ľudia, ktorí majú o prácu záujem a ktorí dokážu 

v práci poda ť adekvátny výkon.  

Čiže, toto len vysvet ľujem ako motiváciu, pre čo sme sa 

rozhodli ís ť týmto smerom a pre čo sme vlastne pristúpili ku 

zmenám organiza čnej štruktúry. 

Tak ako to vidím z odstupom tých štyroch rokov, by som 

povedal, že to čo by sme mali urobi ť a nech to urobí 

ktoko ľvek po komunálnych vo ľbách, je urobi ť na niektoré 

činnosti procesný audit. To znamená, odmera ť si, podobne 

ako to urobil štát, na svojich úradoch, okresných ú radoch 

štátnej správy, odmeral presné trvanie, ko ľko trvá 

vybavenie žiadosti o založenie živnosti, napríklad.  Ko ľko 

sa tým zaoberá pani na podate ľni, ko ľko ďalšia pani, ktorá 

s tým pracuje potom ďalej, až kým sa vydá príslušné 

rozhodnutie a zistili ve ľké časové rozptyly medzi úradmi. 

Ja si myslím, že takýto prístup by mal by ť užito čný aj 

pre náš úrad a ideálne by bolo porovna ť si to s ve ľkými 

mestami, ako sú Košice, prípadne Banská Bystrica, n iektoré 

ďalšie, ako to tam funguje, pretože tie rozdiely ur čite 

budú aj medzi nami. 
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A istým spôsobom by to objektivizovalo tú, ten obje m 

práce, ktorý má vykona ť jeden zamestnanec na to, aby 

vybavil či vecné bremeno, rozhodnutie o prekládke, 

rozkopávke a sto iných vecí, ktoré tento úrad vydáv a.  

Čiže, to ľko k tomu okruhu týkajúci sa zamestnancov. 

Čo sa týka okruhu zliav, tak ako je to tu uvedené, t o 

si myslím, že si asi bude vyžadova ť presnejšie pravidlá. To 

znamená, poveda ť si pravidlá, ktoré schválime 

v zastupite ľstve, pretože niekedy pre organizátorov aj 

zaujímavých a najmä verejnoprospešných podujatí, je  

jednoducho nereálne zaplati ť ve ľké čiastky, ktoré Zimný 

štadión stojí a to sa potom týka aj nášho divadla, 

mestského divadla Pavla Országa Hviezdoslava.  

A ve ľmi citlivo sme vážili, že kde áno, kde nie, ak je 

záujem to nastavi ť prísnejšie, alebo presnejšie, ja s tým 

nemám absolútne žiadny problém. 

Proste sú situácie, kde chcete vyjs ť tomu 

organizátorovi v ústrety preto, že prináša akciu, k torá má 

verejnoprospešný charakter, a kde ťažko môžete o čakáva ť, že 

vygeneruje tá akcia prostriedky, ktoré dokážu to ná jomné 

zaplati ť.  

Tým skôr, že v tom divadle sú veci, ktoré si ten, k to 

si to tam objednáva, musí zaplati ť bez oh ľadu na to. Lebo 

my vždy píšeme, áno, nájomné za jedno Euro, ale slu žby 

poskytnuté v divadle, musíte zaplati ť všetky. A to sa 

prosím týka napríklad (gong) osvetlenia. To by vás 

nenapadlo, že v divadle si musíte kúpi ť osvetlenie, ale 
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v našom divadle áno. Treba tam donies ť lampy a na konkrétnu 

akciu zabezpe či ť osvetlenie, lebo to divadlo nebolo 

dorekonštruované, čiže, tieto služby nikomu neodpúš ťame. 

Ani služby vrátnikov, bezpe čnostnú služ, teda bezpe čnostnú 

tú hasi čskú službu, ktorá tam musí by ť a podobne. 

Čiže, toto všetko je zaplatené, lebo to si my na 

vlastné triko nikdy neberieme.  

Čo sa týka nájmu, tam môžeme by ť ústretoví pokia ľ tá 

akcia má verejnoprospešný charakter.  

Hovorím to vo všeobecnosti, mohli by sme sa pozrie ť na 

konkrétne prípady, ak máte o to záujem, ur čite sa to dá 

urobi ť.  

Prepá čte, že som bol trošku dlhší, snažil som sa 

reagova ť na vašu diskusiu.  

Máme dve faktické poznámky na toto moje vystúpenie 

a kon čím možnos ť sa prihlási ť s faktickou.  

Pán poslanec Kolek ako prvý. 

Nech sa pá či. 

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

Ďakujem, pán primátor. 

Prihlásil som sa skôr s poznámkou ako ste hovorili 

o tom perso, ja to nazvem personálne hospodársky au dit.  
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Naozaj tu bol aj z radov poslancov vyvíjaný tlak a tá 

iniciatíva, aby sa urobil tento audit, vy ste vraj nejaký 

audit zabezpe čili bez toho, aby pozitívne výsledky sa 

prejavili.  

Pokia ľ neskonštatujeme, že ten pohyb pracovníkov 

smerom dole  sa ukázal ako nevhodný a skôr škodlivý  pre 

chod magistrátu, tak je to vaša chyba, v podstate, alebo 

chyba magistrátu  riadiacich pracovníkov, ktorí tak ýmto 

spôsobom pristúpili k riešeniu problému, v snahe na vonok 

zníži ť mzdové prostriedky. To je jedna vec.  

Druhá vec je čo sa týka tých štruktúr, ktoré môžu 

zamedzi ť tomu, aby sa nejaké pravidlá dodržali, respektívne  

obchádzali, to  znamená, to je na vás. My tu máme c enníky 

nájmov, my tu máme cenník služieb. Čiže, pokia ľ tu je daná 

dispozícia pre primátora, že môže (gong) robi ť v plnej 

zodpovednosti to beriete na seba. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Faktickou reaguje pán poslanec Bendík.  

Ing. Igor   B e n d í k , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo, pán primátor. 

Rozumiem tomu tak, tak, že do budúcnosti skúsime te da 

ur či ť nejaké pravidlá, na základe ktorých sa bude 
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postupova ť pri nejakých takýchto verejnoprospešných 

akciách,.  

Myslím si, že toto dáva logiku, aby každý vedel už 

dopredu, aké tu sú vopred stanovené pravidlá. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem pekne. 

Myslím, že ste to  povedali tak, ako som to aj ja 

myslel.  

Ďakujem teda za tie vaše faktické poznámky.  

Slovo má pán mestský kontrolór. Nech sa pá či. 

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

SR Bratislavy: 

Ďakujem za slovo. 

Ja už v rámci závere čného, by som to chcel poveda ť, že 

ďakujem za zhrnutie, už pánu primátorovi. V podstate  

v devä ťdesisatich percentách s ním plne súhlasím.  

Začnem s tými desiatimi kde nie. to je práve rok 2011,  

kde otázka použitia prostriedkov na odchod dôchodco v 

v po čte cirka sedemdesiat ľudí bezpochyby nebola robená 

s podporou tohto zastupite ľstva, naopak, pamätám si 

vystúpenia, dokonca aj interpelácie poslancov z KDH  kde sa 
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pýtali na to, že teda aké úspory to naozaj prinesie  a kam 

to smeruje.  

V skuto čnosti sme to nekonštatovali ako porušenie 

zákona, preto, lebo mimoriadne odmeny je možné posk ytova ť. 

Ak sa ovšem poskytnú v sedemdesiatich prípadoch za sebou 

v priebehu ve ľmi krátkeho obdobia, tak to nie čo nazna čuje 

a nazna čuje to to, že to bolo urobené inak ako to bolo 

interpretované na rokovaniach mestského zastupite ľstva, čo 

v kone čnom dôsledku je porovnate ľné aj pod ľa záznamu.  

Ale pravda je, že mesto k tomu zaujalo korektný pos toj 

a pravda je aj to, čo som tam napísal, že bolo by to 

drahšie. 

Je to otázka posúdenia celkového zámeru, ktorý bol 

uskuto čnený a v kone čnom dôsledku to bolo lacnejšie 

a v kone čnom dôsledku aj boli dosiahnuté celkovo úspory 

v oblasti práce, čo teda zamestnancov ovšem až tak ve ľmi 

neteší, ale vo či teda poslancom sa dá konštatova ť, že mesto 

ur čite nerozhadzovalo a všetky ďalšie postupy pán primátor 

konal plne v súlade so zmenami organiza čnej štruktúry. 

Všetko ostatné čo povedal aj, aj o tých z ľavách a tak 

ďalej, ktoré sú poskytované, asi by bolo dobré rieši ť tak, 

ako to povedal pán primátor.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem pekne. 

Keďže toto pán kontrolór pojal aj ako závere čné slovo 

a nemáme ďalšieho prihláseného, uzatváram možnos ť sa 

prihlási ť k bodu šes ťdesiatštyri. 

Slovo má návrhová komisia. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia, tak ako nám bolo píso mne 

predložené, mestské zastupite ľstvo po prerokovaní materiálu 

berie na vedomie správu. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Prosím, prezentujte sa a hlasujte.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťpäť prítomných, 

všetci za, nikto proti, nikto  sa nezdržal. 

Konštatujem, že sme schválili platné uznesenie. 
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BOD 64A INFORMÁCIA K SPRÁVE O VÝSLEDKOCH 

KONTROL VYKONANÝCH ÚTVAROM 

MESTSKÉHO KONTROLÓRA HLAVNÉHO MESTA 

SR BRATISLAVY  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Teraz teda otváram rokovanie o bode šes ťdesiatštyri A. 

je to Informácia k správe o výsledkoch kontrol vyko naných 

útvarom mestského kontrolóra mesta Bratislavy. 

Pán riadite ľ, prosím, keby ste to uviedli, pretože 

správu predkladáte vy. 

Nech sa pá či. 

Mgr. Rastislav   G a j a r s k ý , riadite ľ magistrátu: 

Ďakujem za slovo. 

Tento materiál rieši v tridsiatichdvoch bodoch nájo mné 

zmluvy, ktoré boli predmetom kontroly zo strany mes tského 

kontrolóra. 

V tomto materiáli je napísaný ur čitý odpo čet ku každej 

nájomnej zmluve, respektíve ku každému bodu, ktorý bol 

predmetom tejto kontroly. 

Celkovo je ich tridsa ťdva ako som hovoril, s tým, že 

u každého je napísané bu ď termín kontroly, alebo je termín 

kontroly vynechaný.  
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V šestnástich z nich je termín kontrol, termín 

kontroly uvedený, to  znamená, že na ďalej sa budeme 

zapodieva ť týmto materiálom a predklada ť správy o plnení 

týchto bodov, pri šestnástich nie je, to znamená, ž e by sme 

tieto body vypustili na ďalej zo sledovania v rámci tohto 

materiálu. 

Čo sa týka samotných kontrolných termínov, chcel by 

som iba pri dvoch bodoch urobi ť zmenu. V bode číslo tri, 

týkajúci sa spolo čnosti Metro, tam by som bol za to, aby 

sme na ďalej sledovali túto zmluvu, ke ďže došlo, ke ďže 

dochádza momentálne k sanácii. Ako sme dostali, ten to 

týžde ň sme dostali list, že sa za čali sana čné práce, 

samozrejme s tým, že musia tieto sana čné práce koordinova ť 

s prestavbou budovy na Suchom mýte, preto im to bud e trva ť 

až do polroka 2015, preto tam navrhujem, aby sme ta m dali 

kontrolný termín. 

Naopak, v bode štrnás ť navrhujem, aby sme termín, 

kontrolný termín neudávali práve kvôli tomu, že mes to 

spä ťvzalo svoj návrh a uznali sme, že v pod, pani právn i čka 

Krivá ňová má pravdu. 

K jednotlivým bodom by som chcel krátko uvies ť. 

Bod číslo jedna Astoria pasáž. Táto zmluva bola 

uzatvorená 18. decembra 2006. 

Táto, k meritu veci, aby som zase nezdržoval. Išlo nám 

o to, aby sme zdokumentovali rekonštruk čné práce, aby nám 

investor zdokumentoval formou faktúr, objednávok a tak 

ďalej svoje náklady, aby sme tým pádom mohli uskuto čni ť 

zápo čet. To sa doposia ľ nestalo. Tá komunikácia s touto 
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spolo čnos ťou dos ť viazla, ale aj kvôli tomu, ako sme 

zistili minulý týžde ň, že nastali v jej, v tejto 

spolo čnosti niektoré personálne zmeny. 

My sme sa nakoniec s nimi stretli minulý týžde ň, toto 

stretnutie myslím, musím poveda ť, že prebehlo korektne, 

bolo vidie ť aj zo strany Astoria pasáž, zo strany z tých 

predstavite ľov, ktorí sa na stretnutí zú častnili, ochotu 

predloži ť materiály.  

My máme iba problém s tým, že tie materiály a faktú ry, 

niektoré boli dodané zo strany spolo čnosti IPR, ale my máme 

zmluvu so spolo čnos ťou Astoria pasáž, tak sme chceli 

vysvetli ť ten vz ťah. K tomu nám s ľúbili, že to vysvetlia, 

aj dodajú dokumentáciu. A má tam by ť ďalšie stretnutie 17-

teho u m ňa.  

Chcem iba k tomu poveda ť ešte ďalšiu vec. Mesto platí 

Astoria pasáž mesa čne tritisíc Eur za prevádzku osvetlenia 

a za prevádzku eskalátorov.  

Z eskalátormi je v týchto priestoroch, samozrejme, 

problém. Mestu chodia s ťažnosti, čo sme tiež riešili na 

stretnutí s predstavite ľmi tejto spolo čnosti, oni sa 

vyjadrili tak, že samozrejme riešia túto vec. Už ma jú 

nieko ľko oni konaní s dodávate ľom.  

Má sa urobi ť h ĺbkový audit. Samozrejme, z našej 

strany, nám je to samozrejme, ľúto, že je to takto, takýmto 

spôsobom, že sa toto deje, ale my prís ja som to po vedal 

teda, respektíve ešte sa budem bavi ť s kolegy ňami, že by 

sme mali pristúpi ť k tomu, aby sme znížili túto sumu na 
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obdobie,  ke ď by niektoré jednotlivé eskalátori 

nefungovali, takže vykonávame denný monitoring kedy ,  ktoré 

eskalátori fungujú alebo nefungujú.  

Len musím poveda ť, že zo strany predstavite ľov 

spolo čnosti dochádza naozaj k tomu, že chcú nám doloži ť 

materiály aj spolupracujú.  

Ďalší bod, ktorý by som chcel neopomenú ť, je 

samozrejme, Synaphea. Tam v krátkosti. Tam sa súdim e 

o nájomné, takisto o vypratanie.  

Stretnutie, ja som chcel zabezpe či ť stretnutie so 

súdnym exekútorom, to sa nám dúfam, podarí na budúc i týžde ň 

by sme mali ma ť stretnutie so súdnou exekútorkou, ke ďže súd 

zamietol námietku nášho exe exeku čného návrhu.  

Pretože spolo čnos ť Synaphea dala námietku vo či nášmu 

exeku čnému návrhu, (gong) tá bola zamietnutá teraz v lete .  

Môžem si zobra ť ďalší?  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ešte by ste to mohli dokon či ť. 

Nech sa pá či. 

Mgr. Rastislav   G a j a r s k ý , riadite ľ magistrátu: 

Pretože toto bude trošku dlhšie. 
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Ďalší bod je Interreal. 

So spolo čnos ťou Interreal sa súdime v dvoch rovinách. 

Jedna rovina je vypratanie. Tam je súdne pojednávan ie 

odro čené. Bolo odro čené 2. 10. a súd má vytý či ť ďalšie 

pojednávanie, ke ďže sa odro čilo na neur čito.  

Tam budeme urgova ť takisto ako budeme urgova ť v tej 

ďalšej rovine zaplatenie nedoplatkov, aby sme dostal i dátum 

na ďalšie pojednávanie ke ďže bol odro čené na neur čito.  

K tomuto bodu chcem ale poveda ť, že sme vykonali, že 

sme vykonali obhliadku týchto priestorov.  

Interreal, aby ste len vedeli, je to Ventúrska 4, D om 

protifašistických bojovníkov. Prehliadka bola vykon aná 3. 

10. stále zisti, zistili sme, samozrejme, že tam má  

prevádzku reštaurácia, ktorá má, pod ľa našich informácií, 

zmluvu, podnájomnú zmluvu so spolo čnos ťou Interreal. Tým 

pádom dochádza k bezdôvodnému obohateniu a neoprávn enému 

užívaniu daného, daného objektu, čo v nás vyvolalo, tam 

vidíte aj obrázky, čo v nás vyvolalo, teda my budeme 

v tomto, samozrejme, kona ť a pos, nasledovným spôsobom 

podáme teda trestné oznámenie na neznámeho páchate ľa za 

neoprávnené užívanie cudzej veci.  

A takisto, ke ďže tam by pod ľa nás nikto nemal, nemal 

obýva ť tieto priestory, môžeme pristúpi ť k tomu, aby sme 

zabezpe čili odstávku energií.  

Toľko z mojej strany zatia ľ. 
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Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem pekne. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu programu, do ktorej sa 

ako prvý faktickou poznámkou prihlásil pán poslanec  Osuský. 

Nech sa pá či. 

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

Ďakujem pekne, pán primátor. 

Musím potvrdi ť, pán riadite ľ, že ako denný chodec 

Hodžovým námestím a jeho podchodmi potvrdzujem, že tie 

pohyblivé schody s takou nejakou otrockou pravideln osťou 

nefungujú. Raz tie, raz tie, raz tie, tak je to pek ne na 

strieda čku, pri čom neviem nako ľko je asi nie ve ľmi zložitý 

technický problém rozhodnú ť napríklad o tom, že ke ď 

operatívne jedny schody nejdú, tak tak sa mi zdá, ž e tí 

starší ľudia, ktorí tadia ľ chodia by uvítali, aby radšej 

išli tie schody možno hore, hoci nemyslím, že len t o je 

riešenie. Ale stáva sa celkom štandardne, že dvoje idú 

dole, žiadne hore. A teraz tá babi čka, ktorá pri svojich 

tridsiatich kilách nesie čo i len tri kilá nákupu, vidíš, 

ako s ťažka zdoláva tie schody. 

Pri čom musím poveda ť, že neviem či sú vyrobené 

v rovníkovej Afrike alebo niekde inde, ale tak poru chové 
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(gong) schody, keby ich sná ď skladali z modelárskych 

ty čiek, tak také nevyrobia. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem pekne. 

Diskutuje pán poslanec Len č.  

Ing. Peter   L e n č , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo, pán primátor. 

Ja by som sa rád chví ľku povenoval bodu, ktorý je 

uvedený pod číslom dvadsa ťšes ť. Je to Karloveský športový 

klub.  

Ja už som tu viackrát, viackrát o tom rozprával, a pán 

kontrolór tam vykonal kontrolu, ktorá bola troška 

obsiahlejšie popísaná ako je to tu a už minule som vás, pán 

primátor, vyzval takou básnickou otázkou, že čo s tým 

budeme robi ť? A ste mi s ľúbili, že mi na to odpoviete. 

A teda tú odpove ď čakám dnes.  

Ja ja, problém je v Karloveskom športovom klube vní mam 

v troch rovinách. Jedna je celkom na triku mesta a nedávam 

to teda na vinu vám, je to zdedená vec, je to zarad enie 

majetku toho ihriska, ktoré sa tam vybudovalo za 

spoluú časti mestskej časti.  

Podľa informácií pána kontrolóra, tento majetok nie je 

nikde zaradený, takže to by mesto v tomto mohlo nie čo 

spravi ť.  
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Druhá vec sa týka dotácie, ktorú dostal Karloveský 

športový klub na výstavbu šatní v roku 2010 bola po dpísaná 

zmluva so záväzkom pre Karloveský športový klub sko laudova ť 

túto stavbu do konca roku 2012. Dnes je rok 2014 a stále 

táto stavba skolaudovaná nie je a teda dôvodom má b yť to, 

že firma, ktorá túto rekonštrukciu robila nedodržal a nie čo, 

alebo použila nejaké, nejaké iné materiály a nebola  jej 

zaplatená posledná splátka, s tým, že mestská časť sa teraz 

súdi a toto je dôvod pre čo, pre čo táto rekonštrukcia nie je 

skolaudovaná. 

Ja už som to viackrát. Teda chcem ešte poveda ť, že 

toto opráv ňuje mesto na to, aby, aby túto dotáciu, ktorú  

poskytlo mestskej časti  si pýtalo naspä ť a myslím, že 

v záujme mestskej časti by malo by ť, aby to, aby to 

dokon čili a skolaudovali. A mne sa zdá, že dalo by sa to aj 

tak spravi ť, že mestská časť by si naja, si našla iného 

dodávate ľa, ktorý by to dokon čil, jemu by zaplatila a po 

potom ako by vyriešila tento spor s týmto pôvodným 

dodávate ľom, by sa jej to vlastne vrátilo do rozpo čtu.  

Ďalšia vec, na ktorú pán kontrolór upozornil, je 

porušovanie základnej zmluvy, ktorú má mesto s Karl oveským 

športovým klubom, kde Karloveský športový klub uzav rel 

zmluvy s inými subjektami, ktoré nie sú v súlade s tou 

základnou zmluvou, čo čo tiež je dôvodom na vypovedanie tej 

základnej zmluvy. 

Takže vás poprosím, pán primátor, keby ste mi mohli  na 

to nejakým spôsobom odpoveda ť. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem pekne. 

Faktickými poznámkami reaguje pani poslanky ňa Černá. 

RNDr. Marta   Č e r n á , poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Nie že by som chcela bráni ť prevádzkovate ľky 

pohyblivých schodov, ale tam je aj jeden problém, k torý som 

si nieko ľkokrát všimla, tam sú tie pri schodoch tie 

čudlíky, ktoré majú zabráni ť tomu, aby došlo k úrazu na 

tých schodoch. A videla som spokojne sa tváriace de batujúce 

mamičky, alebo (poznámka: nezrozumite ľné slovo) a ich malé 

deti čky to s adrenalínom bohovo stlá čali a potom 

samozrejme, spusti ť už nevedia. 

Takže ja si myslím, že tam by dos ť pomohlo keby 

v nejakom krátkom intervale chodil okolo a tie scho dy znovu 

spúš ťal. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem pekne. 

Faktickou reaguje pán riadite ľ Gajarský, 

Mgr. Rastislav   G a j a r s k ý , riadite ľ magistrátu: 

Ďakujem. 
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Ja chcem k tomu zareagova ť  k tomu športovému klubu.  

Mám tu, máme tu aj list, listovú korešpondenciu 

s Karloveským športovým klubom, kde nám oznamujú, ž e tá 

predpokladaná kolaudácia by mala by ť  k dátumu  30. 11. 

Boli tam nejaké technické ko, nejaké technické 

záležitosti, ktoré potrebovali vyrieši ť a vyžiadali si 

nejaký čas, takže ku koncu novembra by mala by ť kolaudácia. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pán poslanec Bendík. 

Ing. Igor   B e n d í k , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Ja len na doplnenie kolegu.  

Áno, chcem poveda ť, toto je v kompetencii pani 

starostky, aby navrhla riešenie, ktoré bude dosta čujúce, 

k tomu, aby nedošlo k ni čomu inému horšiemu, ale 

samozrejme, aj miestne zastupite ľstvo sa zaoberá týmto 

problémom, naposledy dnes sme sedeli v komisii, kde  sme 

hľadali nejaký spôsob riešenia ako sa vyhnú ť prípadným 

ďalším problémom. 

Napriek tomu vás pán primátor, aj vás pán kontrolór  

chcem požiada ť o zhovievavos ť a na nejaký čas, možnože 

dlhší čas, ktorý bude trva ť nájdenie tohto riešenia, 

pretože toto, je to miesto kde chodia naše deti, kd e chodia 

naše športova ť. A to by mal by ť záujem nie len mestskej 
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časti Karlova Ves, ale takisto aj Bratislavy, aby sm e tie 

deti ťahali skôr k športu ako k nejakým iným činnostiam, 

ktoré nemusia správne vplýva ť na ich správny duševný vývoj. 

Takže ešte raz. Pán primátor, pán kontrolór, trošku  

keby, keby ste boli trpezlivo, či k mestskej časti Karlova 

Ves a hlavne vo či (gong) našim de ťom. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem pekne. 

Ja k tomu pridám faktickú poznámku, lebo fakticky t oto 

možno je dôvod, pre čo mesto nešlo do tých výpovedí 

a rôznych takých akoby ostrých konaní, pretože vním ame to 

tak, že je tam záujem športova ť, nie sú usporiadané vz ťahy, 

ja som navštívil ten klub, snažil som sa hovori ť s jednou 

aj s druhou stranou. Som pripravený vstúpi ť do toho znovu, 

teda osobne a predpokladám, že pokia ľ tu budete vy, pán 

poslanec  a pokia ľ tu budem ja, tak budeme to rieši ť v tom 

ďalšom volebnom období. Nechcem teraz s ľubova ť žiadne 

zázra čné riešenia za jeden a pol mesiaca, ktoré sú do kon ca 

tohto volebného obdobia.  

Čiže nadväzujem na pána poslanca Bendíka a reagujem na 

vaše otázky, ktoré ste mi položili.  

Práve preto sme nešli, opakujem ešte raz, do nejaký ch 

výpovedí. Mali sme komunikáciu, máme tuná čerstvé listy, 
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ktoré sú a súvisia s týmto prípadom, je vidno, že s a tam 

koná, že je snaha dotiahnu ť niektoré veci do konca a potom 

si musíme poveda ť, čo čo bude to celkové riešenie. 

A naozaj by ho mala ponúknu ť aj mestská časť. Sú tam 

zainteresovaní rodi čia (gong), poslanci, vôbec všetci, 

ktorí tam okolo toho ihriska žijú a fungujú. 

Toľko z mojej strany faktická poznámka. 

Keďže ďalšie nemáme ani pán poslanec nereagoval, slovo 

má pán mestský kontrolór. 

Nech sa pá či. 

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

SR Bratislavy: 

Ďakujem za slovo. 

Nechcel som diskutova ť v reakcii na pána Len ča, 

Bendíka a pána primátora, ale za čnem tam, ako tu 

trpezlivos ť a zhovievavos ť zo strany kontrolórov máme nie 

len v bode o Karloveskom športovom klube, ale aj pr i 

všetkých iných, preto lebo všetky budú vies ť bu ď k zníženiu 

rizika škôd, ktoré nám môžu vzniknú ť, alebo k získaniu 

peňazí ešte tam, kde sa tie peniaze získa ť dajú.  

To znamená, že túto záležitos ť vnímam u všetkých 

tridsiatich dôvodov. Dneska možno už len u šestnást ich, 

alebo o nie čo menej.  

A teraz prejdem k mojej reakcii, ktorou chcem rieši ť 

to čo pán riadite ľ Gajarský vo svojom úvodnom slove 
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uviedol. Som ve ľmi rád, že po operatívnej porade, na ktorej 

sme to prerokovali, sme s pánom Gajarským našli hne ď 

spolo čnú re č a našli sme si prekvapivo ve ľa času na to, aby 

sme celý materiál prešli. A úplne súhlasím s tým, a by sme 

sledovali tie veci, ktoré je treba sledova ť. To čo teraz 

máte v laviciach predložené vzniklo už na základe n ašej 

diskusie, teda oce ňujem úplne vecný prístup. 

A mám k tomu len dve pripomienky, čo sa týka 

konkrétnych čísiel.  

Jedna je taká, o ktorej som s pánom riadite ľom 

hovoril, týka sa bodu dvadsa ťtri Tehelné pole, tam nie je 

porušenie zákona, ale je konštatovaná otázna situác ia 

v podivuhodne oplotenom areáli v objeme viac ako dv etisíc 

metrov štvorcových  na pomerne vzácnom mieste, kde my po čas 

kontroly sme našli parkova ť autá a kolegovia z magistrátu 

počas ohlásenej kontroly zistili, že tam je vzrastlá z ele ň 

a tráva. 

Nuž, dá sa zisti ť všeli čo, nechcem to dramatizova ť, že 

by som doniesol fotografie parkujúcich áut, ale ve ľmi pekne 

by som poprosil, zmierlivým spôsobom to sledujme ďalej 

a zistime kedy tam vznikne to, čo zistili úradníci 

z magistrátu, lebo by som to tiež rád videl a potom  o tom 

viac netreba diskutova ť, len preme ňme to na drobné.  

Čiže, poprosil by som pokra čova ť v sledovaní tohoto 

bodu.  

A ešte nám unikol bod šes ť. Kde síce to bolo zverené 

zo strany mesta Marianumu, čo teda z h ľadiska vecného, 

ktoré sme riešili v tomto bode ni č nezmenilo na obsahu 
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pripomienok, ktoré sme mali. to znamená, že nech to  ďalej 

rieši MARIANUM, absolútne mi to neprekáža, no napri ek tomu 

by som bol ve ľmi rád, aby sme to dosledovali, lebo myslím 

si, že máme lepší, prepá čte lepší, máme viac dobrých 

právnikov ako MARIANUM a preto vec, ktorá bola aj p rávne 

pomerne problematická necha ť úplne na staros ť MARIANUMU by 

som nepovažoval za za celkom vhodné a poprosil by s om, aby 

sme to sledovali práve z toho dôvodu, aby nám bol n ápomocný 

aj pán zástupca riadite ľa magistrátu pán Katriak. 

To je asi všetko. Čiže, k tomuto ďalšiemu sledovaniu 

sa sa teším, že to bude ďalej v pozornosti magistrátu, aj 

poslancov.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem pekne. 

Faktickou reaguje aj pán riadite ľ Gajarský. 

Mgr. Rastislav   G a j a r s k ý , riadite ľ magistrátu: 

Dobre. Ja súhlasím s tým čo navrhol pán kontrolór, ja 

by som tam dal tiež kontrolné termíny k týmto dvom bodom.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pani poslanky ňa Tvrdá má riadne vystúpenie. 

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

Ďakujem za slovo, pán primátor. 

Na úvod by som chcela po ďakova ť za tento materiál, 

naozaj bol spracovaný precízne.  

Niektoré veci, alebo zmluvy ma potešili, že sa pohl o 

ďalej, niektoré nie. Nie sú dotiahnuté. Preto dávam 

nasledovné znenie uznesenia.  

Keďže v materiáli sa žiadne uznesenie nenachádza, 

dovolím si prednies ť takéto: 

Mestské zastupite ľstvo po prerokovaní  materiálu 

Po A berie na vedomie Informáciu k správe o výsledk och 

kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra Slo venskej 

republiky  Bratislavy  predloženú v bode 64A. 

Po Bé, žiada primátora hlavného mesta Slovenskej 

republiky  Bratislavy  

po 1) predloži ť informáciu a to nie neda ť do 

informa čných materiálov, ale ako riadny bod rokovania, a to  

odpočet riešenia konkrétnych nedostatkov konštatovaných 

v bodoch 1 až 32 Správy o výsledkoch kontrol vykona ných 

útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta Slovens kej 

republiky  Bratislavy. Termín: mestské zastupite ľstvo, 

v ktorom bude predložený návrh rozpo čtu na rok 2015 až 

2017. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem pekne. 

Pán riadite ľ Gajarský má faktickú poznámku. 

Mgr. Rastislav   G a j a r s k ý , riadite ľ magistrátu: 

Súhlasím s tým návrhom ako dala pani pani poslanky ňa, 

ja by som ho možno trošku upravil s tým, že teraz s me si 

upravili sledovanie jednotlivých bodov, išli sme zo  

šestnás ť na osemnás ť. Teda nebude tam jedna až tridsa ťdva, 

ale by to bolo tých osemnás ť bodov, kde máme kontrolný 

termín.  

Môže to by ť?  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ak s tým pani poslanky ňa súhlasí, lebo vlastne to by 

znamenalo, že sme konštatovali, že štrnás ť teda považujeme 

za vyriešené. Ak má pani poslanky ňa názor, že máme 

tridsa ťdva, bude samozrejme, tridsa ťdva.  

Takže pani poslanky ňa odovzdáva návrh s tridsiatimi 

dvoma bodmi.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Čiže tridsa ťdva. 
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Dobre. Budeme hlasova ť tak, ako bol návrh predložený, 

budeme rešpektova ť návrh, ktorý pani poslanky ňa dala.  

A my si rozdelíme veci na dve polovice, ukážeme vám  čo 

bolo splnené už v októbri 2014 a zrejme za čiatkom roku 

2015, ke ď sa bude rokova ť rozpo čet, predložíme materiál, 

ktorý bude hovori ť o tých osemnástich bodoch, ktoré majú 

kontrolný termín a v ktorých sa chceme pohnú ť ďalej, 

pretože ešte nie sme tam, kde by, kde tie konkrétne  

problémy potrebovali.  

Čiže, zopakujeme to čo poznáte, alebo aby to videli 

a naši kolegovia, ktorí tu vtedy budú sedie ť a pridáme 

k tomu odpo čet osemnástich bodov, tak ako to avizoval pán 

riadite ľ.  

Keďže nemám nikoho ďalšieho prihláseného, uzatváram 

možnosť sa prihlási ť.  

Prosím návrhovú komisiu, aby predniesla návrhy na 

uznesenie.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Najprv musím opravi ť našu pani kolegy ňu, lebo k tomuto 

materiálu mali sme priložený návrh uznenia, mestské  

zastupite ľstvo berie na vedomie Informáciu k správe 

o výsledkoch kontrol a tak ďalej. Takže bude platné jej 

návrh v bode Bé. 
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Toto by malo by ť berie na vedomie A a v Bé čku 

(poznámka: nezrozumite ľné slová hovoria naraz predsední čka 

návrhovej komisie aj predsedajúci) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ale ona to celé pre čítala, tak môžme hlasova ť o A aj 

Bé naraz a myslím, že to bude úplne jednoduché. Ak to 

neprejde, vrátime sa k pôvodnému uzneseniu.  

Tak to predniesla pani poslanky ňa. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Týmto som nenavrhovala, že teda nehlasujme spolu.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Jasne, dobre. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Ja som hovorila, že to je doplnenie 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Áno. 
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Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

 v bode Bé od pani Tvrdej. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Dobre.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Mám pre číta ť ešte raz?  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ja myslím, že to bude užito čné.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Takže návrh doplnenia znie: 

Po Bé, žiada primátora hlavného mesta SR Bratislavy   

po 1) predloži ť informáciu, a to odpo čet riešenia 

konkrétnych nedostatkov konštatovaných v bodoch 1 a ž 32 

Správy o výsledkoch kontrol vykonávaných útvarom me stského 

kontrolóra hlavného mesta SR  Bratislavy.  

Termín: mestské zastupite ľstvo, v ktorom bude 

predložený návrh rozpo čtu na rok 2015, 2017. 
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Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Prosím, budeme hlasova ť o celom uznesení, aj o časti 

A berie na vedomie, aj o časti Bé, ktorú pani poslanky ňa 

navrhla. Pokia ľ by to nezískalo podporu, vrátime sa k berie 

na vedomie.  

Nech sa pá či, prezentujte sa a hlasujte.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťjeden prítomných poslancov, 

dvadsa ťdevä ť za, nikto proti, nikto sa nezdržal, dvaja 

nehlasovali.  

Konštatujem, že sme prijali uznesenie  a uzatvorili  

rokovanie o bode 64A. 

 

 

BOD 64B NÁVRH NA POSKYTNUTIE ODMENY 

KONTROLÓROVI HLAVNÉHO MESTA SR 

BRATISLAVY ZA OBDOBIE JANUÁR – JÚN 

2014  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Bodom šes ťdesiatštyri Bé je odmena hlavnému 

kontrolórovi za obdobie január až jún 2014. 
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Materiál pripravila a predkladá pani námestní čka 

Kimerlingová. 

Dávam jej týmto slovo.  

Ing. Viera   K i m e r l i n g o v á ,    I .  námestní čka 

primátora a poslanky ňa MsZ: 

Vážení kolegovia, predkladám vám v zmysle zákona 

o obecnom zriadení 369 z roku 1990 v znení neskorší ch 

predpisov návrh na odmenu kontrolórovi za  predchád zajúce 

obdobie predchádzajúceho pol roka. Je to vo výške t ridsa ť 

percent mesa čných odmien za celé to obdobie.  

Máte v materiáli popísanú prácu kontrolóra za 

predchádzajúce obdobie. Skladá sa z troch častí. Sú tam 

stanoviská k rozpo čtu, popis jednotlivých kontrol 

a stanovisko k závere čnému ú čtu. 

Prosím o podporu tohto materiálu. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem pekne za uvedenie bodu šes ťdesiatštyri Bé. 

Otváram diskusiu, do ktorej sa ako prvý faktickou 

poznámkou hlási pán poslanec Kolek.  
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Ing. Ignác   K o l e k , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Ja len jednu informáciu by som poprosil.  

Nepamätám si posledná odmena bola v takejto istej 

výške, alebo boli iné percentá?  

Poprosil by som predkladate ľku. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pani námestní čka asi bude reagova ť. 

Nech sa pá či. 

Prosím, keby ste dali mikrofón pani námestní čke. 

Ing. Viera   K i m e r l i n g o v á ,    I .  námestní čka 

primátora a poslanky ňa MsZ: 

Minule sme tiež schválili tridsa ť percent.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Nevidím nikoho prihláseného.  

Áno, je to maximálna suma, pokia ľ niekto sa pýta. 

V zákone je obmedzená od nula do tridsa ť percent. Aj preto 

sa pán poslanec na to pýtal, že ko ľko tá suma, alebo ko ľko 

tá čiastka bola minule.  
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Takže, my sme to vysvetlili.  

Keďže nemám nikoho prihláseného, uzatváram možnos ť sa 

prihlási ť.  

Asi netreba reagova ť závere čným slovom. 

Prosím teraz návrhovú komisiu. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia, tak ako nám bolo píso mne 

predložené, mestské zastupite ľstvo po prerokuje, 

prerokovaní materiálu schva ľuje odmenu za obdobie, tak ako 

je uvedené v materiáli.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Prosím, prezentujte sa (poznámka:  odkaš ľanie) 

a hlasujte (prepá čte) a hlasujte o tomto bode. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ť prítomných, 

dvadsa ťdevä ť za, nikto proti, jeden sa zdržal 

hlasovania. 

Konštatujem, že sme schválili uznesenie k tomuto bo du. 
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BOD 65 INFORMÁCIA O MATERIÁLOCH SCHVÁLENÝCH 

VALNÝM ZHROMAŽDENÍM OBCHODNÝCH 

SPOLOČNOSTÍ: BRATISLAVSKÁ 

INTEGROVANÁ DOPRAVA, A.S.; 

BRATISLAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, 

A.S.; HALBART-SLOVAKIA A.S.; 

INCHEBA, AKCIOVÁ SPOLOČNOSŤ; MESTSKÝ 

PARKOVACÍ SYSTÉM, SPOL. S R.O.; 

METRO BRATISLAVA A.S. A NÁRODNÉ 

TENISOVÉ CENTRUM, A.S. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

A ja otváram rokovanie o bode šes ťdesiatpä ť, to je 

Informácia o materiáloch schválených valným zhromaž dením 

obchodných spolo čností: Bratislavská integrovaná, 

Bratislavská vodárenská spolo čnos ť, Halbart-Slovakia, 

Incheba, akciová spolo čnos ť, Mestský parkovací systém, 

METRO a Národné tenisové centrum. 

Materiály ste dostali písomne, čiže nebudem vchádza ť 

do merita tých materiálov a komentova ť nejakým spôsobom to 

čo sa udialo, chcem prida ť len dve informácie, ktoré nie sú 

v materiáli. 

Tá jedna súvisí s Bratislavskou integrovanou doprav ou, 

kde aktuálna informácia je o tom, že predstavenstvo  

spolo čnosti odvolalo z funkcie generálneho riadite ľa 

inžiniera Rastislava Cenkeho, to je nová skuto čnos ť, 

s ktorou sa musíme vysporiada ť. My sme menšinový akcionár. 

Ja som už o tom hovoril s pánom predsedom Bratislav ského 
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samosprávneho kraja, že je na nás, aby sme našli zh odu 

v tom ako rieši ť tento stav v spolo čnosti.  

A situáciu v Bratislavskej vodárenskej spolo čnosti kde 

sa uskuto čnilo 26. septembra mimoriadne valné zhromaždenie, 

na ktorom bol do funkcie predsedu predstavenstva sc hválený 

súčasný generálny riadite ľ pán inžinier Stanislav Be ňa.  

To je vec, ktorá nie je v materiáli, ani nemohla by ť, 

pretože sme o ňom rokovali 25-teho a vec ešte nebola 

rozhodnutá a ja ju pridávam ústne v rámci úvodného slova. 

Všetko ostatné sme napísali písomne. 

Otváram diskusiu, do ktorej sa ako prvý hlási pán 

poslanec  Kríž. 

Mgr. Oliver   K r í ž , poslanec MsZ: 

Ďakujem ve ľmi pekne za slovo, vážený pán primátor. 

Ja ve ľmi krátko iba poinformujem vážené kolegyne 

a kolegov oh ľadom spolo čnosti Mestský parkovací systém. 

Tam padlo v podstate už koncom minulého roka politi cké 

rozhodnutie na tejto pôde o tom, že tá spolo čnos ť 

momentálne, ke ďže neni celomestská parkovacia politika, 

nemá nejaký zásadný zmysel.  

To znamená, že my sme na základe tejto dohody spust ili 

ako dozorná rada proces postupnej teda prípravu na nejakú 

likvidáciu spolo čnosti.  

Určite sa o tom budeme rozpráva ť ešte bližšie, pretože 

na zajtrajšie rokovanie mestskej rady je pripravený  
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materiál zo strany právneho oddelenia, za čo chcem 

poďakova ť, lebo je ve ľmi kvalitne spracovaný a budeme ma ť 

možnosť o tom ďalej diskutova ť. 

V podstate my ako dozorná rada sme odporú čali jednu 

jedinú vec. Mestský parkovací systém okrem toho, že  robil 

údržbu toho zna čenia kde sú vo ľné parkovacie miesta, toho 

informa čného systému, tak okrem toho kumuloval nerozdelené 

zisky za ostatné roky s tým, že z nich mala by ť riešená 

nejaká koncepcia parkovacej politiky a my sme sa zh odli na 

tom  a existuje o toho aj uznesenie z dozornej rady , že 

trváme na tom, že aj po zániku spolo čnosti tieto financie 

by mali zosta ť v meste ú čelovo viazané na riešenie 

problémov so statickou dopravou. 

Čiže aj to bude sú časť toho materiálu, ktorý nás 

predbežne čaká na ďalšie zastupite ľstvo. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem pekne. 

Keďže sa k tomuto bodu nikto iný neprihlásil, 

uzatváram možnos ť sa prihlási ť. 

Slovo má návrhová komisia. 
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Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia, tak ako nám bolo píso mne 

predložené, mestské zastupite ľstvo berie na vedomie 

informácie. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Prosím, prezentujte sa a hlasujte o tomto návrhu 

uznesenia.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Dvadsa ťsedem  prítomných, 

všetci za, nikto proti, nikto sa nezdržal. 

Uznesenie bolo prijaté. 
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BOD 66 INFORMÁCIA O VÝROČNEJ SPRÁVE 

NEZISKOVEJ ORGANIZÁCIE ZA ROK 2013 

SPOLOČNOSTI PRE ROZVOJ BÝVANIA V 

BRATISLAVE, N. O. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Bod číslo šes ťdesiatšes ť je Informácia o Výro čnej 

správe neziskovej organizácie Spolo čnos ť pre rozvoj bývania 

za rok 2013. 

Kratu čké úvodné slovo, ktoré vám chcem prednies ť 

súvisí s projektami, ktoré rieši táto spolo čnos ť. 

Materiál obsahuje snahu mesta práve prostredníctvom  

tejto spolo čnosti rieši ť otázku nájomného bývania, alebo aj 

prostredníctvom tejto spolo čnosti, lebo úspešne sme 

ukon čili a zajtra budeme slávnostne odovzdáva ť po 

kolaudácii objekt bytového domu na Čapajevovej ulici, ktorý 

zabezpe čoval náš Generálny investor Bratislava.  

Čiže to je jedna línia, ktorou rozvíjame, rozvíjame 

mestské nájomné bývanie z fondu rozvoja bývania sme  

uvo ľnili na to prostredníctvom mestského rozpo čtu peniaze 

a úspešný výsledok za čatý vlastne ešte v minulom volebnom 

období, má svoje naplnenie v tom, že sa tam nas ťahuje 

štyridsa ťosem budúcich nájomníkov. 

Čo sa týka Spolo čnosti pre rozvoj bývania, má podobnú 

funkciu aj ke ď je zložená zo zástupcov mesta a teda a je 

tam, má tam svoj kapitál aj konkrétna banková inšti túcia. 
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Táto spolo čnos ť sa orientovala na prípravu takzvaných 

komer čných projektov, aby naakumulovala nejaké zdroje, 

z ktorých potom bude môc ť rieši ť nájomné bývanie formou 

teda nekomer č nekomer čných projektov. Oslovila jednotlivé 

mestské časti a dostala odozvu z Ra če a z Vrakune, ktoré by 

chceli nie čo rieši ť a výsledok je taký, že v Ra či sa tá 

iniciatíva zastavila, vznikla tam petícia proti výs tavbe 

nájomného bytového domu Na pasekách.  

Čiže, tam bude treba ve ľmi citlivo zváži ť ako 

pokra čova ť, či získa ť obyvate ľov pre tú myšlienku, aby tam 

ten nájomný bytový dom bol, lebo to môže by ť prínos pre tú 

lokalitu. Ľudia si myslia presne opa čne, že to nebude 

prínos a nechcú, aby sa to robilo, a preto aj miest ne 

zastupite ľstvo v Ra či svoju podporu pre tento projekt 

zrušilo. 

Vo Vrakuni tá situácia je tiež citlivá, pretože sa 

jedná o objekt Žitavy, ktorý sme tu riešili aj z h ľadiska 

zbúrania. Teda prázdna, taký skelet, ktorý je upros tred 

mestskej časti, kde pôvodne bola ob čianska vybavenos ť 

a teraz je záujem tam urobi ť byty. Nie všetci sú s tým tiež 

stotožnení z h ľadiska zámeru, ale tam ten proces pokra čuje 

a myslím si, že by mohol by ť úspešný tým, že sa nám podarí 

pripravi ť ďalší projekt na výstavbu nájomného bytového domu 

a vyrieši ť ďalšiu časť problémov, ktoré majú ľudia 

s bývaním, práve formou nájomného bývania.  

Tá správa hovorí, samozrejme, o číslach a veciach, 

ktoré s tým súviasia, ale to nebudem opakova ť, skôr som sa 

vám snažil priblíži ť tú vecnú stránku s čím tá spolo čnos ť 
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bojuje a kde sa snaží pokro či ť dopredu, pretože iniciatíva 

je postavi ť nájomné byty.  

Takže, správa hovorí o tom, ako sa to zatia ľ podarilo 

a myslím si, že ešte treba vykona ť konkrétne kroky, aby to 

postúpilo ďalej.  

Toľko z mojej strany na úvod. 

Do diskusie sa hlási pán poslanec Kríž, ktorý je 

predsedom správnej rady tejto spolo čnosti. Pán poslanec, 

máte slovo. 

Mgr. Oliver   K r í ž , poslanec MsZ: 

Ďakujem ve ľmi pekne za slovo. 

Ja len doplním pár informácií. 

Presne, ako tu odznelo, v Ra či sme momentálne na takom 

by som povedal bode nula, pretože ke ďže sa blížia vo ľby, 

tak tam to zastupite ľstvo nie je ochotné rozhodnú ť o tom 

projekte ďalej. 

Vo Vrakuni to je tiež ve ľmi senzitívne, ako ste 

správne povedali, ale je tam momentálne otvorená sú ťaž na 

dodávate ľa tých búracích prác, čiže, tam sa posúvame, aj 

keď pomaly, ale posúvame sa.  

Viem, že na ostatnom zastupite ľstve tu bol aj nejaký 

obyvate ľ z Vrakune a a robil si na tom kampa ň a chcel teda, 

aby sme zvrátili to rozhodnutie o búraní Žitavy, al e ja si, 

ja som pevne presved čený, že ten starý objekt, ktorý je 
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plný azbestu a ktorý sa nepoužíva, budeme musie ť zbúra ť tak 

či tak.  

Čiže, ja si myslím, že ideme správnym smerom. 

Ešte chcem doplni ť jednu takú vec, ktorá sa týka tiež 

Spolo čnosti pre rozvoj bývania. Spolo čnos ť rozbehla na 

základe dohody s hlavným mestom rokovania aj o vybu dovanie, 

vybudovaní náhradných bytov pre ľudí z takzvaných 

reštituovaných domov, kde nám zákon ukladá do 

dvetisícšestnásteho ich niekde umiestni ť.  

Najreálnejší a projekt, ktorý by mal šancu by ť hotový 

do roku 2016 je projekt v bývalom objekte Matadoru.  Tam je 

súkromný investor, ktorý tam bude developova ť celú tú zónu, 

ale jeden ten prvý objekt by vedel vyrobi ť na k ľúč pre 

hlavné mesto.  

Momentálne prebiehajú ešte rokovania s odbornými 

útvarmi magistrátu na na tému znenia konkrétne tej zmluvy 

tak, aby hlavné mesto bolo istené, že ke ď to on postaví, 

tak to aj mestu odovzdá. A, a naopak, aby ten inves tor mal, 

mal istotu, že ke ď to postaví, tak mesto to preberie a on 

dostane peniaze následne zo štátneho fondu. 

Toto bude ur čite ešte predmetom rokovania 

zastupite ľstva. Predpokladám, že už asi nie v tomto 

volebnom období. Žia ľ, to časovo sa nedá stihnú ť, ale to 

nové zastupite ľstvo sa tým ur čite bude zaobera ť, s tou 

zmluvou, s tým investorom, ktorý tam postaví náhrad né 

bývanie pre tých obyvate ľov Starého Mesta.  
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Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem pekne. 

Keďže sa nikto ďalší k tomuto bodu nehlási, uzatváram 

možnosť sa prihlási ť. 

Dávam slovo návrhovej komisii.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Mestské zastupite ľstvo berie na vedomie informáciu. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Prosím, prezentujte sa a hlasujte.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Dvadsa ťšes ť prítomných, 

všetci za, nikto proti, nikto sa nezdržal. 

Konštatujem, že sme schválili platné uznesenie. 
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BOD 67 ROČNÁ SPRÁVA O STAVE OBECNÉHO 

BYTOVÉHO FONDU ZA KALENDÁRNY ROK 

2013 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďalším bodom je Ro čná správa o stave obecného bytového 

fondu za kalendárny rok 2013. 

Kratu čké úvodné slovo z mojej strany smeruje k tomu, 

že takúto povinnos ť predklada ť správu máme v zmysle nášho 

všeobecne záväzného nariadenia, ktoré nám ukladá ra z ro čne 

v presne stanovenej štruktúre informova ť poslancov a tým aj 

verejnos ť o tom, ako na tom sme z h ľadiska bytového fondu. 

Ja chcem konštatova ť, že z poh ľadu štyroch rokov, 

ktorým sa venujeme otázke bytovej a nájomného bývan ia, 

pretože s tým táto téma súvisí, sme ako mesto len m inimálne 

znížili bytový fond, ktorý máme. Podarilo sa nám to  

uchráni ť aj na mestských častiach. Ja som sa snažil 

presadzova ť filozofiu, že mesto nemá predáva ť byty. Že sa 

nemá zbavova ť bytov, ktoré slúžia práve pre tých, ktorí si 

ten byt nevedia za vlastné peniaze kúpi ť do osobného 

vlastníctva, lebo nemôžu, nemajú na to dos ť finan čných 

prostriedov, a že tam musí pomôc ť mesto. Pokia ľ by sme byty 

popredali, tak jednoducho, nebudeme ma ť čo ponúknu ť, či je 

to týraná matka, alebo je to starší človek, ktorý sa ocitol 

v zložitej životnej situácii, lebo sa nepohodol s d eťmi. 

Takých prípadov poznáme strašne ve ľa, tak ako tu sedíme, 

sme sa s nimi stretli všetci, ktorí sme ako predsta vite ľmi 
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mesta a ľudia za nami chodia a h ľadajú riešenie, či je to 

počas d ňa otvorených dverí, alebo kedyko ľvek inokedy.  

Chcem teda konštatova ť, že mesto má vo svojej správe 

a vo vlastníctve devä ťstodvadsa ťtri bytov, z toho 

sedemstoštyridsa ťpäť sú v domoch, ktoré sú vo výlu čnom 

vlastníctve hlavného mesta.  

Stosedemdesiatosem máme podielových domov, z nich 

tristodvadsa ťšes ť používame na projekty bývania. To sú 

najmä projekty mladej rodiny, kde vlastne mladí ľudia 

relatívne rýchlo, nechcem poveda ť, že rýchlo, ale relatívne 

rýchlo na mestské pomery vedia sa dosta ť ku bytu, pokia ľ 

spĺňajú kritériá, ktoré sme spolo čne nastavili vo všeobecne 

záväznom nariadení. Čiže, táto časť relatívne dobre 

funguje.  

Snažíme sa ďalej využíva ť Rezedovú ako priestor, kde 

primárne sú starší ob čania, ktorí tam bývajú. Nie je to 

len, pretože urobili sme tam isté výnimky a možnos ť pre 

výnimky, ktoré odrážajú konkrétnu situ, sociálnu si tuáciu.  

Čiže, z tohto h ľadiska, si myslím, že mesto si vytvára 

priestor, do ktorého teraz pribudne štyridsa ťosem bytov na 

Čapajevovej ulici. Teda ten nový dom.  

Pred chví ľou sme mali bod, ktorý hovoril o ďalších 

projektoch, či to bude Žitava, alebo domy Pri kríži 

v Dúbravke. Jednoducho, snažíme sa rozširova ť ten priestor, 

ktorý mesto musí ma ť k dispozícii, pokia ľ chce vyjs ť 

v ústrety tým obyvate ľom, ktorí pomoc od mesta potrebujú.  



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 25. septembra 2014 s pokra čovaním 8. októbra 2014  

 704 

Toľko len k správe ro čného, ro čnej správe o stave 

bytového fondu. 

Viete, že pravidelne každé tri mesiace predkladáme 

správu o tom, kto získal od mesta nájom na nájomný byt. Je 

to pod verejnou kontrolou. Už sa nikdy nemôže opako vať 

situácia, ktorá tu bola, že by niekoho prekvapilo k to 

dostal od mesta nájomný byt. Je to všetko uvedené v  tých 

podkladoch, ktoré ste dostali a dostávate pravideln e na 

zasadnutie mestského zastupite ľstva. 

Toľko k bodu šes ťdesiatsedem úvodné slovo. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu programu. 

Konštatujem, že sa do nej nikto neprihlásil, prosím  

návrhovú. 

Ba, pardon, prepá čte.  

K bodu šes ťdesiatsedem mám prihlásenú pani 

Ondrejí čkovú, ktorá by sa chcela k tomu bodu vyjadri ť.  

Ja sa chcem opýta ť, či súhlasíte s jej  vystúpením? 

Kto súhlasí, nech zdvihne ruku.  

(Hlasovanie.) 

Pani Ondrejí čková, máte slovo.  

Nech sa pá či, máte tri minúty, tuná v ľavo, po mojej 

ľavej ruke budete ma ť mikrofón a môžete oslovi ť poslancov 

k bodu šes ťdesiatsedem.  
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Občianka   O n d r e j í č k o v á :  

Dobrý ve čer prajem. 

Chcem, ne nebudem vás dlho zdržiava ť, len chcem takú, 

taký reálny zážitok a skúsenos ť. 

Ja sama teda mám nájomný byt sa mu teším a som v ďačná, 

že takáto možnos ť sa mi stala, pretože toto riešenie mi 

naozaj zachránilo takmer život a žia ľ, mám aj tú skúsenos ť, 

čo je to získa ť do vlastníctva byt a potom o ň prís ť. Aj ke ď 

takou, v takej situácii, že človek si myslí, že pomáha, 

pomáha vlastným de ťom a zrazu sa ocitne na ulici.  

A bývam práve na tej Rezedovej, je to malá izbi čka 

tridsa ť metrov štvorcových, platím stojedenás ť asi korú, 

Euro, pardon, teda za bývanie aj  za služby a tak s om si 

myslela, lebo kedysi Rezedova bola taký slušný dom.   

No ja som tam tretí rok. prišla som tam za dos ť 

ťažkých podmienok na vozí čku, imobilná a zrazu od po o dva 

roky sa stane situácia, že tam prechádzajú tie byty  do 

vlastníctva. Byty, ktoré sú chránené štatútom. Mali  by ť 

chránené štatútom. 

Tak viete, ja som už tá generácia, ktorá ešte to 

sociálne, socialistické š ťastie má v sebe, ale nie v zlom 

a v tom nejakou pejoratívnom, ale musí by ť spolo, 

spolo čnos ť musí trošku chráni ť aj takých ob čanov, ktorí 

teda ob čas urobia takú hlúpos ť, nie z cie ľom nejakým 

špekulantským, ale myslia si, že pomáhajú.  

Tak viete, teraz ke ď ste odsúvali, ste odsúhlasili 

teda tento stav, ktorý sa tam teraz deje, že vlastn e nejaká 
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skupina to bude ma ť, má v osobnom vlastníctve, ďalšia 

skupina tam bude teda tých nájomníkov poctivých, kt orí 

mestský majetok zve ľaďujú a snažia sa to tam teda udrža ť na 

slušnej úrovni a ďalej sú tam ľudia, ktorí vôbec neplatia, 

alkoholici, ktorí to tam devastujú.  

Takže viete, to, to nájomné bývanie, neviem ko ľko mám 

času, aby som vás nezdržiavala, to nájomné bývanie n etreba 

chápa ť len ako nie čo riešenie pre asociálov alebo ja neviem 

ako čo. Ve ď nájomné bývanie je normálna, normálna, normálne 

bývanie v zahrani čí v nesocialistických krajinách. 

V Rakúsku, v Švaj, to sú slušní ľudia všetko, ktorí bývajú 

celý život v nájomnom a v slušných podmienkach. 

Tak by som apelovala na vás teda, že ke ď už, aby to 

nájomné bývanie ste naozaj držali ako to nájomné pr e 

slušných ľudí. A pre tých, čo sa nevedia správa ť a nevedia 

si to váži ť, tak tam treba h ľadať iné riešenia. (gong) nie 

som za to, aby sme ľudí vyhadzovali na ulicu, ale poprosím 

vás teda, vážnejšie sa zapodieva ť s tým nájomným bývaním 

a pre tých slušných ľudí.  

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Myslím, že ste to ve ľmi presne povedali. Toto je aj 

náš úmysel, s ktorým sme sa pustili do výstavby náj omných 

bytov. 
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Budeme musie ť rieši ť tých ne neprispôsobivých ob čanov, 

ktorí bývajú v našich nájomných bytoch a neplatia n ám. 

Máte to uvedené aj v tej správe, že tie nedoplatky sú 

vysoké, aj ke ď sa nám ich podarilo zníži ť. Ale ešte stále 

sú vysoké. To znamená, mesto by malo pozera ť aj na túto 

stránku, či niekto je naozaj slušným ob čanom preto, lebo si 

plní svoje povinnosti plati ť nájomné, plní si svoje 

povinnosti slušne sa v tom dome správa ť a nerobi ť tam 

neporiadok, nebodaj drogy a podobne, ako sa nám to deje na 

našich domoch, ktoré máme na Kop čianskej ulici. 

To znamená, máme aj v tejto oblasti čo rieši ť, tak ako 

to pani Ondrejí čková povedala, pretože ten zámer, že 

nájomné bývanie nemá by ť len pre sociálne slabších, ale aj 

pre slušných ľudí, ktorí majú záujem touto formou rieši ť 

svoju bytovú otázku, to je skúsenos ť, ktorá vo vyspelej 

Európe znamená okolo tridsa ť percent nájomných bytov, 

v ktorých ľudia bývajú. Zna čnú časť z nich poskytuje práve 

samospráva, niekde aj súkromná sféra. Vo Viedni je 

výnimo čná situácia, pretože tam je šes ťdesiat percent 

nájomných bytov, čiže je to skuto čne akoby prevažujúci 

spôsob, ktorý ale udržiava ceny bytov na primeranej  úrovni.  

Čiže, sú tu inšpirácie, ku ktorým sa budeme musie ť 

vráti ť, ale zrejme to už platí pre nasledujúce volebné 

obdobie. A istú filozofiu si spolo čne schváli ť 

v zastupite ľstve a potom pod ľa nej ďalšie štyri roky 

postupova ť. 

Samozrejme, aj v zákone, pretože tiež má ustanoveni a, 

ktoré nás vedú k tomu, aby sme byty, ktoré sp ĺňajú 
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podmienky, odpredali nájomníkom, čiže my budeme musie ť do 

toho vstúpi ť aj po stránke legislatívnej. 

Toľko z mojej strany. Berte to ako závere čné slovo. 

Keďže sa nikto do diskusie už nehlási, uzatváram 

možnosť sa prihlási ť. 

Prosím návrhovú komisiu. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia, mestské zastupite ľstvo 

berie na vedomie ro čnú správu a tak ďalej.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Prosím, prezentujte sa a hlasujte.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Dvadsa ťsedem  prítomných, 

všetci za, nikto proti, nikto sa nezdržal. 

Prijali sme platné uznesenie. 
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BOD 69 NÁVRH NA ODPÍSANIE NEVYMOŽITEĽNÝCH 

POHĽADÁVOK MÚOP Z  ROKOV 2000 AŽ 

2003 VO VÝŠKE 18 362,27 EUR 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Bod číslo šes ťdesiatdevä ť je Návrh na odpísanie 

nevymožite ľných poh ľadávok Mestského úradu ochrany pamiatok 

z  rokov 2000 až 2003 vo výške osemnás ťtisíc 

tristošes ťdesiatdva Eur dvadsa ťsedem centov.  

Úvodné slovo prednesie pán riadite ľ. A je tu aj 

riadite ľ MUOPu pán Štassel. Pokia ľ by ste chceli nejaké 

vysvetlenia, ktoré nie sú v materiáli, je pripraven ý ich, 

samozrejme, poskytnú ť.  

Pán riadite ľ, prosím, uve ďte materiál. 

Mgr. Rastislav   G a j a r s k ý , riadite ľ magistrátu: 

Ďakujem. 

Tento materiál nebol prerokovaný na finan čnej komisii, 

ale ho odporu čila predloži ť na mestské zastupite ľstvo a 

mestská rada  odporú ča  tento materiál  takisto prerokova ť. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

To zloženie, tá štruktúra, to ste si zrejme pre čítali, 

to netreba na úvod opakova ť.  
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Otváram diskusiu k bodu šes ťdesiatdevä ť. 

Nemám žiadneho prihláseného, prosím návrhovú komisi u. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia, tak ako nám bolo píso mne 

predložené, mestské zastupite ľstvo po prerokovaní materiálu 

schva ľuje odpísanie nevymožite ľných poh ľadávok MUOP 

(poznámka: nezrozumite ľné slová hovoria naraz predsední čka 

návrhovej komisie a predsedajúci) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Prosím, prezentujte sa a hlasujte o tomto návrhu 

uznesenia.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Dvadsa ťšes ť  prítomných, 

dvadsa ťpäť za, nikto proti, jeden sa zdržal. 

Konštatujem, že sme prijali platné uznesenie. 

 

Ďakujem pánovi Štasselovi  za ú časť pri prerokovaní 

tohto bodu.  
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BOD 75 NÁVRH NA PREDAJ POZEMKU 

V BRATISLAVE, K. Ú. DÚBRAVKA, PARC. 

Č. 1824, SPOLO ČNOSTI PRESIDENT MTA, 

S.R.O. SO SÍDLOM V BRATISLAVE – 

MAJETKOVOPRÁVNE USPORIADANIE POZEMKU 

POD STAVBOU 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Sme v bode sedemdesiatpä ť, pretože všetky ďalšie body 

sme už na minulom zastupite ľstve prerokovali.  

Bod sedemdesiatpä ť je návrh na predaj pozemku 

v katastrálnom území Dúbravka spolo čnosti President MTA. 

Ide o majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod 

stavbou. 

Pán riadite ľ. 

Mgr. Rastislav   G a j a r s k ý , riadite ľ magistrátu: 

Ide o majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod 

stavbou.  

Je to za kúpnu cenu celkom stošes ťdesiattritisíc Eur, 

ktorá je rozdelená na dve časti. Prvá časť kúpnej ceny  je 

stanovená na základe znaleckého posudku, vychádza t áto suma 

na stotridsa ťštyritisíc, takmer stotridsa ťpäťtisíc Eur. 

druhá časť kúpnej ceny tvorí náhradu za užívanie pozemku 

spätne za tie obdobie, za obdobie dvoch rokov, to j e  vo 

výške dvadsa ťosemtisíc dvestodevä ťdesiat Eur.  
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Táto, tento materiál finan čná komisia neprerokovala, 

ale odporú ča na prerokovanie v mestskom zastupite ľstve, 

máme súhlas pána starostu a hlasovanie, teda hlasov anie na 

mestskej rade bolo, že odporú ča prerokova ť takisto.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Otváram diskusiu k tomuto bodu programu.  

Nikto sa do nej nehlási.  

Prosím návrhovú komisiu. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia, tak ako nám bolo píso mne 

predložené, mestské zastupite ľstvo schva ľuje. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Prosím, prezentujte sa a hlasujte.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Dvadsa ťšes ť  prítomných, 

dvadsa ťštyri za, nikto proti, dvaja sa zdržali. 

Konštatujem, že sme prijali platné uznesenie. 
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BOD 77 NÁVRH NA PREDAJ POZEMKOV 

V BRATISLAVE, K. Ú. DEVÍN, PARC. Č. 

1993/12 A PARC. Č. 1993/13, ADRIANE 

HUMOLLI 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Bod číslo sedemdesiatšes ť bol stiahnutý. 

Bod sedemdesiatsedem je návrh na predaj pozemkov 

v Bratislave, katastrálne územie Devín pani Adriane  

Humolli. 

Pán riadite ľ. 

Mgr. Rastislav   G a j a r s k ý , riadite ľ magistrátu: 

Ďakujem. 

Ide celkovo o pä ť metrov štvorcových, o sumu, 

v celkovej sume sedemstodvadsa ťpäť Eur. 

Finan čná komisia   neprerokovala materiál, mestská 

rada  odporú ča  prerokova ť, pani starostka súhlasí. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem pekne. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu programu. 

Nikto sa do nej nehlási. 
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Prosím návrhovú komisiu. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia, tak ako nám bolo píso mne 

predložené, mestské zastupite ľstvo schva ľuje predaj. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Prosím, prezentujte sa a hlasujte.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Dvadsa ťšes ť  prítomných poslancov, 

všetci za, nikto proti, nikto sa nezdržal. 

Konštatujem, že sme prijali platné uznesenie. 
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BOD 78 NÁVRH NA PREDAJ POZEMKU 

V BRATISLAVE, K. Ú. STARÉ MESTO, 

NOVOVYTVORENÁ PARC. Č. 21527/2,  

ING. VILIAMOVI POLAKOVI ČOVI  – 

MAJETKOVOPRÁVNE USPORIADANIE POZEMKU 

POD STAVBOU 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Bod sedemdesiatosem je návrh na predaj pozemku 

v katastrálnom území Staré Mesto pánovi inžinierovi  

Viliamovi Polakovi čovi. Ide tiež o majetkovoprávne 

usporiadanie pozemku pod stavbou. 

Pán riadite ľ. 

Mgr. Rastislav   G a j a r s k ý , riadite ľ magistrátu: 

Ide o majetkovoprávne usporiadanie pod stavbou. Ide  

o dvadsa ťštyri metrov štvorcových  v celkovej sume 

štyritisícdevä ťstopä ť Eur. 

Finan čná komisia   neprerokovala, mestská rada  

odporú ča  prerokova ť. Máme súhlas starostky. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Otváram diskusiu k tomuto bodu programu. 
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Nikto sa do nej nehlási. 

Prosím návrhovú komisiu. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia, tak ako nám bolo píso mne 

predložené, mestské zastupite ľstvo schva ľuje predaj. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Prosím, prezentujte sa a hlasujte.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Dvadsa ťpäť prítomných poslancov, 

dvadsa ťštyri za, nikto proti, nikto sa nezdržal, jeden 

nehlasoval. 

Prijali sme platné uznesenie. 
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BOD 79 NÁVRH NA PREDAJ POZEMKU 

V BRATISLAVE, K. Ú. RA ČA, PARC. Č. 

513/72, RADOMÍROVI DVO ŘÁKOVI – 

MAJETKOVOPRÁVNE USPORIADANIE POZEMKU 

POD STAVBOU 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Bod číslo sedemdesiatdevä ť, predaj pozemku 

v katastrálnom území Ra ča pánovi  Radomírovi Dvo řákovi. 

Tiež ide o majetkovoprávne usporiadanie. 

Nech sa pá či. 

Mgr. Rastislav   G a j a r s k ý , riadite ľ magistrátu: 

Ďakujem. 

Ide o tridsa ť metrov štvorcových  v celkovej sume 

šes ťtisícstosedemnás ť Eur. 

Finan čná komisia neprerokovala materiál, mestská rada  

odporú ča  prerokova ť. Zatia ľ nemáme vyjadrenie pána 

starostu, takže ke ď sa neodpovedá do tridsa ť dní, pokladá 

sa to za súhlas. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem pekne. 
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Nakoniec pán starosta tu sedí, takže sa môže vyjadr i ť 

a otváram diskusiu, v ktorej mu ako prvému ude ľujem slovo. 

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

Ďakujem. 

Mestská časť nemá problém s odpredaním tohto pozemku.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Čiže to je naozaj potvrdenie toho súhlasu, ktorý 

konštatoval pán riadite ľ Gajarský. 

Nikto iný sa neprihlásil. 

Prosím návrhovú komisiu. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia, tak ako nám bolo píso mne 

predložené, mestské zastupite ľstvo schva ľuje predaj. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Prosím, prezentujte sa a hlasujte.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Dvadsa ťšes ť  prítomných, 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 25. septembra 2014 s pokra čovaním 8. októbra 2014  

 719 

dvadsa ťštyri za, nikto proti, dvaja sa zdržali. 

Konštatujem, že sme prijali platné uznesenie. 

 

 

BOD 80 NÁVRH NA PREDAJ POZEMKU 

V BRATISLAVE, K. Ú. PETRŽALKA, PARC. 

Č. 1079/14, ING. MARTINOVI GONOSOVI  

– MAJETKOVOPRÁVNE USPORIADANIE 

POZEMKU POD STAVBOU 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Osemdesiatka je Návrh na predaj pozemku v katastrál nom 

území Petržalka inžinierovi Martinovi Gonosovi. 

Tiež ide o  majetkovoprávne usporiadanie. 

Pán riadite ľ. 

Mgr. Rastislav   G a j a r s k ý , riadite ľ magistrátu: 

Ďakujem. 

Ide o celkovo o dvadsa ťdva metrov štvorcový, predaj za 

sumu celkovú tritisícdevä ťdesiatjedna Eur osemdesiatjedna 

cento centov. 

Finan čná komisia neprerokovala, mestská rada  odporú ča  

prerokova ť. Máme súhlas starostu. 
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Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Otváram diskusiu k tomuto bodu programu. 

Nikto sa do nej neprihlásil.  

Prosím návrhovú komisiu. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia, tak ako nám bolo píso mne 

predložené, mestské zastupite ľstvo schva ľuje predaj. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Prosím, prezentujte sa a hlasujte.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Dvadsa ťšes ť  prítomných, 

všetci za, nikto proti, nikto sa nezdržal. 

Uznesenie bolo prijaté. 
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BOD 81 NÁVRH NA PREDAJ POZEMKU 

V BRATISLAVE, K. Ú. PETRŽALKA, PARC. 

Č. 970, ING. IVANOVI ZÁME ČNÍKOVI  – 

MAJETKOVOPRÁVNE USPORIADANIE POZEMKU 

POD STAVBOU 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Osemdesiatjeden, návrh na predaj pozemku 

v katastrálnom území v Petržalke inžinierovi Ivanov i 

Zámečníkovi. 

Majetkovoprávne usporiadanie. 

Mgr. Rastislav   G a j a r s k ý , riadite ľ magistrátu: 

Ďakujem za slovo. 

Ide o predaj celkovo stošes ťdesiatich metrov 

štvorcových  za celkovú sumu dvadsa ťsedemtisícsedemstotri 

Eur.  

Finan čná komisia neprerokovala materiál, hlasovanie na 

mes, mestská rada  odporú ča  prerokova ť. Máme súhlas pána 

starostu. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Otváram diskusiu k tomuto bodu programu. 

Nikto sa.  
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Predsa len, prepá čte, pán poslanec. 

Hlási sa do nej pán poslanec Kolek faktickou 

poznámkou. 

Nech sa pá či. 

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

Nenašiel som v materiáli nejakú súvs ťažnos ť medzi 

existujúcou budovou a teda našim vlastníctvom pozem kov.  

Vieme k tomu nie čo doda ť? Lebo tá budova je je nového 

charakteru, aspo ň vyzerá by ť teda objekt.  

Čiže, do akej miery tam došlo k pochybeniu už pri 

stavebnom konaní, alebo nedošlo, hej?  

Pokia ľ vidím starú garáž na pozemku, ktorý treba 

vysporiada ť, je to jasné.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pani vedúca, možno vy budete vedie ť vysvetli ť, že 

o aký typ stavby ide, lebo táto naozaj vyzerá celko m novo. 

Minimálne zrekonštruovane. 

Čiže, možno sa jedná o starší objekt. Ako sa stalo t o, 

že máme stavbu na našom pozemku.  
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Nech sa pá či. 

JUDr. Svetlana   K o m o r o v á , vedúca oddelenia správy 

nehnute ľností: 

Neviem sa k tomu vyjadri ť, neprešetrovali sme ako sa, 

ako sa zaprí činila táto situácia.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Čiže, my sa ju snažíme rieši ť na základe žiadosti 

žiadate ľa.  

JUDr. Svetlana   K o m o r o v á , vedúca oddelenia správy 

nehnute ľností: 

Áno. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem pekne. 

Žia ľ, pán poslanec, nevieme na to v tejto chvíli 

odpoveda ť.  

Slovo má pán poslanec Bendík.  

Ing. Igor   B e n d í k , poslanec MsZ: 

Ja tuto čítam, že žiadate ľ nadobudol stavbu darom 

v roku 2009. V sú časnosti tam nie je žiaden zmluvný vz ťah 
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a v roku 2010 požiadal žiadate ľ stavebný úrad Bratislava 

Petržalka o schválenie projektu skultúrnenia a skrá šlenia.  

Takže, neviem či tam bolo vydané stavebné povolenie. 

Ak áno, tak bez zmluvného vz ťahu k danému pozemku. 

Nie som si istý či mohlo by ť.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Nemohlo by ť. Ja si myslím, že nebolo vydané a že 

vlastne toto celé tú situáciu bude rieši ť. 

Že sme sa k tomu dostali teraz, má zrejme dôvody, 

ktoré súviseli so spracovaním toho materiálu.  

Keďže nemáme ďalších prihlásených, prosím teraz 

návrhovú komisiu. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia, tak ako nám bolo píso mne 

predložené, mestské zastupite ľstvo schva ľuje predaj 

pozemku. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Prosím, prezentujte sa a hlasujte.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 
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Dvadsa ťdevä ť  prítomných, 

dvadsa ť za, nikto proti, siedmi sa zdržali, dvaja 

nehlasovali.  

Uznesenie bolo prijaté. 

 

 

BOD 82 NÁVRH NA PREDAJ POZEMKU 

V BRATISLAVE, K. Ú. PETRŽALKA, PARC. 

Č. 1072, ĽUDOVÍTOVI BARANYOVSZKÉMU – 

MAJETKOVOPRÁVNE USPORIADANIE POZEMKU 

POD STAVBOU 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Osemdesiat dvojka návrh na predaj pozemku 

v katastrálnom území Petržalka pánovi Ľudovítovi 

Baranyovszkému. Majetkovoprávne usporiadanie. 

Pán riadite ľ. 

Mgr. Rastislav   G a j a r s k ý , riadite ľ magistrátu: 

Ďakujem. 

Ide celkovo o dvestoosemdesiatdva metrov štvorcovýc h 

za sumu pä ťdesiattritisíc devä ťstodvadsa ť eur. 

Finan čná komisia neprerokovala tento materiál, mestská 

rada  odporú ča prerokova ť a máme súhlas pána starostu. 
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Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Prosím, otváram diskusiu.  

Nik sa do nej neprihlásil. 

Slovo má návrhová komisia. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia, tak ako nám bolo 

predložené písomne, schva ľuje mestské zastupite ľstvo 

predaj. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Prosím, prezentujte sa a hlasujte.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťjeden prítomných, 

dvadsa ťpäť za, nikto proti, šiesti sa zdržali. 

Konštatujem, že sme prijali platné uznesenie. 
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BOD 83 NÁVRH NA PREDAJ POZEMKU 

V BRATISLAVE, K. Ú. PODUNAJSKÉ 

BISKUPICE, PARC. Č. 5409/17, POD 

STAVBOU VO VLASTNÍCTVE ŽIADATEĽA 

MIKULÁŠA SZAKÁLA – MAJETKOVOPRÁVNE 

USPORIADANIE POZEMKU 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Bod číslo osemdesiattri je predaj pozemku 

v katastrálnom území Podunajské Biskupice. 

Ide o pozemok pod stavbou vo vlastníctve žiadate ľa 

pána Mikuláša Szakála, teda ide o majetkovoprávne 

usporiadanie. 

Pán riadite ľ. 

Mgr. Rastislav   G a j a r s k ý , riadite ľ magistrátu: 

Ďakujem.  

Áno. Je to tak. Celkovo ide o stošes ťdesiatštyri 

metrov štvorcových  za sumu, ktorú predstavujeme v dvoch 

alternatívach, pretože prvá alternatíva ideme klasi cky teda 

za cenu, ktorú stanovujeme my. celkovo je tá suma v  prvej 

alternatíve tridsa ťjedentisíc sedemdesiatosem eur.  

V druhej alternatíve, to je tá alternatíva, ktorú 

žiadal, žiadal, teda, žiadate ľ, v celkovej sume 

dvadsa ťšes ťtisíc stopä ťdesiatosem. 
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My, samozrejme, podporujeme alternatívu číslo jedna, 

tú vyššiu sumu. Máme informácie teda ale od žiadate ľa, že 

on takúto sumu nebude ochotný akceptova ť.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem pekne. 

Čiže to úvodné slovo smeruje k tomu, aby sme podpori li 

alternatívu číslo jeden. A mám, sme si vedomí toho, že to 

možno nebude úspešný pokus, ale myslím si, že sme p ovinní 

ho urobi ť a presadzova ť práve túto alternatívu.  

K osemdesiat trojke sa hlásia dvaja re čníci. Ako prvý 

pán poslanec Fiala.  

Nech sa pá či. 

Stanislav   F i a l a , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Neviem ako sa vyjadrí pani poslanky ňa Jégh, ja po 

preštudovaní materiálu sa zdržím pri jednotke a pod porím 

alternatívu číslo dva, napriek tomu, že je to nepriaznivá, 

ale myslím si, že v tomto prípade to ja považujem z a 

užito čnejšie. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem pekne. 

Pani poslanky ňa  Jégh. 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Ja si myslím, že, alebo dúfam, že to neodkúpi, lebo  to 

je akurát pri Jantári na Medzijarkoch na by, v tom 

stredisku na Bieloruskej jak je škola, a v tejto časti tam 

sme z eurofondov vybudovali také, takú oddychovú zó nu so 

sedením, s lavicami a žia ľ, je to obsadené stále s tými 

neprispôsobivými ob čanmi, je tam smetie, tam pijú, tam celé 

leto sedia vonku z Pentagónu ľudia.  

Takže ja nie som za to, aby sme to odpredávali, leb o 

nedodržiavajú ni č čo im je prikázané.  

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Uhm. 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Možná že kolega má doplní, Milan Černý, je to náš, 

naše teritórium a nie sme spokojní s tým, ako to ta m 

vyzerá. A kto vydáva povolenie na prevádzkovanie ta kýchto 

všelijakých bufetov? Pri škole čo nie je na dvesto alebo 

tristo metrov.  
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Tam sme už dali jednu, tento, jak sa volá? Kamerový  

systém jeden tam je zavedený, ale je to zatia ľ málo.  

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Uhm. 

Pani starostka s tým vyslovila súhlas, ale zrejme 

vychádzala z toho, že ide o stavbu vo vlastníctve 

žiadate ľa. Že teda chce usporiada ť to, aby pozemok aj 

stavbu vlastnil ten istý vlastník. Samozrejme, nemu sí by ť 

vždy pravda.  

Keďže nemám ďalších prihlásených, nechám to na vaše 

rozhodnutie. 

Pán riadite ľ, ak chcete zareagova ť na tú diskusiu, 

nech sa pá či. Ak nie, tak dáme slovo návrhovej komisii. 

Mgr. Rastislav   G a j a r s k ý , riadite ľ magistrátu: 

Môžem zareagova ť ešte trošku, lebo v materiáli je 

písané aj to, že je to zo zdravotných dôvodov, je t o 

dôchodca, bol nejak dlhodobo hospitalizovaný v nemo cnici. 

Ja by som možno pristúpil k tomu, že by som podpori l 

tú prvú alternatívu, teda nie druhú  lacnejšiu, ale  prvú 

alternatívu a navrhol možno nejaké splátky. Ke ď by ste to 

tak akceptovali, polro čné. Rozdeli ť to na dve sumy.  
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Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem pekne. 

Toto bolo závere čné slovo predkladate ľa.  

Slovo má teraz návrhová komisia a najmä vy formou 

hlasovania.  

Nech sa pá či. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia s alternatívou jedna, 

mestské zastupite ľstvo schva ľuje alternatíva jedna, tak ako 

je napísané, celový, celkovú sumu tridsa ťjedna nula sedem 

Eur. 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Áno.  

Prosím, prezentujte sa a hlasujte.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťjeden prítomných, 

traja za, jeden proti, dvadsa ťsedem sa zdržalo. 

Konštatujem, že túto časť uznesenia, alebo túto 

alternatívu sme ne neschválili.  
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Pani predsední čka.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Budeme hlasova ť v tomto prípade o alternatíve dva 

s celkovou sumou dvadsa ťšes ťtisíc stopä ťdesiatosem Eur.  

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Nech sa pá či, prezentujte sa a hlasujte.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Stato čný Stano Fiala hlasuje za, tak ako to verejne 

avizoval. 

(Prezentácia a hlasovanie pokra čuje.) 

Ostatní vypo čuli hlas pani poslankyne Jégh. 

(Prezentácia a hlasovanie pokra čuje.) 

Tridsa ťjeden prítomných, 

jeden za, osem proti, dvadsa ťdva sa zdržalo. 

Konštatujem, že ani táto časť uznesenia nebola 

schválená.  

Neprijali sme uznesenie k bodu osemdesiattri.  
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BOD 84 NÁVRH NA ZVERENIE NEHNUTEĽNOSTÍ 

V BRATISLAVE, STAVBY SÚPIS. Č. 8562 

NA PARC. Č. 373 V K. Ú. VRAKU ŇA, DOM 

SMÚTKU, DO SPRÁVY MESTSKEJ 

PRÍSPEVKOVEJ ORGANIZÁCIE MARIANUM – 

POHREBNÍCTVO MESTA BRATISLAVY 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Otváram rokovanie o bode osemdesiatštyri.  

Nasledujú teraz šes ť bodov o zverení pozemkov, alebo 

nehnute ľností, čiže, ide o zverenie nehnute ľností 

v konkrétne Domu smútku vo Vrakuni, do správy mests kej 

príspevkovej organizácie MARIANUM-pohrebníctvo mest a 

Bratislavy. 

Pán riadite ľ. 

Mgr. Rastislav   G a j a r s k ý , riadite ľ magistrátu: 

Ďakujem. 

O tomto materiály finan čná komisia nerokovala, mestská 

rada  odporú ča  prerokova ť. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Otváram diskusiu k tomuto bodu programu. 
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Pán poslanec Kugler sa hlási ako prvý.  

Ing. Ladislav   K u g l e r , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo, pán primátor.  

Ja by som sa chcel len po ďakova ť pánovi riadite ľovi 

magistrátu za predloženie tohoto materiálu na rokov anie 

mestského zastupite ľstva a zárove ň prosím o podporu tohto 

materiálu kolegyne a kolegov.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem pekne. 

Nikto ďalší sa už nehlási, prosím návrhovú komisiu. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia, tak ako nám je písomn e 

predložené, mestské zastupite ľstvo schva ľuje v časti 

A zverenie pozemku a v časti Bé súhlasí. 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Prosím, prezentujte sa a hlasujte.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ť prítomných poslancov, 
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dvadsa ťosem za, nikto proti, jeden sa zdržal, jeden 

nehlasoval.  

Uznesenie bolo prijaté. 

 

 

 

BOD 85 NÁVRH NA ZVERENIE NEHNUTEĽNOSTÍ 

V BRATISLAVE, PARC. Č. 19613/1, 

19613/3, 19540/1, 19540/9, 19540/10 

A KOMUNIKÁCIE NA PARC. Č. 19613/1, 

K. Ú. VINOHRADY, KAMZÍK A KRÁSNA 

HÔRKA, DO SPRÁVY MESTSKÝCH LESOV 

V BRATISLAVE 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Bod číslo osemdesiatpä ť je návrh na zverenie 

nehnute ľností. Konkrétne ide o parcely a komunikácie  

v katastrálnom území Vinohrady, Kamzík a Krásna hôr ka do  

správy Mestských lesov. 

Pán riadite ľ. 

Mgr. Rastislav   G a j a r s k ý , riadite ľ magistrátu: 

Ide o zverenie komunikácie na pozemku s parcelným 

číslom 19613/1 v katastrálnom území Vinohrady a zast avané 
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plochy a nádvoria a lesné pozemky v celkovej výmere  

sedemnás ťtisíc sedemdesiatpä ť metrov štvorcových. 

Čo sa týka prerokovania materiálu, tak finan čná 

komisia neprerokovala, mestská rada  odporú ča  prerokova ť. 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Otváram diskusiu, ktorou, do ktorej sa ako prvá 

prihlásila pani námestní čka, nech sa pá či. 

Ing. Viera   K i m e r l i n g o v á ,    I .  námestní čka 

primátora a poslanky ňa MsZ: 

V tomto prípade pozemky na Krásnej hôrke budem 

dlhodobejšie sledova ť ako s nimi Mestské lesy nakladajú, 

pretože to je v tesnom susedstve jedného materiálu,  ktorý 

bol v minulosti stiahnutý a myslím, že na tomto 

zastupite ľstve bol stiahnutý a vôbec nebol prerokovaný. 

Tam sa pán riadite ľ Mestských lesov súdil s tým,  

s tým užívate ľom pozemkov a až  teraz si všimol, že tie 

ved ľajšie nie sú v naš, nie sú mu zverené na to, aby sa  

o to staral ako o les. 

Zaujíma ma to preto, lebo dolu pod  tým Krásna hôrk a, 

to čo bolo kedysi sanatórium, teraz je už prestavané 

a vyzerá to, že prestavané na byty. Takže som zveda vá ako 

sa o ten les v tesnej blízkosti ve ľkej výstavby bude pán 

riadite ľ stara ť.  
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Ale nie som proti tomu, aby sa mu to zverilo. 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Keďže nemáme ďalšieho prihláseného, prosím teraz 

návrhovú komisiu.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia, tak ako nám bolo píso mne 

predložené, mestské zastupite ľstvo schva ľuje zverenie 

pozemkov. 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Prosím, prezentujte sa a hlasujte.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

dvadsa ťšes ť prítomných poslancov,  

dvadsa ťpäť za, nikto proti, nikto sa nezdržal, jeden 

nehlasoval.  

Konštatujem, že sme schválili platné uznesenie. 
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BOD 86 NÁVRH NA ZVERENIE NEHNUTEĽNOSTÍ 

V BRATISLAVE, POZEMKOV A STAVIEB 

V LOKALITE ZLATÉ PIESKY, K. Ú. 

TRNÁVKA, ŠPORTOVEJ HALY A POZEMKU 

PARC. Č. 1309 V K. Ú. PETRŽALKA, 

BRADÁČOVA UL., DO SPRÁVY MESTSKEJ 

PRÍSPEVKOVEJ ORGANIZÁCIE SPRÁVY 

TELOVÝCHOVNÝCH A REKREAČNÝCH 

ZARIADENÍ HLAVNÉHO MESTA SR 

BRATISLAVY 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Bod osemdesiatšes ť je zverenie nehnute ľností, 

konkrétne pozemkov a stavieb v lokalite Zlaté piesk y, potom 

športovej haly a pozemku v katastrálnom území Petrž alka na 

Bradá čovej ulici do správy mestskej príspevkovej 

organizácie STARZ. 

Pán riadite ľ. 

Mgr. Rastislav   G a j a r s k ý , riadite ľ magistrátu: 

Tento materiál predladáme z toho dôvodu, že mestská  

organizácia musí ma ť menej ako pä ťdesiat percent výrobných 

nákladov pokrytých tržbami a zachovania v rámci zac hovania 

jej právnej formy ako príspevkovej organizácie a pr e Správu 

telovýchovných a rekrea čných zariadení potrebujeme od ňať, 

teda respektíve naspä ť zveri ť tieto (poznámka: 

nezrozumite ľné slovo) prevádzky.  
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Ďakujem. 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Otváram diskusiu k bodu osemdesiatšes ť. 

Konštatujem, že sa do nej nikto nehlási. 

Slovo má návrhová komisia.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia, tak ako nám bolo píso mne 

predložené, mestské zastupite ľstvo schva ľuje zverenie 

pozemkov aj stavieb.  

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Prosím, prezentujte sa a hlasujte.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťjeden prítomných, 

tridsa ť za, nikto proti, jeden sa zdržal hlasovania. 

Konštatujem, že sme schválili platné uznesenie. 
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BOD 87 NÁVRH NA ZVERENIE POZEMKU 

V BRATISLAVE, K. Ú. PETRŽALKA, PARC. 

Č. 3228, DO SPRÁVY MESTSKEJ ČASTI 

BRATISLAVA-PETRŽALKA 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Bod osemdesiatsedem je návrh na zverenie pozemku 

v katastrálnom území Petržalkado správy mestskej časti 

Bratislava-Petržalka. 

Nech sa pá či. 

Mgr. Rastislav   G a j a r s k ý , riadite ľ magistrátu: 

Ďakujem. 

Ide o zverenie devä ťstodevä ť metrov štvorcových  

v celkovej hodnote štyrit štyri a pol tisíc Eur za účelom 

prestavby  pôvodne verejného detského ihriska na pa rkovisko 

z dôvodu riešenia statickej dopravy. 

Finan čná komisia  neprerokovala materiál, mestská rada  

odporú ča  prerokova ť. 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Otváram diskusiu k tomuto bodu programu. 

Nikto sa do nej neprihlásil. 

Slovo má návrhová komisia. 
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Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia, tak ako nám bolo píso mne 

predložené, mestské zastupite ľstvo schva ľuje zverenie 

pozemku. 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Prosím, prezentujte sa a hlasujte.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ť prítomných, 

všetci za, nikto proti, nikto sa nezdržal. 

Konštatujem, že sme prijali platné uznesenie. 
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BOD 88 NÁVRH NA ZVERENIE NEHNUTEĽNOSTÍ 

V BRATISLAVE, POZEMKOV PARC. Č. 

2376, A PARC. Č. 2377 A STAVBY 

SÚPIS. Č. 3035 NA POZEMKU PARC. Č. 

2376, K. Ú. PETRŽALKA, VYŠEHRADSKÁ 

Č. 17, DO SPRÁVY MESTSKEJ ČASTI 

BRATISLAVA-PETRŽALKA 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Bod číslo osemdesiatosem je Návrh na zverenie 

nehnute ľností v Bratislave, konkrétne pozemkov a stavby 

v katastrálnom území Petržalka, na Vyšehradskej uli ci číslo 

17 do správy mestskej časti Bratislava-Petržalka. 

Mgr. Rastislav   G a j a r s k ý , riadite ľ magistrátu: 

Obidve parcely sú zastavané plochy a nádvoria 

(poznámka: nezrozumite ľné slovo) vo výmere 

tritisícšes ťstodesa ť metrov štvorcových, ďalšie je 

dvetisícosemstopätnás ť metrov štvorcových. 

Ide o pozemok pod stavbou a ten druhý chce mestská 

časť vyhlá, využi ť ako pri ľahlý školský dvor.  

Mestská. Finan čná komisia materiál neprerokovala a 

mestská rada  odporú ča  prerokova ť. 
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Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ja ešte pridám do úvodného slova informáciu, že 

k tomuto sme dostali petíciu ob čanov, ktorí protestovali 

proti tomu, aby sa tento objekt využil na potreby p ráce 

s ľuďmi bez domova, pretože bola taká úvaha na našom 

oddelení sociálnych vecí. Nikdy to nebolo oficiálne  

schválené, padlo to na jednom pracovnom rokovaní a vyvolalo 

to ve ľký odpor zo strany obyvate ľov, ktorí nás petíciou 

žiadali o to, aby sme využili tento objekt práve na  

posilnenie kapacity materských škôl.  

Mestská časť Petžalka podobne ako Ružinov a ďalšie 

mestské časti majú problémy kam prija ť ten vä čší po čet 

detí, ktorý sa nám, chvalabohu, narodil. 

Čiže, tento objekt zverujeme mestskej časti práve za 

účelom vybudovania materskej školy a vnímame ho spolo čne 

s pánom poslancom Krížom ako odpove ď tým obyvate ľom, 

pretože on bol pri tej petícii, my sme sa s nimi sp olo čne 

stretli. Zrejme pán poslanec o tom povie svoj poh ľad, 

stretli sme sa a povedali sme im, toto ke ď zastupite ľstvo 

schváli, to je aj odpove ď na vašu petíciu, nemáme dôvod 

ešte raz opakovane hovori ť o tej petícii na rokovaní 

mestského zastupite ľstva, lebo vám v plnom rozsahu 

vyhovujeme. 

Toto je materiál, ktorým sa snažíme vyhovie ť aj 

občanom, a samozrejme, aj mestskej časti, aj našej 

predstave, ako by najlepšie mohol by ť ten využitý, ten 

využitý ten objekt na Vyšehradskej číslo 17. 
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Otváram teraz diskusiu k tomuto bodu programu, do 

ktorej sa ako prvý faktickou poznámkou hlási pán po slanec 

Lenč. 

Ing. Peter   L e n č , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo, pán primátor. 

Ja už tu cez viacero zastupite ľstiev po čúvam, že 

finan čná komisia neprijala uznesenie.  

Ja sa pýtam, že či je finan čná komisia funk čná ešte. 

A ak nie, tak na čo nám taká komisia je?  

Ďakujem. 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pán poslanec Hr čka.  

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Ja som teda ur čite za to, aby sa navyšovali stavy, 

ktoré sú nedostato čné v škôlkách, len ma udivuje prístup 

v mestskej časti Petržalka, ktorá svoje vlastné objekty 

posúvala ďalším subjektom a teraz od mesta, od župy pýta, 

aby jej dali nejaké, v ktorých bude môc ť prevádzkova ť 

škôlku.  

Je to paradox, pretože posledný sme riešili asi pre d 

rokom a pol, alebo rokom a trištvrte a na tomto 
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zastupite ľstve som sa špeciálne pýtal pána prednostu, že či 

si je istý, že či sme dostato čne kapacitne, ke ď takéto veci 

posúvame a ubezpe čil ma, že kapacita neni problém. Že 

všetko my ako mestská časť Petržalka zabezpe číme. A teraz 

keď po čujem tie materiály, tak neviem čo si mám o tom 

myslie ť, pretože my sme jeden a pol roka v sklze kvôli 

tomu, že sme posúvali to čo sme mali a teraz pýtame nie čo, 

čo nemáme, aby sme mohli prerobi ť na to, čo sme mohli.  

Paradoxná situácia. To len tak na informáciu, že ak é 

podivnosti sa vedia dia ť. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem pekne. 

Slovo má pán poslanec Kríž. 

Mgr. Oliver   K r í ž , poslanec MsZ: 

Ďakujem ve ľmi pekne za slovo. 

Ja len doplním to čo ste povedali vy, vážený pán 

primátor. 

Ja som sa postavil na čelo tej peti čnej iniciatívy 

spolu so združením Mladá Petržalka. Tam sme vyzbier ali vyše 

dvetisíc podpisov. Tí ľudia, naozaj, boli prestrašení z tej 

informácie, ktorá niekde zaznela aj v médiách. A bo lo to 

síce, naozaj, len na nejakej pracovnej báze, ale na priek 

tomu to vyvolalo vlnu nevôle, nielen kvôli tomu, že  to 
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centrum bezdomovcov by tam bolo asi nie nie úplne ž iadúce, 

ale hlavne, hlavne z titulu, ktorý tu už bol spomen utý a to 

je katastrofálna situácia s miestami v materských š kolách. 

My sme nemali možnos ť ako mestská časť Petržalka prija ť 

šes ťsto detí. Čiže, šes ťsto detí muselo by ť odmietnutých.  

Mestská časť stojí pred ve ľkou výzvou a budúci rok sa 

budú musie ť budova ť nové kapacity. Toto je jedna 

z možností. 

Čiže, ja som rád, že tá petícia bola vypo čutá a že 

jednoducho, ten objekt sa zverí mestskej časti. 

Samozrejme, ten príbeh ešte nekon čí, lebo to je len 

prvý krok, my budeme musie ť, alebo my, alebo poslanci 

v mestskej časti, ktorí prídu po nás, budú musie ť nájs ť 

finan čné prostriedky na rekonštrukciu tej budovy tak, aby  

ju pripravili so všetkým čo k tomu súvisí na prevádzku 

materskej škôlky a zaradenie do siete, povedzme od budúceho 

septembra. 

Takže, ja pevne verím, že sa, že sa to podarí. 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Slovo má pán poslanec Fiala. 

Stanislav   F i a l a , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Ja som ten, teda, túto tému s budovou na Vyšehradsk ej 

otváral už bode Rôzne v apríli. Potom interpeláciou  v máji, 
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kde teda som sa pýtal na využtie tohoto objektu, pr etože 

som vedel o potrebe mestskej časti Petžalka, čo sa týka 

materských škôl. Vtedy ešte bola odpove ď, o objekte 

predbežne prejavila záujem mestská časť Petržalka, avšak 

(poznámka: nezrozumite ľné slovo) o ďalšom využití zatia ľ 

nebolo s kone čnou platnos ťou rozhodnuté.  

To bolo z júna 2014, teraz tu máme to riešenie. Vte dy 

sa ešte uvažovalo rozdeli ť ten objekt možno aj na dve 

časti. jasle a nie nie čo iné. Asi to bude pre mestskú časť 

pomerne ve ľké sústo s tým financovaním pretože to nebude až 

také jednoduché, napriek tomu podporím tento materi ál. 

Prosím aj kolegov, aby to tak, aby tak urobili, aby  mestská 

časť mohla rieši ť problém materských škôl. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem pekne. 

Slovo má pani námestní čka Kimerlingová. 

Ing. Viera   K i m e r l i n g o v á ,    I .  námestní čka 

primátora a poslanky ňa MsZ: 

Ak sa pozriete za tie roky akú džung ľu sme tam nechali 

vyrás ť, to je obrazom našej nemohúcnosti. 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 25. septembra 2014 s pokra čovaním 8. októbra 2014  

 748 

A podporujem všetkými desiatimi, aby to bolo zveren é 

mestskej časti a tiež to musíme sledova ť, aby mestská časť 

naozaj z toho urobila slušné zariadenie. 

Ale ja by som odporú čala, aby sme ten ú čel nájmu 

rozšírili. Lebo tuná je to úzko povedané iba na pre dškolské 

zariadenie. Ja by som odporú čala, aby to bolo na školské 

účely použité, to znamená, že ak bude mestská časť 

potrebova ť, čo ja viem, prvý stupe ň, alebo prvá čikov 

umiestni ť do do niektorých iných priestorov, tak tieto by 

sa na to využi ť dali.  

Tak odporú čam našim úradníkom, aby ten ú čel rozšírili 

na školské ú čely, nie len na predškolské. 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Faktickou poznámkou reaguje pán riadite ľ Gajarský.  

Mgr. Rastislav   G a j a r s k ý , riadite ľ magistrátu: 

Keďže máme ve ľmi ťažkú situáciu čo sa týka aj 

financovania neštátnych školských zariadení, čo sa týka 

nášho rozpo čtu a ve ľmi to za ťažuje náš rozpo čet, ja by som 

to čo navrhuje teraz pani Kimerlingová, zúžil zase nasp äť 

na, aby to boli, aby to neboli neštátne školské zar iadenia. 

Aby to ur čite neboli neštátne. Myslím si, že bude so mnou 

súhlasi ť.  

To je vlastne všetko, čo som chcel.  

Ďakujem. 
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Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem pekne. 

Otváram, teda, dávam priestor pre vás ďalších.  

Pán poslanec, v zmysle pravidiel som mal vyhlási ť 

ukon čenie faktických poznámok, čo som neurobil, takže vám 

dávam faktickú poznámku.  

Je to tak. Musím sa to aj ja nau či ť ako predsedajúci. 

Takže slovo má pán poslanec Kolek.  

Ing. Ignác   K o l e k , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo, pán primátor. 

Naozaj si budem dáva ť pozor, ktorý tla, ktoré tla čítko 

stla čím. 

Takže ja len jedno. Ten návrh sa mi zdá troška taký  

akože mimo, mimo, predpokladám, oficiálnej žiadosti  

mestskej časti, lebo ke ď to žiadajú na predškolské 

zariadenie, čiže konkrétne, tak asi je ten plán už nejakým 

spôsobom konkretizovaný.  

Čiže, teraz my, z našej pozície im rozšíri ť ten 

priestor sa mi zdá, akože zbyto čné.  

Alebo teda nám ide len o to, aby tá džungla od zajt ra 

už patrila mestskej časti Petržalka?  

Ďakujem. 
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Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ide o ten ú čel. Ja myslím, že ste to ve ľmi presne 

vystihli.  

Ja som tiež za to, aby sme to cielene zverili. Ak m ajú 

s tým problém, tak nech sa h ľadá spolo čné riešenie. Čiže,  

ten ú čel čo najpresnejšie formulova ť.  

Pani poslanky ňa Krištofi čová. 

Ing. Alena Krištofi čová, poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Som rada, že je na stole tento materiál.  

V Petržalke prišlo ku genera čnej výmene, je tam mnoho 

mladých ľudí, je tam mnoho mladých rodín a sú tam malé 

deti.  

Do školských zariadení, do predškolských, do škôlok  sa 

nedostalo okolo štyristopä ťdesiat detí a to nie sú len 

deti, ale to je vlastne situácia mladých rodín, kto rú musia 

oni rieši ť.  

Čiže, priorita číslo jedna Petržalky je navýši ť tento 

počet predškolských zariadení.  

Takže, pani námestní čka hovorila, že je to 

zdevastované, je tam burina. Myslím, v tomto prípad e som 

rada, že je to v tomto stave a že to zostalo v tom stave 

a že toto môže teraz slúži ť na tento ú čel a že to nebolo 
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predané, alebo nejakým iným spôsobom sa toho nezbav ilo 

mesto.  

Takže, chcem pekne požiada ť, aby sa tento materiál 

odsúhlasil.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Pán poslanec Fiala. 

Nech sa pá či. 

Stanislav   F i a l a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Ospravedl ňujem sa, že druhý raz, ale predsa len. 

Ja si myslím, že ten návrh pani Kim, pani námestní čky 

Kimerlingovej je je rozumný, pretože to, čo hovoril pán 

poslanec Hr čka je takisto pravda. mestská časť jednoducho 

veľmi rýchlo musí reagova ť na potreby obyvate ľov v tejto 

mestskej časti.  

Nie je to až historicky dávno, ke ď boli zrušené 

v Petržalke štyri až pä ť ve ľkých základných škôl. Áno, boli 

zrušené aj materské školy, pretože tá popula čná kriv krivka 

v Petržalke bola ve ľmi výrazná. Teraz dorastá ďalšia 

generácia, potreby pre materské školy sú ve ľmi výrazné, ale 

to opä ť o nieko ľko rokov môže, môže pominú ť a potom tie 

investície, ktoré, ktoré mestská časť vloží do tej, do 

tohto objektu, do tejto nehnute ľnosti, jednoducho, pýtam 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 25. septembra 2014 s pokra čovaním 8. októbra 2014  

 752 

sa, vráti mestu? Asi to už nebude môj problém. ale ak by 

tam prišlo k takémuto rozšíreniu, tak by to slúžilo  

potrebám mestskej časti a vä čšej istote k tomu, že to, že 

to nezverí, napríklad, na ten ú čel, ktorého sa obáva pán 

riadite ľ Gajarský, pre neštátne, neštátny subjekt, ktorý 

v kone čnom dôsledku bude stá ť rozpo čet mesta vä čšie 

financie.  

Neviem, či si to pani námestní čka osvojí, možno to nie 

je až taký najhlavnejší problém, najvážnejší považu jem 

zveri ť to, ale istú racionalitu ten jej návrh má.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem pekne. 

Faktickou poznámkou reaguje pani poslanky ňa 

Krištofi čová.  

A ďalšie faktické poznámky už nie sú možné.  

Ing. Alena Krištofi čová, poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Ja by som sa len dotkla tých financií. V tejto chví li 

je možno čí, čerpa ť z európskych fondov. Petržalka uvažuje 

nad takýmto nie čím. Dokonca je tam možné z týchto fondov aj 

školi ť pracovníkov, ktorí tam budú robi ť, dokonca je možné 

nadstavby, prístavby, rekonštrukcie.  
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Čiže, tie finan čné prostriedky by mali by ť nadosah. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Končím možnos ť sa prihlási ť. 

Prosím teraz o závere čné slovo pána riadite ľa, pokia ľ 

chce reagova ť. 

Nechce.  

Ja už len jednu vetu poviem.  

Pán poslanec Len č sa pýtal na finan čnú komisiu, 

počúvate to pri každom bode, zdá sa, že finan čná komisia 

v tej kondícii, v akej fungovala na za čiatku volebného 

obdobia nefunguje. Už ani pán predseda nás nepoctil  svojou 

návštevou. Možno má iné starosti v tomto období.  

A nechcem to teraz tuná bagatelizova ť, ale je to 

škoda, že finan čná komisia, ktorá bola pre nás takým 

barometrom a mohli sme sa spo ľahnúť na jej stanovisko, už 

túto úlohu, proste, neplní. A zrejme to vyrieši až deň 

volieb a ustanovenie novej komisie.  

Čiže len reagujem na to, čo po čujete, pán poslanec, 

pri každom bode. Jednoducho, komisia neprijala ani 

k októbrovým materiálom stanoviská vo viacerých prí padoch. 
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Čiže, budete to po čuť znovu, ale je to odraz toho, že sa 

kon čí volebné obdobie a treba komisiu ustanovi ť nanovo.  

Toľko v závere čnom slove.  

Myslím, že k veci samej bolo povedané dos ť.  

Slovo má návrhová komisia.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia, tak ako nám bolo píso mne 

predložené, mestské zastupite ľstvo schva ľuje zverenie 

pozemkov. 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Prosím, prezentujte sa a hlasujte.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ť jeden prítomných, 

všetci za, nikto proti, nikto sa nezdržal. 

Konštatujem, že sme prijali platné uznesenie. 
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BOD 89 NÁVRH NA ZVERENIE POZEMKOV 

V BRATISLAVE, K. Ú. STARÉ MESTO, 

VNÚTROBLOK OHRANIČENÝ ULICAMI 

KRÍŽNA, ZÁHRADNÍCKA, KARADŽI ČOVA, DO 

SPRÁVY MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-

STARÉ MESTO 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Bod číslo osemdesiatdevä ť je návrh na zverenie 

pozemkov v katastrálnom území Staré Mesto, vnútrobo  

vnútroblok ohrani čený ulicami Krížna, Záhradnícka, 

Karadži čova, do správy mestskej časti Bratislava-Staré 

Mesto. 

Pán riadite ľ. 

Mgr. Rastislav   G a j a r s k ý , riadite ľ magistrátu: 

Tento materiál bol predložený na návrh pani starost ky 

Rosovej a na mestskej rade tento materiál získal po dporu, 

takže mestská rada odporú ča  schváli ť  zverenie týchto 

pozemkov. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem pekne. 
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Ja k tomu pridám informáciu, že máme tam ve ľmi presne 

špecifikovaný cie ľ toho zverenia, to je revitalizácia tých 

priestorov, ktoré tam vidíte, najmä ve ľmi zlých spevnených 

plôch, na ktorých ľudia majú parkova ť. 

Súčasne vás chcem informova ť, že mám petíciu, proti 

výstavbe vo vnútrobloku Záhradnícka, Krížna, ktorej  spísali 

aj poslanci mest mes miestneho zastupite ľstva pán Krta 

a pani Orá čová a pán Domorák, ktorí hovoria spolu 

s peti čným výborom, ktorý vedie pán  profesor Traubner, že  

nechcú, aby tam mestská časť povolila výstavbu. 

Tam bola plánovaná výstavba, ľudia sa tam toho ve ľmi 

obávajú, ale ke ďže ten ú čel zverenia je revitalizácia 

zelenej plochy, parkoviská, tak sa neobávam, že by na tom 

niekto z mestskej časti chcel stava ť nejaký dom, alebo 

nejakú výstavbu.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

To malo by ť na opa čnej strane, predpokladám. Z druhej 

strany? Tak potom, potom je to dobré.  

Ja to tu hovorím len preto, aby zaznelo aj od vás 

prípadne, pán poslanec, ke ďže ste aj poslancom miestnej 

časti, že, že naozaj sa nejedná o tento priestor, že  toto 

je zamerané na revitalizáciu, ktorú chce mestská časť 

urobi ť v prospech obyvate ľov.  

Potom s tým ja nemám problém a predpokladám, že ani  

mestské zastupite ľstvo s tým problém ma ť nebude a podporí 

tento zámer.  
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Toľko úvodné slovo k bodu osemdesiatdevä ť. 

Do diskusie sa nikto neprihlásil.  

Prosím návrhovú komisiu. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia, mestské zastupite ľstvo 

schva ľuje zverenie pozemkov a tak ďalej.  

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Prosím, prezentujte sa a hlasujte.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťjeden prítomných, 

tridsa ťjeden za, nikto proti, nikto sa hlasovania 

nezdržal. 

Konštatujem, že sme prijali platné uznesenie. 

 

Chcel by som ešte dokon či ť body devä ťdesiat, 

devä ťdesiatjedna, devä ťdesiatdva, potom by sme si urobili 

krátku prestávku a dokon čili by sme potom interpelácie, 

teda Informáciu o vybavených interpeláciách, Interp elácie a 

Rôzne.  
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Môžme ís ť aj bez prestávky ak poviete, len máme 

vynikajúce chlebí čky, ktoré vás budú ur čite motivova ť 

k tomu, aby ste sa vrátili a dokon čili potom tie tri body, 

ale pokia ľ budete ma ť pocit, že to chceme urobi ť bez 

prestávky, ja s tým nemám problém.  

 

 

BOD 90 NÁVRH NA NEUPLATNENIE PREDKUPNÉHO 

PRÁVA HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY  

K NEHNUTEĽNOSTIAM V K. Ú. DÚBRAVKA 

PARC. Č. 112, PARC. Č. 113/1 A PARC. 

Č. 113/2, ULICA K HORÁRSKEJ STUDNI 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Bod číslo devä ťdesiat. Návrh na neuplatnenie 

predkupného práva hlavného mesta k nehnute ľnostiam 

v katastrálnom území Dúbravka na ulici k Horárskej studni. 

Pán riadite ľ. 

Mgr. Rastislav   G a j a r s k ý , riadite ľ magistrátu: 

Ďakujem. 

Ide celk ide o záhrady v celkovej výmere 

tisícštyristoštyridsa ť metrov štvorcových.  

My navrhujeme neuplatnenie, pretože ak by si mesto 

uplatnilo svoje predkupné práva, ktoré (poznámka: 
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nezrozumite ľné slová) z titulu vyplývajú, ale nestalo by sa 

výlu čným vlastníkom uvedených nehnute ľností, ale len 

spoluvlastníkom v podiele jedna polovica a právne 

postavenie by sa nám v podstate de jure nezmenilo, nemohli 

by sme naklada ť s týmto pozemkom, vo ľne naklada ť s týmto 

pozemkom.  

Finan čná komisia znova neprerokovala tento materiál, 

hlasovanie na mestskej rade, mestská rada odporú ča tento 

materiál prerokova ť. 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Otváram diskusiu k tomuto bodu programu. 

Nikto sa do nej nehlási. 

Prosím návrhovú komisiu. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia, mestské zastupite ľstvo 

schva ľuje neuplatnenie predkupného práva a tak ďalej.  

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Prosím, prezentujte sa a hlasujte.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ť jeden prítomných, 
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všetci za, nikto proti, nikto sa nezdržal. 

Prijali sme platné uznesenie.  

 

 

BOD 91 NÁVRH NA PREVOD SPOLUVLASTNÍCKEHO 

PODIELU NA POZEMKU V OBYTNOM DOME 

VETERNÁ 8, KUPECKÉHO 15, TREN ČIANSKA 

48, 50, 56, KRÍŽNA 64, LÍŠ ČIE NIVY 

4, DVOJKRÍŽNA 2, ČILIŽSKÁ 6, 

RIAZANSKÁ 48, TEHELNÁ 15, GELNICKÁ 

16, HLAVÁ ČIKOVA 1, KUDLÁKOVA 3, 

CABANOVA 16, BAKOŠOVA 16, 

JUNGMANNOVA 8, GESSAYOVA 16, 

BLAGOEVOVA 18, ŠUSTEKOVA 1, HOLÍ ČSKA 

11 VLASTNÍKOM BYTOV 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Bod číslo devä ťdesiat jedna je návrh na prevod 

spoluvlastníckeho podielu na pozemku v bytových dom och tam 

vymenovaných. 

Materiál tradi čne chodí bez úvodného slova. 

Čiže,  otváram diskusiu k tomuto bodu programu. 

Nikto sa do nej neprihlásil. 
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Prosím návrhovú komisiu. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia, tak ako nám bolo 

predložené, mestské zastupite ľstvo schva ľuje prevod 

spoluvlastníckych podielov. 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Prosím, prezentujte sa a hlasujte.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťjeden prítomných, 

tridsa ťjeden za, nikto proti, nikto sa nezdržal. 

Prijali sme platné uznesenie.  
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BOD 92 NÁVRH NA PREVOD SPOLUVLASTNÍCKEHO 

PODIELU NA POZEMKU V OBYTNÝCH DOMOCH 

A HROMADNÝCH GARÁŽACH NA ULICI 

STODOLOVÁ-HROMADNÉ GARÁŽE, KRÍŽNA 

64, JÁNA STANISLAVA 18 VLASTNÍKOM 

GARÁŽÍ A NEBYTOVÝCH PRIESTOROV 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Bod číslo devä ťdesiatdva je návrh na prevod 

spoluvlastníckeho podielku podielu na pozemku v oby tných 

domoch a hromadných garážach tam vymenovaných. 

Opäť bez úvodného slova. 

Nikto sa do diskusie neprihlásil. 

Prosím návrhovú komisiu. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia, mestské zastupite ľstvo 

schva ľuje prevod spoluvlastníckych podielov a tak ďalej.   

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Prosím, prezentujte sa a hlasujte.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ť prítomných, 
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všetci za, nikto proti, nikto sa nezdržal. 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

 

BOD 93 INFORMÁCIA O VYBAVENÝCH 

INTERPELÁCIÁCH POSLANCOV MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO    MESTA SR 

BRATISLAVY 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Čaká nás ešte hlasovanie v bode devä ťdesiattri, to je 

Informácia o vybavených interpeláciách poslancov me stského 

zastupite ľstva. 

Tento bod tiež bez úvodného slova. Máte písomne 

predložené všetky odpovede. Ak sa chcete k ním vyja dri ť, 

nech sa pá či. 

Konštatujem, že to nie je ten prípad, čiže prosím 

návrhovú komisiu. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia, mestské zastupite ľstvo 

berie na vedomie Informáciu o vybavených interpelác iách. 
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Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Prosím, prezentujte sa a hlasujte.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Dva tridsa ť prítomných, 

dvadsa ťosem za, nikto proti, jeden sa zdržal, jeden 

nehlasoval.  

Uznesenie bolo prijaté. 

 

 

Teraz je otázka, či ís ť na tú prestávku, alebo 

pokra čujeme? Dáme si prestávku? 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Vidím to tak, že viaceré kluby avizujú, že by sme 

mohli da ť prestávku.  

Je devätnás ť nula sedem. Devätnás ť tridsa ť. Devätnás ť 

tridsa ť otvorím bod Interpelácie.  

Čiže, prestávka, ob čerstvenie v mezaníne, tak ako to 

poznáte. 

Nech sa pá či, vyhlasujem prestávku. 
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(prestávka od 19.00 h do 19.40 h) 

 

 

BOD 94 INTERPELÁCIE 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Keby sme zazvonili.  

(gong) 

Otváram bod číslo devä ťdesiatštyri, ktorým sú 

Interpelácie poslancov. To znamená je tu priestor p re vás. 

Nech sa pá či. 

Ako prvý sa hlási pán poslanec Osuský.  

Pán poslanec, máte slovo.  

MUDr. Peter   O s u s k ý ,  Csc., poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne, pán primátor. 

Dovolím si vás interpelova ť vo veci, ktorá sa netýka 

tak ve ľmi vás, lebo vy ste dobrú vô ľu v tej veci predmetnej 

veci prejavili, ale skôr fungovania magistrátu. 

Nieko ľko mesiacov, a to je eufemicky, možno pol roka, 

trvá snaha dohodnú ť sa mestskej časti Staré Mesto s mestom 

na rozumnom rozdelení teritória, o ktoré sa máme st ara ť 
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z h ľadiska čistoty a podobných vecí. Proste vytvori ť, ako 

vy iste viete, uzavreté geografické celky, kde by m al na 

starosti túto vec jeden a nie po uliciach, po pásoc h a tak 

ďalej.  

Vy sám, pokia ľ viem, ste pri rozhovore s pani 

starostkou Rosovou prejavili dobrú vô ľu dohodnú ť sa s tým, 

že samozrejme to nebudete robi ť vy, ale teda príslušný 

úradníci.  

Tá vec sa nepohla mesiace. Najnovšie zdôvod ňovanie je, 

že nejaká pani je PN. Teda dúfam, že nemá nejakú sm rte ľne 

vážnu nemoc, ale neviem si predstavi ť, že takáto vec môže 

spo číva ť týždne a mesiace na jednom človeku. Predstava, že 

by v medicíne sa takto fungovalo na operáciách aleb o na 

čomkoľvek, že niekto je na péenke, a preto si držte črevá 

v hrsti, aby vám nevypadli, je taká zvláštna.  

Dovolím si na rozlú čku vlastne s interpeláciami 

pokúsi ť sa vyzva ť vás, aby ste vy vyzvali zvyšných 

pozostalých, ktorí ešte žijú a pracujú na tom oddel ení, či 

by zvládli túto herkulovu úlohu a doviedli to od ja ri do 

jesene, alebo do zimy, do š ťastného konca.  

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne, pán poslanec . 

Myslím, že to nevisí len na tej panej, to nie je 

presne ten človek, ktorý môže dohodnú ť zmenu zmluvy. Ona 

môže technicky pripravi ť veci, a nemyslím si, že tam je 

problém.  
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My sme s pani starostkou hovorili o tom, že vy máte  

zmluvu ako Staré Mesto, teda ona má ako Staré Mesto  zmluvu 

so svojim dodávate ľom, my máme a chceli sme obaja rokova ť 

s tými dodávate ľmi, či by si vedeli predstavi ť, že by sa tá 

zmluva zmenila a zmenili by sa lokality v Starom Me ste 

presne tak, ako ste to povedali.  

Podľa mňa by to bolo zrozumite ľné. Vedel by som, že 

som v jednej časti Starého Mesta, tam to má na starosti 

hlavné mesto komplet, vrátane komunikácií tretej a štvrtej 

triedy, ktoré bežne robí, bežne robí Staré Mesto, c hodníkov 

k nim pri ľahlých, at ď., at ď. a naopak, v tej druhej časti 

by všetko robilo Staré Mesto vrátane ciest a komuni kácií, 

ktoré normálne udržiava hlavné mesto.  

Mne sa ten návrh zdá celkom dobrý. To, na čo to naozaj 

môže narazi ť, môže by ť neochota tých dodávate ľov. Neviem, 

či vy toho svojho dodávate ľa už máte jasného, m ňa čaká 

stretnutie s vysokým predstavite ľom spolo čnosti ARK. A toto 

sa ešte stále neuskuto čnilo.  

Čiže na tom to pod ľa mňa visí. Viac to teda je na 

mojich pleciach, než na pleciach tej pani úradní čky, ktorú 

ste spomínali. Ani neviem, kto to presne má na star osti. 

Čiže to, toto by som ja chcel rieši ť. A keby som dostal 

správu, že Staré Mesto je pripravené, lebo ich dodá vate ľ 

súhlasí, tak potom mám ve ľký motív to dotiahnu ť aj na našej 

úrovni a dospie ť k úspešnej odpovedi na vašu interpeláciu. 

Ja verím, že sa to môže zvládnu ť aj v priebehu ďalších 

tridsa ť dní kedy vám tú odpove ď, pán poslanec, budeme 

písa ť.  
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Teraz som vám ústne vysvetlil kde ten problém vidím . 

Pokúsime sa urobi ť všetko pre to, aby sme mohli tú vec 

dotiahnu ť.  

Pán poslanec Osuský môže reagova ť na odpove ď na 

interpeláciu a dopresni ť svoju žiados ť alebo interpeláciu, 

ktorú formuloval.  

Nech sa pá či. 

MUDr. Peter   O s u s k ý ,  Csc., poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Nepochybne sa pokúsime dotelefonova ť alebo inak 

dopravi ť informáciu o tom čo ste sa pýtali. To znamená, či 

sme my dohodnutí, lebo echo, ktoré prichádzalo vlas tne 

z nemoty magistrátu, bolo posledne prerušené inform áciou 

o práceneschopnosti panej. Takže preto som hovoril o nej.  

Ale našu stranu, rozhodne budete urýchlene 

informovaný, pokia ľ ide o naše dohody.  

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem ve ľmi pekne, pán poslanec. 

Pani poslanky ňa a starostka Feren čáková. 

Nech sa pá či. 

Gabriela   F e r e n č á k o v á , poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem, pán primátor. 
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Pán primátor, ja by som chcela interpelova ť vo veci 

údržby trojmedzia v mestskej časti Čunovo. A síce z takého 

dôvodu, že oslovili ma starostovia Rajky a Deutchea ndorf, 

že oni dostávajú finan čné prostriedky na údržbu teda tohoto 

priestoru vraj z Európskej únie. Nemám to overené, ale 

takto mi to teda deklarovali, že či mesto Bratislava 

náhodou nemá tiež nejaké pros alebo nedostalo teda nejaké 

prostriedky, alebo nebolo vôbec oslovené, alebo sa 

nezaujímalo o to, že či, či naozaj takáto možnos ť existuje 

ten priestor nejakým spôsobom udržiava ť a aj zve ľadi ť, 

pretože na Rakúskej strane, ke ďže tam prechádza cyklotrasa 

a skuto čne ve ľa návštevníkov z rôznych krajín Európy 

vybudovali takú oddychovú zónu, či aj Bratislava by takéto 

nie čo nemala na pláne.  

A ďalšia vec. V rámci pozemkových úprav práve to 

trojmedzie sa dostalo do vlastníctva hlavného mesta . 

Nakoľko v minulosti tam boli umiestnené sochy bez vedomi a 

vlastníkov a teraz v podstate sú vo vlastníctve, te da na 

majetku na pozemkoch magistrátu.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Priznám sa, že ve ľa o tom neviem, to znamená, že 

nechcem hovori ť čo a ako. Viem si predstavi ť, že by sme sa 

možno mohli uchádza ť o peniaze z cezhrani čnej spolupráce, 

to znamená spolo čného programu s Rakúskou republikou 

a s Ma ďarskou republikou, tam by možno sa našlo. Iné 
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peniaza na to Bratislava nemá šancu získa ť, ke ďže my môžme 

čerpa ť z Opera čného programu Bratislavský kraj, kde sú 

nejaké peniaze na revitalizáciu, ale skôr na invest i čnú 

revitalizáciu. Že zrevitalizujeme nie čo a potom sa o to 

staráme my.  

Čiže ak si mala toto na mysli, také peniaze by sa 

možno našli, ale v tejto chvíli už všetky výzvy sú za nami. 

My sme v závere programovacieho obdobia, čiže z tohto 

obdobia už to ve ľmi naplánova ť nemôžme.  

Čo by som ve ľmi odporú čal je to, keby ste to dali do 

projektových zámerov, o ktoré sme žiadali my ako me sto 

všetky mestské časti, ale aj poslancov mestského 

zastupite ľstva, a ktoré sa týkajú obdobia 14 – 20. My už 

reálne pripravujeme toto obdobie. Z Čunova by tam ur čite 

mala zaznie ť Sýpka, hovorím ako príklad, malo by tam 

zaznie ť trojmedzie a ak máte ďalšie projektové zámery, 

ktoré by ste chceli zrealizova ť, tak ich proste posu ňte 

a postavte ich na stôl, aby bolo možné diskutova ť či je tam 

taká kolonka, z ktorej sa to dá rieši ť, alebo nie je. Ja sa 

skôr obávam, že taká kolonka tam v tom 14 – 20 ve ľmi nie 

je, ale možno sa mýlim. Nejaké revitaliza čné peniaze tam, 

tam pravdepodobne budú. 

Takže musíme o tom vedie ť a dáme to do diskusii o tej 

stratégii, ktorú budeme robi ť ako mesto spolu s pri ľahlými 

obcami v rámci udržate ľného mestského rozvoja.  

Takže to ľko taká prvá odpove ď, ale kolegyne odpovedia 

z oddelenia stratégie a projektov podrobnejšie.  
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Pán poslanec Drozd je ďalší prihlásený. 

Ing. Slavomír   D r o z d , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Na dnešné pokra čovanie zastupite ľstva som prišiel 

trošku neskôr, lebo som sa zú častnil verejnej prezentácie 

spracovania zón, územných plánov zón v okolí Štrkov eckého 

jazera v Ružinove.  

Chcem toto interpelova ť interpeláciou vás pán primátor 

z dôvodu, že na tejto prezentácii bolo spomínané st anovisko 

magistrátu k stavebnej uzávere.  

Nakoľko ešte v mojom volebnom období ke ď som bol 

starostom Ružinova som podpísal so spracovate ľom 

a obstarávate ľom zmluvu o spracovaní týchto územných plánov 

zón a bolo to v roku 2010, tak neverím, že, že mest ská časť 

Ružinov nemá stanovisko k stavebnej uzávere v území  týchto, 

územ, územný, v územiach, územných plánov zón.  

Pán poslanec Pekár a starosta Ružinova v podstate 

obhajoval umiestnenie, umiestnenie objektu Penty na  rohu 

Bajkalskej a Ružinovskej tým, že mesto vydalo záväz né 

stanovisko a on nemohol vyda ť stavebnú uzáveru, ktorá je 

automatická pri spracovaní územného plánu zón preto , lebo 

jediné stanovisko, ktoré chýba, je stanovisko magis trátu.  

Ja sa pýtam, že prešli štyri roky od za čiatku 

spracovania tohto úz, tejto územnej plánu, územného  plánu 

zón, či naozaj mesto nebolo schopné vyda ť stanovisko, lebo 

potom naozaj je otázka kto klame?  
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Pýtam sa vás, pán primátor a týmto vás interpelujem  

z dôvodu informácií o nevyhlásení stavebnej uzávery  

v mestskej časti Ružinov v hraniciach spracovania územných 

plánov zón k Štrkoveckému jazeru, čo je dôvodom nevydania 

stanoviska magistrátu k tejto stavebnej uzávere a k edy 

teda, dátum prevzatia, bolo požiadané o stanovisko hlavné 

mesto Ružinovom k tejto stavebnej uzávere.  

Ďakujem pekne. 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Ja budem odpoveda ť písomne, lebo nemám ur čite tie 

dátumy v hlave.  

By som skôr povedal, že sme neboli požiadaní. Nechc e 

sa mi veri ť, že by sme štyri roky neodpovedali. Čiže dáme 

presné dátumy, listy, ktoré na túto tému mesto dost alo, aby 

si ty, pán poslanec, mohol dosta ť presnú odpove ď na svoju 

interpeláciu. Čo nech, čo nemôžem urobi ť ústne, pretože tie 

dátumy jednoducho nemám v hlave.  

Pán poslanec Kugler je ďalší prihlásený.  

Nech sa pá či. 

Ing. Ladislav   K u g l e r , poslanec MsZ: 

Ďakujem vám za slovo, pán primátor. 

Ja  budem interpelova ť vo veci vybudonia, vybudovania  

autobusovej zastávky na Rázto čnej ulici vo Vrakúni.  
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Interpelujem vás, pán primátor, vo veci dodania 

odpočtu úkonov, ktoré organizácia GIB vykonala pre ú čely 

vydania stavebného povolenia v súvislosti s realizá ciou 

investi čnej akcie vybudovania autobusovej zastávky na 

Rázto čnej ulici vo Vrakúni, ktorá je zahrnutá do rozpo čtu 

hlavného mesta Bratislavy na rok 2014. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Odpovieme písomne, lebo pani riadite ľka zrejme napíše 

všetko to, čo požadujete.  

Dávam slovo pánovi poslancovi Kor čekovi.  

JUDr. Tomáš   K o r č e k , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo, pán primátor. 

Chcel by som vás interpelova ť oh ľadom problému na 

Kramároch, mestskej časti Bratislava Nové Mesto.  

Zúčastnil som sa na jednom stretnutí s obyvate ľmi 

predmetnej lokality s tým, že sa ma teda pýtali, či hlavné 

mesto uvažuje so zriadením priechodu pre chodcov v tejto 

lokalite cez Stromovú ulicu oproti Tescu. Takže chc el by 

som vedie ť, keby ste sa na to pozreli a vedeli mi na to 

odpoveda ť.  

Ďakujem. 
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Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Odpovieme opä ť písomne prostredníctvom odborných 

zamestnancov či je tam takýto zámer a kedy by mohol by ť 

zrealizovaný.  

Pani poslanky ňa Augustini č.  

Ing. Katarína   A u g u s t i n i č , poslanky ňa MsZ: 

Ja som sa chcela vráti ť k téme parkoviska pred 

nemocnicou.  

Vzhľadom k tomu, že sme vtedy podali predbežné 

opatrenie, nemocnica sa vo či nám odvolala, tak znova sa to 

parkovisko spoplatnilo. Znova tam teda sa vyberá pa rkovné.  

Viem o tom, že ten projekt, ktorý sme my schválili,  

teda na dopravné zna čenie na rampy a (poznámka:  nie je 

rozumie ť) bol schválený len na devä ť mesiacov. Toto 

vypršalo v septembri. To znamená, že dneska oni nem ajú 

reálne právo, pod ľa mňa, tam všetky tieto zariadenia ma ť 

a vybera ť. A chcem sa spýta ť, že ako budete ďalej 

postupova ť, či to znova chcete ten projekt pred ĺži ť, 

pretože ten bol v nejakej skúšobnej prevádzke len.  

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ja to vidím tak, že treba zisti ť, či požiadali 

o pred ĺženie toho projektu, v akom stave sú tie odborné 

stanoviská a som za to, aby sme tam takýto projekt 
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nevydávali. To znamená, využi ť všetky nástroje na to, aby 

sme neumožnili rieši ť to takým spôsobom, ako to tam vlastne 

silou pretla čil ten investor, ktorý tam má dnes spoplatnené 

parkovanie.  

Takže pozriem sa na to, odpovieme vám presne čo sa 

dialo po vypršaní pôvodného pilotného projektu.  

Pani poslanky ňa Jégh.  

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Ja by som chcela ešte raz vás poprosi ť. Minule, ke ď 

sme dokon čovali, ktoré?, júnové zasadnutie, tak sme 

hovorili o tom páse pri Slovnafte o tom neporiadku a bolo 

povedané, že už sme na to traja. Ružinov, hlavné me sto 

a Biskupice.  

Ja by som chcela požiada ť, aby ste skoncipovali list, 

žiados ť na Slovenský pozemkový fond oh ľadne zverenia 

územia, teda plochy na tej parcele 5018/3 v v katas trálnom 

úž, ú, v Ružinove do správy hlavného mesta, aby sa následne 

táto plocha mohla zveri ť do správy Slovnaftu, ako to aj oni 

žiadajú.  

Oni žiadajú, Slovnaft žiada hlavné mesto o sú činnos ť 

v tejto veci a si myslím, že hlavné mesto je partne rom pre 

Slovenský pozemkový fond, aby tieto veci riešilo, k eďže 

viacej než pol roka pozemkový fond ani neodpovedalo  na 

list, na požiadavku Slovnaftu. 
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Táto interpelácia bola zodpovedaná teraz v štrnástk e, 

tak dá sa použi ť ten materiál na skoncipovanie toho listu 

na Slovenský pozemkový fond, aby to odišlo vôbec a posúri ť, 

že teda jednej inštitúcii neodpovedali, tak hádam h lavnému 

mestu odpovedia, aby sa tam nie čo udialo.  

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne, pani poslanky ňa. 

Ja zareagujem len tak, že máme naozaj my vä čšiu šancu 

ako Slovnaft to rieši ť, pretože pokia ľ ide o verejnoprávny 

záujem, tak tam Slovenský pozemkový fond môže kona ť. Mali 

sme také konanie vo či cyklotrase v Devíne, kde som mal 

konkrétne rokovania na požiadanie pani starostky 

a spomínali paragraf, ktorý toto umož ňuje.  

Čiže keby sme šli tou cestou ako ste navrhli, máme 

väčšiu šancu by ť úspešní, ako ke ď to žiada súkromná 

spolo čnos ť, aj keby sme jej to my potom zverili. Ale ten 

garant pre štát, že sa to využíva v súlade s verejn ým 

záujmom by bolo mesto. A predpokladám, že takto to aj 

myslíte.  

Čiže urobíme tie konkrétne kroky a v odpovedi na 

interpeláciu vám odpovieme už možno konkrétnym list om, 

ktorý sme zaslali na Slovenský pozemkový fond.  

Ďakujem pekne. 

Posledný prihlásený k tomuto bodu pán poslanec Kole k.  
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Ing. Ignác   K o l e k , poslanec MsZ: 

Ďakujem, pán primátor. 

Ja som na júnovom zastupite ľstve vás interpeloval vo 

veci prešetrenia stavu nášho pozemku v katastri Dev ína. 

Jedná sa o nami schválená, schválenú, schválený pre daj 

tohto pozemku, ktorý sa však neuskuto čnil a mám tam 

podozrenie, že aj vzh ľadom na tú stavebnú činnos ť tam 

prebehla, že táto činnos ť zasiahla aj na pozemok, ktorý je 

vo vlastníctve mesta.  

Bolo to v júni, doteraz som nedostal odpove ď. Neviem, 

či došlo k nejakej technickej chybe, že som, alebo ž e to je 

interpretované, že sta čila vaša ústna odpove ď, tak by som 

prosil prešetri ť to.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec, ospravedl ňujem sa. Ur čite to pozrieme. 

Kolegyne si to pozna čia s organiza čného oddelenia, lebo my 

kontrolujeme ve ľmi presne či sme zaslali odpove ď. Snažíme 

sa drža ť tridsa ť dní. Čiže ve ľmi sa vám ospravedl ňujem. 

Určite to bola len vec, ktorú šetríme, ale nemalo by t o 

trva ť tak dlho, ak ste to interpelovali v júni.  

Dámy a páni, konštatujem, že sa nikto k bodu 

devä ťdesiatštyri ďalej nehlási, preto uzatváram tento bod.  
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BOD 95 RÔZNE 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

a otváram posledný bod dnešného rokovania a ten sa 

volá Rôzne. 

Nech sa pá či, je tu priestor pre vás. 

Do bodu Rôzne sa hlási pán poslanec Len č. 

Ing. Peter   L e n č , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Pán primátor, vážení kolegovia, kolegyne, ve ľmi sa 

opravedl ňujem, že zdržujem, ale pani kolegy ňa Tvrdá ma 

poprosila, aby som, aby som v Rôznom predložil návr h na 

zmenu uznesenia, ktorý, ktoré, ktoré ona navrhla ke ď sa 

schva ľovali teraz posledné úpravy rozpo čtu a vznikli tam 

nejaké chyby. 

Je to vykonzultované s  

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Finan čným. 

Ing. Peter   L e n č , poslanec MsZ: 

finan čným oddelením. 
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Takže, jedná sa o uznesenie 1685/2014 z 25. 9. 2014  

a tam sme v bode Dé žiadali primátora, využi ť nevy čerpané 

prostriedky vo výške, vo výške stotritisíc Eur pri 

usporiadaní výsledku hospodárenia hlavného mesta za  rok 

2014 na tvorbu Rezervného fondu a to vybudovanie 

parkovacích miest sumu tridsa ťpäťtisíc, budovanie 

záchytných parkovísk sumu šes ťdesiatosemtisíc 

v nasledujúcom roku 2015, zaradi ť do rozpo čtu kapitálových 

výdavkov stotritisíc na uvedený ú čel.  

Takže, pani kolegy ňa Tvrdá by vás teda v mojom mene 

rada poprosila zmeni ť tie cifry, ktoré tam sú. Čiže, použi ť 

nevy čerpané prostriedky vo výške nie stotritisíc, ale 

päťdesiatsedemtisícšes ťstoosemdesiat, a potom na budovanie 

parkovacích miest sumu nie tridsa ťpäťtisíc, ale 

tridsa ťosemtisícsto a na budovanie záchytných parkovísk ni e 

sumu šes ťdesiatosemtisíc, ale sumu 

devätnás ťtisícpä ťstoosemdesiat a v tom nasledujúcom roku 

nie stotritisíc, ale pä ťdesiatsedemtisícšes ťstoosemdesiat. 

Po poprosím vás o podporu tohto. 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Ďakujem pekne. 

Keďže nemáme ďalšie prihlášky do diskusie,  uzatváram 

možnosť sa prihlási ť. 

Dávam slovo návrhovej komisii, pretože budeme 

hlasova ť. 
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Znamená to ako keby sme menej pe ňazí mali, pod ľa 

návrhu pani poslankyne prenies ť z roku do roku. Ten ú čel 

zostáva rovnaký, len sa tie sumy v jednom prípade z menšili 

a ostatné peniaze ako keby zostali k dispozícii pre  

použitie v tomto roku, ale v presne stanovených pro gramoch, 

tak ako to bolo pôvodne schválené.  

Tak rozumiem ja tomu návrhu. Neviem či správne. A je 

možno škoda, že tu pani poslanky ňa nemôže by ť, ale 

ospravedlnila sa riadne a v čas, čiže by bola vysvetlila 

zrejme detailnejšie o čo ide.  

Pani predsední čka, nech sa pá či. Myslím, že to ani 

nebudeme číta ť, že teraz to pán poslanec pre čítal, všetci 

ste to po čuli, bu ď chcete podpori ť ten návrh, alebo sa 

k nemu vyjadríte iným spôsobom. Čiže, ja to nechám na vás. 

Prosím, keby ste formálne uviedli hlasovanie.  

Predsední čka návrhovej komisie.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Takže by sme mali hlasova ť o tom návrhu uznesenia 

o zmene niektorých súm, ktoré tu boli pre čítané v rozpo čte, 

aby sa dali použi ť iná č v roku 2015.  

Je to návrh pani Tvrdej. 
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Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: .  

Prosím, prezentujte sa a hlasujte o návrhu pána 

poslanca Len ča, ktorým tlmo čil pozme ňujúci návrh 

k prijatému uzneseniu o zmene rozpo čtu, ktorý sme schválili 

25. septembra.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Dvadsa ťsedem prítomných, 

dvadsa ťpäť za, nikto proti, nikto sa nezdržal, dvaja 

nehlasovali.  

Konštatujem, že sme schválili platné uznesenie. 

 

A s rados ťou pozerám na hodiny, je dvadsa ť nula nula.  

V mene všetkých zamestnancov magistrátu, ktorí sa 

tešili, že budú môc ť až do dvadsiatej druhej hodiny strávi ť 

s nami spolo čne čas, vám ďakujem, že sme to zvládli skôr.  

My máme ráno tuná akciu, čiže budeme musie ť ešte teraz 

prehodi ť celú sálu na úplne iný režim, to tiež asi pomôže.  

Čiže, chcem po ďakova ť za ten konštruktívny prístup pri 

dokon čení zastupite ľstva a všetkých vás srde čne pozva ť na 

23. októbra, kedy máme posledné riadne zastupite ľstvo 

a ve čer bude mimoriadne, ktoré som nazval Záver volebnéh o 

obdobia. Po čítajte, prosím, s tým, že to bude ma ť 

slávnostný charakter, možno trochu aj pracovný, nem á to 

žiadny iný bod programu, než tento a je to snaha dô stojne 
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ukon či ť to obdobie tým, že spolo čne zhodnotíme čo sme 

dosiahli a prípadne si na to štrngneme pohárom vína .  

Čiže, pozývam vás na dvadsiateho tretieho, pracovná 

časť osem tridsa ť až do nejakej devätnástej hodiny, potom 

je to mimoriadne zastupite ľstvo. 

Prosím, keby ste si to takto zapísali do svojich 

kalendárov. 

Končím dnešné rokovanie mestského zastupite ľstva.  

(ukon čenie o 20.01 h) 

X X 

 

 

 

(poznámka: vo volebnom období 2010 – 2014 bol primá torom 

hlavného mesta SR Bratislava doc. RNDr. Milan Ftá čnik. 

V roku 2014 bol riadite ľom magistrátu hlavného mesta SR 

Bratislavy Mgr. Rastislav Gajarský) 

 


