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obchodnej verejnej sú ťaže formou 
vyhlásenia obchodnej verejnej sú ťaže 
s možnos ťou využitia prvkov 
elektronickej aukcie ....................... 876  
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sídlom v Bratislave, na dobu neur čitú ..... 1027  

pokra čovanie prerušeného bodu ......................... 1030  
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Bod 92  Návrh na zriadenie vecného bremena 
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PRVÝ ROKOVACÍ DEŇ – 25. 6. 2014 

OTVORENIE, VOĽBA OVEROVATEĽOV ZÁPISNICE 

A NÁVRHOVEJ KOMISIE 

(16.44 h Výzva na zaujatie miesta v rokovacej sále)  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Zdravím všetkých tých, ktorí už sú v rokovacej sále . 

Tí, ktorí ste ešte mimo, prosím, keby ste sa dostav ili 

dovnútra, aby sme mohli otvori ť dnešné rokovanie.  

Ja idem pracovne po číta ť ko ľko máme prítomných 

poslancov: dva, štyri, šes ť, osem, desa ť, dvanás ť, štrnás ť, 

šestnás ť, osemnás ť, dvadsa ť, dvadsa ťdva, dvadsa ťštyri, 

dvadsa ťpäť. Vidím, že je to dos ť na to, aby sme mohli 

pristúpi ť k otvoreniu dnešného rokovania.  

Poprosím teda všetkých, ktorí ešte nesedia vo svoje j 

poslaneckej lavici, keby tak urobili. Mám na mysli menovite 

pána poslanca Za ťovi ča, pána poslanca Hr čku a ďalších, 

ktorí by neboli na mieste už nevidím.  

Vážení páni poslanci, prosím, keby ste ukon čili 

pracovné diskusie, aby sme mohli otvori ť naše rokovanie. 
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Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

(16.45 h otvorenie rokovania mestského zastupite ľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy) 

Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vážen é 

dámy a páni, ktorí ste prítomní v predsálí, otváram  

zasadnutie mestského zastupite ľstva hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy, na ktorom vítam 

v prítomných poslancov mestského zastupite ľstva, vítam 

prítomných starostov mestských častí, to je len pán 

starosta a poslanec Pilinský, a samozrejme ostatnýc h 

prítomných, ktorí ste prišli na dnešné rokovanie. 

Podľa prezen čnej listiny je nás viac ako dvadsa ťtri, 

takže konštatujem, že mestské zastupite ľstvo je uznášania 

schopné.  

O uvo ľnenie, respektíve ospravedlnenie neú časti na 

tomto zasadnutí požiadali nasledovní poslanci: pán poslanec 

Dinuš sa ospravedlnil na celý de ň v stredu, pán poslanec 

Havrila takisto na celý de ň, neskôr príde pán poslanec 

Pekár, odíde po čas rokovania pani poslanky ňa Černá a pán 

poslanec Za ťovi č o 19.30 avizoval tiež skorší odchod, aj 

pán námestník má povinnosti, ktoré mu znemožnia by ť tu 

prítomný medzi sedemnástou a osemnástou hodinou. Čiže toto 

sú ospravedlnenia, ktoré máme.  

Ja ešte kým prídem k procedurálnym otázkam, tak vám  

chcem da ť informáciu o mladých ľuďoch, ktorí sa nachádzajú 

v predsálí a ktorí nám prišli pripomenú ť, že dnes je De ň 

objatia, ktorí sa snažia formou aktivizmu nám pripo menúť. 
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Niektorých  z vás možno už objímali. Ja som bol obj atý 

veľmi príjemne mladou dámou a verím pevne, že sa  to m ôže 

podari ť aj vám. Tá akcia sa odohráva na celom Slovensku 

a má by ť spojená s mottom, ktoré majú na tri čkách a tam je 

napísané, že „bez nenávisti“. To si myslím, že je 

myšlienka, ktorá má svoju h ĺbku aj silu, tak som im s ľúbil, 

že vám takýto oznam dám. Pokia ľ by ste sa chceli pripoji ť 

k tej akcii je to možné, je to možné v predsálí za účasti 

mladých aktivistov, ktorí takýmto spôsobom dávajú n ajavo 

vz ťah k tomuto d ňu. 

Ja prejdem k procedurálnym otázkam, to znamená 

k overovate ľom dnešnej zápisnice. Navrhujem za overovate ľov 

pani poslanky ňu Reinerovú a pána poslanca Šindlera . Ak sú 

nejaké iné návrhy, prosím, aby ste ich predniesli t eraz. Ak 

nie, dávam hlasova ť.  

Kto je za to, aby funkciu overovate ľov vykonávala pani 

poslanky ňa Reinerová a pán poslanec Šindler? 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Prosím, keby ste stíšili decibely v tejto sále 

z h ľadiska vašich rozhovorov. Ideme pracova ť. Možno 

v predsálí, ak bude treba, budeme aj tam robi ť poriadok. 

Čiže, ja prosím, už rokuje mestské zastupite ľstvo 

a potrebujeme na to pracovnú atmosféru.  

(Prezentácia a hlasovanie pokra čuje.) 

Dvadsa ťosem prítomných, 
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dvadsa ťosem za, nikto nebol proti, nikto sa hlasovania 

nezdržal. 

Konštatujem, že sme schválili overovate ľov. 

Teraz prejdeme k zloženiu návrhovej komisie, kde do  

návrhovej komisie  navrhujem nasledovných poslancov 

a poslankyne: pána poslanca Len ča, pani poslanky ňu 

Ondrišovú, pána poslanca Bendíka, pani poslanky ňu Jégh 

a pána poslanca Panáka.   

Sú nejaké iné návrhy z vašej strany?  

Konštatujem, že nie sú. 

Dávam teda hlasova ť o zložení návrhovej komisie.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ť prítomných, 

tridsa ť za, nikto proti, nikto sa nezdržal. 

Prosím vážených členov návrhovej komisie, aby sa 

odobrali na miesto, ktoré je ur čené pre prácu tejto 

komisie. A my ostatní sa pozrieme spolo čne na program 

dnešného rokovania: 

(Poznámka:  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. 05. 20 14 

2.  Návrh závere čného ú čtu hlavného mesta SR Bratislavy za 
rok 2013 a hodnotiaca správa za rok 2013 (rokovanie 
o tomto bode bude ako prvé vo štvrtok 26.6.2014)  
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3.  Návrh Rámcovej úverovej zmluvy medzi Rozvojovou ban kou 
Rady Európy a Hlavným mestom SR Bratislavy (rokovanie 
o tomto bode bude ako druhé vo štvrtok 26.6.2014)  

4.  Návrh na zmenu rozpo čtu hlavného mesta SR Bratislavy 
na rok 2014 (rokovanie o tomto bode bude ako tretie vo 
štvrtok 26.6.2014)   

5.  Informácia o dlhovej službe hlavného mesta SR 
Bratislavy, ozdravenie a výh ľad do roku 2018 
(stiahnutý bod z rokovania)  

6.  Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy – Zmeny 
a doplnky 03  (rokovanie o tomto bode bude ako piate 
vo štvrtok 26.6.2014)  

7.  Vybrané podnety s potenciálom na zapracovanie do zm ien 
a doplnkov  
UPN hlavného mesta SR Bratislavy  (rokovanie o tomt o 
bode bude ako šieste vo štvrtok 26.6.2014) 

8.  Informácia o spracovaní územných generelov  

 Územný generel školstva hlavného mesta SR 
Bratislavy  

 Územný generel zdravotníctva hlavného mesta SR 
Bratislavy  

 Územný generel sociálnej starostlivosti hlavného 
mesta SR Bratislavy 
(rokovanie o tomto bode bude ako siedme vo štvrtok 
26.6.2014) 

9.  Návrh na schválenie prenájmu časti územia mestských 
hradieb pozd ĺž Staromestskej ulice v Bratislave na 
pozemku parc. č. 431, k. ú. Staré Mesto, ob čianskemu 
združeniu „Obnova Baxovej veže“, ako prípad hodný 
osobitného zrete ľa (bod bude prerokovaný 26.6.2014)  

10.  Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa 
týkajúceho sa nájmu nehnute ľností - nebytových 
priestorov nachádzajúcich sa v stavbe súp. číslo 1952 
na pozemku parc. č. 1415 a pozemku parc. č. 1416, k. 
ú. Dúbravka, pre Centrum vo ľného času, so sídlom 
v Bratislave, na dobu neur čitú (bod bude prerokovaný 
26.6.2014)  
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11.  Návrh na schválenie nájmu bazénov a posil ňovne v 
Plavárni Pasienky, Junácka 4, Bratislava ako prípad u 
hodného osobitného zrete ľa  

12.  Návrh na schválenie nájmu ľadových plôch a šat ňových 
priestorov na zimných štadiónoch v správe STARZu ak o 
prípadu hodného osobitného zrete ľa  

13.  Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa 
týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. 
Staré Mesto, parc. č. 2408/1, ob čianskemu združeniu 
Priatelia Bartókovej ulice so sídlom v Bratislave 

14.  Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa 
týkajúceho sa nájmu častí pozemkov  v Bratislave, k. 
ú. Staré Mesto, parc. č. 3250/5, parc. č. 21502/4 
a parc. č. 21845, Prvej distribu čnej spolo čnosti s 
r.o. so sídlom v Bratislave 

15.  Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa 
týkajúceho sa pred ĺženia doby nájmu pozemkov 
v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21385/1 
a parc. č. 21386/2, spolo čnosti KSA, a.s. so sídlom 
v Košiciach 

16.  Návrh na schválenie nájmu 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, spolo čnosti LEDERER s.r.o., so sídlom 
v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zrete ľa 

17.  Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa 
týkajúceho sa nájmu a budúceho zriadenia vecného 
bremena pozemkov v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, pa rc. 
č. 13461/1, parc. č. 13639/8, parc. č. 15101/4, parc. 
č. 15102/22, parc. č. 15102/23, parc. č. 15102/29, 
parc. č. 15115/98, parc. č. 13461/1, parc. č. 15102/1, 
parc. č. 15113/1, parc. č. 21968/1 pre spolo čnos ť 
G.S.B.V., s.r.o. so sídlom v Bratislave 

18.  Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa 
týkajúceho sa nájmu stavieb trolejbusových tratí 
Pražská – Hrobo ňova a Patrónka – Vojenská nemocnica 
v Bratislave, spolo čnosti Dopravný podnik Bratislava, 
akciová spolo čnos ť so sídlom v Bratislave 
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19.  Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa 
týkajúceho sa nájmu častí pozemkov  v  k. ú. Ružinov, 
parc. č. 1100/147, spolo čnosti HORSEN, s.r.o. so 
sídlom v Bratislave  

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 časti pozemku v  k. ú. Trnávka,  
parc. č.  15095/14 ob čianskemu združeniu Cesta 
z mesta, so sídlom v Bratislave 

22.  Návrh na schválenie nájmu nebytových priestorov vo 
výmere 141,46 m 2 v Podchode na Trnavskom mýte 
v Bratislave, k. ú. Nové Mesto a k. ú. Nivy pre 
spolo čnos ť Dopravný podnik Bratislava, a. s., ako 
prípadu hodného osobitného zrete ľa 

23.  Návrh na  schválenie pred ĺženia  doby  nájmu 
nehnute ľností  v areáli na  Hradskej ul. v Bratislave, 
k. ú. Vraku ňa o 20 rokov a úprava ú čelu nájmu, pre 
Domov pre každého, ob čianske združenie na podporu 
a hmotné zaopatrenie ľudí bez domova v SR, ako prípadu 
hodného osobitného zrete ľa 

24.  Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa 
týkajúceho sa nájmu nehnute ľností – ve ľkej telocvi čne, 
nachádzajúcej sa na Dudvážskej ulici č. 6 
v Bratislave, v k. ú. Podunajské Biskupice, pre 
spolo čnos ť GALILEO SCHOOL, s.r.o. so sídlom 
v Bratislave 

25.  Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa 
týkajúceho sa nájmu nehnute ľností – ve ľkej telocvi čne, 
nachádzajúcej sa na Dudvážskej ulici č. 6 
v Bratislave, v k. ú. Podunajské Biskupice, pre 
spolo čnos ť GAUDEAMUS, s.r.o. so sídlom v Bratislave 

26.  Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa 
týkajúceho sa nájmu časti pozemku  v Bratislave,  k. 
ú. Vinohrady, časť parc. č.  7094/1, pre spolo čnos ť 
Orange Slovensko, a.s. so sídlom v Bratislave.  
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27.  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  

28.  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   

29.  Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa 
týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. 
Karlova Ves, parc. č. 1669/467, Marekovi Bobu ľovi 
a Zuzane Kl čovej  

30.  Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa 
týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. 
Karlova Ves, parc. č. 1669/467,  Matúšovi Szabóovi 
a Ing. Lucii Vaculovej  

31.  Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa 
týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. 
Karlova Ves, parc. č. 1259/3, spolo čnosti NEXT INVEST, 
s.r.o., so sídlom v Bratislave 
(stiahnutý bod z rokovania)  

32.  Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa 
týkajúceho sa nájmu častí pozemku v Bratislave, k. ú. 
Dúbravka, parc. č. 1456, Spolo čenstvu vlastníkov bytov 
Galbavého 1, so sídlom v Bratislave  

33.  Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa 
týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. 
Dúbravka, parc. č. 1336/1, spolo čnosti SLOVAK 
INVESTMENT GROUP, a.s., so sídlom v Bratislave 

34.  Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa 
týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave,  k. ú. 
Petržalka, parc. č.  1287/2, parc. č. 2108, parc. č. 
1937, parc. č. 4630/1, parc. č. 4628, parc. č. 3544, 
parc. č. 1385, parc. č. 379, parc. č. 298/2, parc. č. 
1538, parc. č. 3547, parc. č. 1306 na užívanie 
prístupov k nebytovým priestorom v Bratislave  

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

36.  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  

37.  Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa 
týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. 
Petržalka, parc. č. 77/1 pre spolo čnos ť BYTY, spol. 
s r.o. so sídlom v Bratislave a parc. č. 50/1 pre Ing. 
Miloša Podolského IMP so sídlom Most pri Bratislave  

38.  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 

39.  Návrh na schválenie  nájmu nebytových priestorov vo  
výmere 414,24 m 2 v stavbe súp. č. 3069 na pozemku 
parc. č. 2470 na Jasovskej 2 v Bratislave, k. ú. 
Petržalka  pre spolo čnos ť Galek, s.r.o. ako prípadu 
hodného osobitného zrete ľa 

40.  Návrh na doplnenie uznesenia Mestského zastupite ľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy č. 601/2012 zo d ňa 
31.5.2012 prijatého k návrhu na nájom pozemku v 
Bratislave, k. ú. Staré Mesto, spolo čnosti EKORDA, 
s.r.o. so sídlom v Bratislave  

41.  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  

42.  Návrh na predaj novovytvorených pozemkov v Bratisla ve, 
k. ú. Staré Mesto,  parc. č. 23028/10, parc. č. 
23028/11 a parc. č. 23028/12, Ing. Antonovi Scheberovi 
a Danici Scheberovej, ako prípadu hodného osobitnéh o 
zrete ľa 
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43.  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 

44.  Návrh na zámenu pozemkov v Bratislave, k. ú. Dúbrav ka, 
parc. č. 213/26 vo vlastníctve hlavného mesta SR 
Bratislavy, za parc. č. 213/27 a parc. č. 213/28 vo 
vlastníctve Zuzany Božíkovej, ako prípadu hodného 
osobitného zrete ľa 

45.  Návrh na zámenu pozemkov v Bratislave, k. ú. Devín,  
parc. č. 1460/14, parc. č. 1460/15, parc. č. 1460/16 
a parc. č. 1460/17, ako prípadu hodného osobitného 
zrete ľa 

46.  Návrh na zámenu pozemkov v Bratislave, k. ú. Čunovo, 
parc. č. 691/4 za parc. č. 807 s Milanom Kovašichom, 
ako prípadu hodného osobitného zrete ľa 

47.  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 
(stiahnutý bod z rokovania)  

48.  Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa 
týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, v k. 
ú. Staré Mesto, k. ú. Nivy, k. ú. Ružinov, k. ú. 
Podunajské Biskupice, k. ú. Trnávka, k. ú. Nové Mes to, 
k. ú. Ra ča, k. ú. Vajnory, k. ú. Vraku ňa, k. ú. 
Vinohrady, k. ú. Devínska Nová Ves, k. ú. Dúbravka,  k. 
ú. Karlova Ves, k. ú. Rusovce a k. ú. Petržalka, 
spolo čnostiam Akzent BigBoard, a.s., ISPA, spol. 
s r.o., euroAWK, spol. s.r.o., GRYF MEDIA, s.r.o., 
Ing. Ladislav Strašil – NUBIUM, REBLOK a.s. a Outdo or 
Media, s.r.o. (stiahnutý bod z rokovania)  

49.  Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta  
Slovenskej republiky Bratislavy o ur čení názvov 
novovzniknutých ulíc a o zmene názvu námestia 
v mestskej časti Bratislava-Devín  

50.  Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta  
Slovenskej republiky Bratislavy o zákaze požívania 
alkoholických nápojov na verejne prístupných miesta ch 
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na území hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy  

51.  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta  
Slovenskej republiky Bratislavy o ur čení výšky 
finan čných prostriedkov ur čených na prevádzku a mzdy 
na žiaka základnej umeleckej školy, posluchá ča 
jazykovej školy, die ťa materskej školy a die ťa 
školského zariadenia 

52.  Návrh na opätovné prerokovanie a ur čenie mesa čného 
platu primátorovi hlavného mesta Slovenskej republi ky 
Bratislavy 
(preradené ako bod 7A na 26. 6. 2014) 

53.  Informácia o činnosti hlavného mesta SR Bratislavy 
v rámci  Združenia miest a obcí Slovenska a Únie mi est 
Slovenska za I. polrok 2014 

54.  Informácia o nakladaní s komunálnym odpadom, 
realizovaní separovaného zberu a recyklácie druhotn ých 
surovín 

55.  Etický kódex volených predstavite ľov  

56.  Návrh na  ur čenie  volebných  obvodov a po čtu  
poslancov  v  nich do  Mestského zastupite ľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy za jednotlivé mestské 
časti hlavného mesta SR Bratislavy na volebné obdobi e 
2014 – 2018  

57.  Dodatok č. 8 rokovacieho poriadku Mestského 
zastupite ľstva hlavného mesta  Slovenskej republiky 
Bratislavy 

58.  Návrh dodatku č. 3  k zria ďovacej listine Správy 
telovýchovných a rekrea čných zariadení hlavného mesta 
SR Bratislavy  

59.  Návrh Dodatku č. 1 k Zmluve o spolupráci na 
zabezpe čenie činnosti noc ľahárne MEA CULPA na Hradskej 
2/B v Bratislave  

60.  Pravidlá Ob čianskeho rozpo čtu 
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61.  Program aktívneho starnutia hlavného mesta SR 
Bratislavy na roky 2014 – 2020 

62.  Správa o činnosti Bratislavskej organizácie cestovného 
ruchu – Bratislava Tourist Board za rok 2013  

63.  Iniciatíva Európskej komisie „Mayors Adapt“ 

64.  Stratégia adaptácie na nepriaznivé dôsledky zmeny 
klímy na území hlavného mesta SR Bratislavy 

65.  Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD 
v Bratislave 

66.  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 

67.  Petícia ob čanov za zachovanie parkoviska na konci 
Hrani čnej ulici v Bratislave, parc. č. 15486/1, k. ú. 
Ružinov, proti jeho predaju a investi čnému zámeru 
uskuto čni ť na tejto parcele výstavbu 8 – poschodového 
obytného domu (materiál bude prerokovaný po 16.30 h po 
bode vystúpenie ob čanov)  

68.  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)  

69.  Návrh na schválenie zástupcu hlavného mesta SR 
Bratislavy v dozornej rade obchodnej spolo čnosti METRO 
Bratislava a.s. 

70.  Návrh na trvalé upustenie od vymáhania poh ľadávky 
z titulu sankcií z omeškania  

71.  Informácia o príprave podkladov k vypracovaniu 
harmonogramu/etapizácie  
postupnej rekonštrukcie budovy na Uránovej 2 na rok y 
2014 – 2018 pre potreby ZUŠ Exnárova, vrátane 
vysporiadania nájomného vz ťahu s nájomníkom budovy na 
Uránovej ulici 2 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 25. a 26. júna 2014 s pokra čovaním 3. júla a 24. septembra 2014 

 33 

72.  Informácia o podaných žiadostiach o poskytnutie 
dotácie na obstaranie náhradných nájomných bytov po dľa 
zákona č. 261/2011 Z.z – plnenie uznesenia  
MsZ č. 1458/2014 časť B zo d ňa 26.3.2014 

73.  Informácia k správe o výsledkoch kontrol vykonaných  
útvarom mestského kontrolóra SR Bratislavy 

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

75.  Návrh plánu kontrolnej činnosti mestského kontrolóra 
hlavného mesta SR Bratislavy a jeho útvaru na II. 
polrok 2014 

76.  Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupite ľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy č. 881/2012  
zo d ňa 22.11.2012, prijatého k návrhu na stanovenie 
výšky úhrady za užívanie a výšky nájomného, Jednotn ému 
majetkovému fondu zväzov odborových organizácií v S R, 
so sídlom v Bratislave  

77.  Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupite ľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy č. 1516/2014 zo d ňa 
24.04.2014, ktorým bolo schválené zverenie 
novovytvorených pozemkov v Bratislave, parc. č. 
15638/129, parc. č. 15640/60, parc. č. 15640/61, k. ú. 
Ružinov, Medzilaborecká ulica, do správy mestskej 
časti Bratislava-Ružinov 

78.  Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupite ľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy č. 1427/2014 zo d ňa 
06.03.2014, ktorým bolo schválené zverenie pozemkov  
registra „C“ KN parc. č. 409, 3400/160, 3100/1, 3100/2 
a 3100/3 v prospech mestskej časti  
Bratislava – Dúbravka 

79.  Návrh na zverenie nehnute ľností v  Bratislave, 
pozemkov parc. č.  2939 a parc. č. 2940 a stavby 
súpis. č.  1240 na pozemku parc. č.  2940, k. ú. Staré 
Mesto, Pažického č. 4, do správy mestskej príspevkovej 
organizácie MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislav y  

80.  Návrh na zverenie nehnute ľnosti v Bratislave, k. ú. 
Vraku ňa, pozemku parc. č. 889/16, do správy mestskej 
časti Bratislava – Vraku ňa 
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81.  Návrh na zverenie pozemku v Bratislave, k. ú. 
Petržalka, parc. č. 4373/7, do správy mestskej časti 
Bratislava – Petržalka 

82.  Návrh na neschválenie vybratého ú častníka obchodnej 
verejnej sú ťaže a zrušenie obchodnej verejnej sú ťaže 
na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Trnávka, par c. 
č. 17007/46 a parc. č. 17007/47, Banšelova, Terchovská 
ulica 

83.  Návrh na schválenie vybratého ú častníka obchodnou 
verejnou sú ťažou formou výberu ví ťaza elektronickou 
aukciou na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Karlo va 
Ves, parc. č. 2937/10, Mlynská dolina 

84.  Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej 
súťaže na dlhodobý nájom nehnute ľností – pozemkov 
parc. č. 19713/3, parc. č. 19598, parc. č. 19599, 
parc. č. 19603/1 v k.ú. Bratislave, k. ú. Vinohrady, 
za ú čelom vybudovania areálu reštaurácie v lokalite 
„Železná studni čka – Rotunda“ v území Hornej Mlynskej 
doliny 

85.  Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej 
súťaže na nájom nebytových priestorov vo výmere 22,2 
m2 - Podchod Patrónka k. ú. Karlova Ves 

86.  Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej 
súťaže na nájom nebytových priestorov vo výmere 55,64 
m2 v Podchode Patrónka, k. ú. Karlova Ves 

87.  Návrh na neschválenie vybratého ú častníka obchodnej 
verejnej sú ťaže a zrušenie obchodnej verejnej sú ťaže 
na predaj novovytvoreného pozemku v Bratislave, k. ú. 
Staré Mesto, parc. č. 4512, Korabinského ulica a na 
predaj novovytvoreného pozemku v Bratislave, k. ú. 
Staré Mesto, parc. č. 4512, Korabinského ulica, formou 
obchodnej verejnej sú ťaže a schválenie podmienok 
obchodnej verejnej sú ťaže formou vyhlásenia obchodnej 
verejnej sú ťaže 

88.  Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Ružinov , 
parc. č. 1866/1, Gagarinova ulica, formou obchodnej 
verejnej sú ťaže a schválenie podmienok obchodnej 
verejnej sú ťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej 
súťaže s možnos ťou využitia prvkov elektronickej 
aukcie 
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89.  Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Nivy, 
parc. č. 3569, Rosná ulica, formou obchodnej verejnej 
súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej 
súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej sú ťaže 
s možnos ťou využitia prvkov elektronickej aukcie 

90.  Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Lama č, 
parc. č. 1839/1, parc. č. 1840/1 a parc. č. 1841/2, 
Lamačská cesta, formou obchodnej verejnej sú ťaže 
a schválenie podmienok obchodnej verejnej sú ťaže 
formou vyhlásenia obchodnej verejnej sú ťaže 

91.  Návrh na zriadenie vecného bremena k pozemkom 
v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, k. ú. Vinohrady a k . 
ú. Petržalka, v prospech spolo čnosti Západoslovenská 
distribu čná, a.s., so sídlom v Bratislave 

92.  Návrh na zriadenie vecného bremena k pozemku 
v Bratislave, parc. č. 2522/5, k. ú. Karlova Ves, 
v prospech spolo čnosti Západoslovenská distribu čná, 
a.s., so sídlom v Bratislave 

93.  Návrh na zriadenie vecného bremena pre inžiniersku 
stavbu „Trafostanica“ bez súpisného čísla, postavenej 
v rámci stavby „Napojenie prevádzkových priestorov 
EDOS“, k. ú. Petržalka, v prospech spolo čnosti 
Západoslovenská distribu čná, a.s., so sídlom 
v Bratislave 

94.  Návrh na schválenie zámeru predaja eskalátorov zn. 
Thyssen, nachádzajúcich sa v objekte „Stará tržnica “  
v Bratislave, formou priameho predaja s cenovou 
ponukou 

95.  Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré 
Mesto, parc. č. 3096/3, parc. č. 3096/4 a parc. č. 
3096/5, vlastníkom stavieb – garáží, Donovalova ul.  

96.  Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Vinohra dy, 
parc. č. 5526/7, Ing. Jánovi Žlnkovi 

97.  Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Ružino v, 
parc. č. 779/1, parc. č. 779/2 a parc. č. 779/3, COOP 
Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo – 
majetkovoprávne usporiadanie pozemkov 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 25. a 26. júna 2014 s pokra čovaním 3. júla a 24. septembra 2014 

 36 

98.  Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Petržal ka, 
parc. č. 1860/18, spolo čnosti BILLA, s.r.o., so sídlom 
v Bratislave – majetkovoprávne usporiadanie pozemku  
pod stavbou (preradené ako bod 48A)  

99.  Návrh na predaj pozemku pod garážou v Bratislave, 
v spoluvlastníckom podiele 1/2, k. ú. Ružinov, parc . 
č. 15552/30, Ing. Henriete Tittlovej (preradené ako 
bod 48B)  

100.  Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Ružino v, 
parc. č. 5018/30, parc. č. 5018/42, parc. č. 5018/292 
a parc. č. 5018/293, Dpt. Imrichovi Sulíkovi  

101.  Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k.ú. Nivy, 
parc. č. 9886/66, parc. č. 9886/67, parc. č. 9886/68, 
parc. č. 9886/69, pod stavbami vo vlastníctve 
žiadate ľov 

102.  Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemk u 
v obytnom dome Kupeckého 15, 17, Tren čianska 54, 
Tren čianska 58, 62, Riazanská 50, Ra čianska 11, M. 
Schneidra Trnavského 20, Homolova 6, Na barine 11, 
Hálova 7, Kop čianska 78, Námestie Hrani čiarov 2A, 
Turnianska 4 vlastníkom bytov 

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

104.   Interpelácie 

105.   Rôzne 

26. 6. 2014 o 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  
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b)  Informácia o rozpo čtovom hospodárení hlavného mesta SR 
Bratislavy 

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

d)  Informácia o vypracovaných znaleckých posudkoch  

e)  Informácia o majetkovoprávnom usporiadaní vz ťahov 
k pozemkom v lokalite Pasienky Bratislava 

f)  Informácia o prijatých opatreniach na odstránenie 
nedostatkov zistených finan čnou kontrolou v mestskej 
rozpo čtovej organizácii Centrum vo ľného času Pekníkova 
2, Bratislava  

g)  Informácia z rokovania pracovnej skupiny ZaD 03 

h)  Informácia o vybavovaní s ťažností a petícií ob čanov za 
rok 2013 

i)  Informácia o kalkulácii na predpokladanú sumu bežný ch 
opráv a údržby pozemných komunikácií v správe Hlavn ého 
mesta SR Bratislavy 

j)  Informácia o realizácii „Programu výstavby bytov 
v Bratislave“ 

k)  Informácia o postupe pri prevzatí nútenej správy M Č 
Devín  

l)  Informácia o prevode vlastníctva bytov v bytovom do me 
na ulici Rezedova 3 

m) Informácia o prevode vlastníctva bytov v bytovom do me 
na ulici Kop čianska 86 

n)  Informácia o plnení uznesenia Mestského zastupite ľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy č. 1252/2013, časť B., zo 
dňa 25. - 26. 09. 2013 - petícia proti stavbe na 
pozemku parc. č. 17342/203 v k. ú. Ra ča na Hagarovej 
ulici 
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o)  Informácia o prevode spoluvlastníckeho podielu na 
pozemku v obytnom dome Kupeckého 15, 17, Čiližská 6,  
J.C. Hronského 20, Hlavá čikova 11, Heyrovského 13, 
Iljušinova 10, Vavilovova 26 vlastníkom bytov 

p)  Informácia o plnení úloh Mestskou políciou hlavného  
mesta Slovenskej republiky Bratislavy za mesiac máj  
2014 

koniec poznámky) 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Najprv dovo ľte poveda ť zmeny, ktoré idú z našej strany 

ako predkladate ľov a zvolávate ľov a potom samozrejme bude 

priestor pre vás.  

Chcem vás informova ť, že sťahujem  z rokovania bod 

číslo 5, to je Informácia o dlhovej službe hlavného mesta, 

ozdravenia a výh ľad do roku osemnás ť.  Materiál ešte 

vyžaduje prípravu z našej strany, chceme ho predlož i ť čo 

najkvalitnejší tak, aby ste sa mohli k tejto téme v yjadri ť. 

Čiže budeme o ňom rokova ť v septembri.  

Sťahujem ďalej materiál pod bodom 31. Tam sme dostali 

stanovisko od pani starostky, ktoré bráni tomu, aby  sme 

prerokovali materiál na dnešnom zastupite ľstve. Čiže nemáme 

súhlas na celý návrh, tak ako sme ho mali pripraven í. 

Chceme to dorokova ť. 

Sťahujem materiál pod bodom 47, to je Návrh na 

schválenie prípadu hodného osobitného zrete ľa týkajúceho sa 
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spolo čnosti Národný futbalový štadión.  Po porade 

s predsedami poslaneckých klubov konštatujem, že je  záujem 

zvola ť ďalšie rokovanie za ú časti investora. 

Vy viete, že sme také rokovanie mali v Justiho sien i 

za ú časti poslancov, ktorí mali záujem prís ť a položi ť 

otázky a vyjadri ť sa k tejto téme. V tej podobe, v akej je 

to dnes predložené to poslanci avizovali, že nie sú  

pripravení podpori ť.  

Ja len vás chcem upozorni ť, že ste dostali list, ktorý 

dala, napísala spolo čnos ť Národný futbalový štadión. Bol 

vám doru čený dnes. máte ho vo svojich poslaneckých 

laviciach, ktorý bude pre vás istou prípravou, aby ste 

videli ako rozmýš ľa druhá strana.  

Ale v tejto chvíli asi nie sme schopní dosiahnu ť 

dohodu, preto vypúš ťam tento bod z programu rokovania.  

Rovnako chcem stiahnu ť bod 48. To je otázka týkajúca 

sa vonkajšej reklamy.  

My sme mali dobrý úmysel rieši ť otázku tých 

spolo čností, ktoré komunikujú s mestom a sú schopné, sú 

schopné dohodnú ť sa na odstránení bilboardov a znížení 

vonkajšej reklamy. Žia ľ, to tiež nenašlo dostato čné 

pochopenie v poslaneckých radoch. 

Čiže k tej téme sa budeme musie ť vráti ť. Ur čite na to 

budeme potrebova ť aj podporu stavebného zákona, ktorý rieši 

situáciu aj na súkromných pozemkoch, pretože čoko ľvek 

urobíme len na mestských pozemkoch, tak problémy me stskej 
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reklamy nevyrieši, ke ďže dve tretiny bilboardov a iných 

reklamných zariadení sú na súkromných pozemkoch. A na tie, 

žia ľ, mesto nemá dostato čný vplyv. Pokia ľ súkromný majite ľ 

sa rozhodne, že takýto priestor vytvorí pre umiestn enie 

reklamného zariadenia. Potom už koná stavebný úrad,  ktorým 

sú mestské časti a tie musia rešpektova ť rozhodnutie 

vlastníka.  

Chcem vás informova ť o zaradení dvoch bodov programu, 

ktoré je potrebné prerokova ť.  

Ten prvý bod je Návrh na zavedenie druhej etapy 

Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kr aji.  

Ospravedl ňujem sa, že materiál prichádza až dnes, ale 

do v čerajška prebiehali rokovania s predstavite ľmi BSK, 

ktorý minulý týžde ň v piatok prijali uznesenie, ktoré 

navrhujem prija ť aj mestskému zastupite ľstvu o druhej 

etape.  

Navrhujem, aby sme o tomto bode rokovali ako o bode  

číslo 55, teda 55A, aby sme sa vyjadrili k bodu 

Integrovaný, (poznámka: oprava) Návrh na zavedenie  

II. etapy Integrovaného dopravného systému.  

A mám ešte jeden bod, ktorý sa volá Návrh na zriade nie 

vecného bremena na priznanie práva uloženia inžinie rskych 

sietí v prospech hlavného mesta pre stavbu trolejbu sová 

tra ť Tren čianska, ktorý je nutný prerokova ť vzh ľadom na 

európsky projekt, ktorý na Tren čianskej riešime a navrhujem 

ho zaradi ť ako bod, ktorý bude riešený ako majetkový, bod 
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číslo 75A. Čiže po správach pána kontrolóra by sme 

pristúpili ku rokovaniu o tomto bode programu.  

Toľko pozme ňujúce návrhy alebo zmeny v programe 

z mojej strany.  Mám ešte body, o ktorých budeme hl asova ť 

samostatne, ale to vám poviem následne, lebo vidím,  že mám 

viacerých prihlásených do programu. Takže dám pries tor pre 

vás, pre poslancov.  

Pán poslanec Šov čík ako prvý.  

Nech sa pá či. 

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

Vážený pán primátor, vážené zastupite ľstvo, dávr, 

dávam návrh na zaradenie bodu  mestského zastupite ľstva, 

ktorý má náv, názov Návrh riešenia aktuálneho stavu 

Kamenného námestia a jeho okolia, ktorý by som rád zaradil 

ako bod 7A , to znamená, že sa bude o ňom rokova ť ako 

o siednom vo štvrtok.  

Tento materiál som pripravil a predložil aj písomne  

a už bol distribuovaný na poslanecké lavice.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Čiže bod 7A. 7A je Kamenné námestie.  

Pán poslanec Borgu ľa je ďalší prihlásený.  
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Nech sa pá či. 

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

Vážený pán primátor, vážené kolegyne, kolegovia, 

ďakujem za slovo.  

Dovoľujem si dáva ť návrh, alebo takto.  V poslednej, 

v minulosti sme v posledných mesiacoch sme zverili,  sme 

získali spä ť pozemky na Belopotockého zámenou za pozemky 

v Dúbravke. Staré Mesto má záujem tieto pozemky zís kať do 

svojej správy a následne na týchto pozemkoch vytvor i ť park. 

Na tento ú čel sme robili, myslím, aj tú zámenu. Preto si po 

dohode s pani starostkou Rosovou a po dohode s mest skými 

poslancami pánom Šov číkom a pánom Osuským a zárove ň v ich 

mene dovolím dáva ť návrh na zaradenie bodu Návrh na 

zverenie posem, pozemku v Bratislave, katastrálne ú zemie 

Staré Mesto, parcela číslo 7855/1 do správy mestskej časti 

Bratislava – Staré Mesto.  

Jedná sa teda o zverenie toho priestoru budúceho 

par číku na Belopotockého do správy Starého Mesta s tým,  že 

Staré Mesto sa zaväzuje vytvori ť na, a má prostriedky 

a zaväzuje sa vytvori ť na tomto území v budúcnosti par čík.  

Ten materiál som vám, som si dovolil všetkým rozda ť 

do, do lavíc a v mene troch poslancov, ktorí to pre dkladá, 

ako aj pani starostky Rosovej sa, vás úctivo žiadam  

o podporu. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ktorý bod to navrhuješ, pán poslanec? 

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

Navrham, navrhujem to pred tie zverenia, to je 79A,  

myslím, za čínajú zvereniami. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Ja som o tomto dnes rokoval s pani starostkou, takž e 

viem o tom návrhu a myslím si, že mali by sme o ňom 

rozhodnú ť, napriek tomu, že je to teda predkladané vlastne 

dnes na stôl. Ten návrh je zrozumite ľný, vieme o čo ide.  

My chceme tiež na to prispie ť cez poslanecké priority 

ako mesto, ale ur čite ten par čík bude lepšie rieši ť mestská 

časť Staré Mesto, pretože má tiež na to vy členené finan čné 

prostriedky. 

Pán poslanec a starosta Pilinský. 

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

Ďakujem. 

Vážený pán primátor, vážené kolegyne, kolegovia, ja  by 

som vás tiež poprosil o zaradenie, o podporu na zar adenie 
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materiálu. Materiál bol rovnako distribuovaný na va še 

poslanecké lavice.  

Jedná sa o návrhovú, návrh na zmenu uznesenia miest ne, 

mestského zastupite ľstva, ktorým bolo schválené zverenie 

pozemkov. Uznesenie bolo, tisíc, teda je, 1413/14 z o d ňa 

30. 1.  

Jedná sa o zverenie pozemkov ča, teda časti pozemkov 

v športovom areáli Černockého. To zna, ten návrh uznesenia 

akým bolo prijaté v januári, bohužia ľ, dáva taký 

nejednozna čný výklad právny, preto si dovo ľujem da ť návrh 

na úpravu toho uznesenia a navrhujem ho zaradi ť ako bod 78A 

nako ľko tam, tam sa tiež jedná o materiáli, ktoré menia,  

menia uznesenia. Takže za bod 78 navrhujem bod 78A.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

(poznámka:  nie je rozumie ť, hovor mimo mikrofónu) 

...Ra ča. Návrh pána poslanca starostu a poslanca 

Pilinského.  

Slovo má pán poslanec Fiala. 

Nech sa pá či. 

Stanislav   F i a l a , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo, pán primátor. 

Ja by som chcel vyjadri ť po ľutovanie a sklamanie nad 

konaním okolo bodu štyridsa ťsedem Národný futbalový 
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štadión.  Tento bod tu mal by ť už v predchádzajúcom 

zastupite ľstve, prípadne pri plnení uznesení ste mali 

splni ť uznesenie, ktoré bolo. To znamená, pripravi ť výpove ď 

tej zmluvy. Ni č také mi nie je známe.  

Na rade bol materiál, ktorý pojednával o tom, že ma jú 

byť odpredané pozemky. A k tomu prišlo tak, že už bola  

jedna diskusia s poslancami, kde pán Kmotrík namiet al 

namiesto nájmu časti pozemkov, súhlasil s tým, že časť 

pozemkov si odkúpi. Moja predstava bola taká,  že t o bude 

ur čite viac ako tritisíc metrov štvorcových. dobre, 

nerozprávali sme o výmerách, ale, ale  videl som, ž e či to 

bude zhodnotenie cez nájom alebo kúpu, z poh ľadu mesta to 

nie je ve ľký rozdiel a bol som pripravený takéto riešenie 

akceptova ť. A teda deklaroval to aj pán Kmotrík. Bežali 

mesiace, boli, pracovalo sa na materiáli, čakali sme na 

znalecký posudok, ktorý bol ne čakane vysoký. A tento 

materiál bol zaradený na rokovaní mestskej rady. O čakával 

som, že bude dnes zaradený. Na moje ve ľké prekvapenie tu 

bol pôvodný bod spred nieko ľkých mesiacov z minulého roka 

na prenájom na ľavé odbo čenie za vlastne pôvodný materiál.  

Bol som pripravený a konzultoval som to aj na 

poslaneckom klube predloži ť, alebo požiada ť o predloženie 

pôvodného materiálu 47 ako 47A. To znamená, predaj tých 

pozemkov a následne, až, až následne ľavé odbo čenie. To 

znamená, aby investor mal možnos ť budova ť štadión.  

V tejto chvíli sa mi to zdá ako zbyto čné, prie ťahy 

v tomto konaní a ten Čierny Peter možno v o čiach niektorej 

verejnosti ostáva v úlohe mesta a možno pre tých 

znalejších, alebo lepšie informovanejších vo vašich  rukách, 
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pán primátor, pretože o tom materiáli sme pokojne m ohli 

rokova ť. Ak nezaradenie tohto materiálu je v ďaka tomu, že, 

že investor nesúhlasí s takou sumou, to ešte nie je  dôvod 

na to, aby my sme o tom nerokovali.  

Je mi ľúto, ale dozvedel som sa pred časom, že pán 

Kmotrík povedal, že v Bratislave je primátorom on. Takýmto 

konaním týmto legendám iba dávame za pravdu, že sku to čne to 

mohol poveda ť. Ak mesto bude ustupova ť a bude rokova ť 

o sume a bude ju znižova ť, tak to nebude dáva ť dobrý, dobrý 

príklad  verejnosti, ani to nebude pre, pre verejno sť dobrý 

signál.  

Na stole sme si našli list kde on prichádza 

s minimálne dvomi podmienkami čo mesto má splni ť. Pri tom 

je, pri tom je v takej pozícii, že by mohol by ť rád, keby 

tam mohol stava ť, pretože ozvali sa aj také hlasy, že, že 

by to mohol robi ť niekto úplne iný cez medzinárodnú sú ťaž, 

transparentne. Mesto by mohlo poveda ť čo presne tam chce. 

A verím, že možno by sa taký záujemca našiel.  

Takže toto riešenie je len od ďaľovanie a považujem ho 

za neadekvátne, ke ďže predsedovia poslaneckých klubov sa 

dohodli ako sa dohodli, nebudem naburáva ť to ich riešenie, 

ale absolútne s tým nie som spokojný, pretože toto je 

odkladanie riešenia na neur čito a vychádzanie v ústrety 

investorovi a, a príprava pre nižšiu sumu na to, ab y tam on 

mohol stava ť futbalový štadión. 

Ďakujem. 

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

Ďakujem pekne. 

Faktickou poznámkou reaguje pán poslanec Drozd.  

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

Ďakujem. 

Pán Fiala, ja si vás vážim ako pragmatického človeka 

a ve ľa dôvodov ste povedali správnych. Ale tú vetu o tom  čo 

ste po čuli, kde ste po čuli, toto, myslím že nepatrí na túto 

pôdu, lebo zbyto čne navyšujeme emócie. To, to, to sem 

nepatrí, tá jedna veta. Keby ste si ju odpustili 

o Kmotríkovi, o pánovi Kmotríkovi, lebo to môže pov edať 

hocikto a zbyto čne tie emócie sa tunák zvyšujú a neni to 

dobre.  

V podstate všetci chceme, aby futbalový štadión bol  

v Bratislave, Národný futbalový štadión, ale aby sm e 

dospeli k tomu. Preto aj to stretnutie, ktoré bude ďalšie, 

vy ste na tom prvom boli, aj ja som tam bol. M ňa to 

zaujíma. A som rád, že poslanci navrhujú ďalšie stretnutie, 

a dúfam, že sa to tam vydiskutuje.  

A primátor ďalší vzíde z volieb v Bratislave.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 
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Ja mám len faktickú poznámku k tomu, že pán poslane c, 

ak chcete, aby mesto diktovalo čo sa týka štadióna, tak sme 

nemali na pä ťdesiat rokov prenaja ť štadión za tridsa ťtri 

eur na meter štvorcový. To sa stalo v minulom 

zastupite ľstve. čiže ak chcete, aby mesto povedalo čo tam 

bude a h ľadalo iného investora, tak o pä ťdesiat rokov, pán 

poslanec. Taký je problém.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón v sále) 

Je to tak. Môžme, môžme samozrejme vypoveda ť. Ur čite 

áno, ur čite áno, ale otázka, že kto to bude rieši ť? Ak máte 

takého investora , prineste ho. Ja budem ve ľmi rád, pretože 

neviem kto je schopný postavi ť štadión za vlastné peniaze. 

Ak ho máme, sem s ním, dajte ho na verejnos ť, po ďme to 

rieši ť. Po ďme to rieši ť.  

Ja totižto mám záujem, aby ten štadión bol. Ak bude me 

si schva ľova ť navzájom uznesenia a odkazova ť si cez 

uznesenia, pod ľa mňa sa nikam nedostaneme. Pod ľa mňa sa 

treba stretnú ť a vážne si poveda ť čo je, lebo my sme tiež 

mohli schváli ť šes ťsto eur na meter štvorcový a dozvedeli 

by sme to isté čo v tom liste už vieme, že to jednoducho 

nie je priechodné, že tým ni č nedosiahneme. A môžme sa 

tvári ť, že my tým chceme spriechodni ť, ale ni č by sme 

nespriechodnili.  

Takže len vysvet ľujem pre čo sme konali tak, ako sme 

konali. Snažíme sa k tej téme vráti ť.  

Pán poslanec Hr čka, bohužia ľ, vy už nemáte faktickú. 

Ešte nie, ešte nie. Pán Fiala. Nech sa pá či. Viem, že 
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chcete reagova ť na m ňa, ale musíte reagova ť na pána 

poslanca Fialu.  

Nech sa pá či, pán poslanec Hr čka má slovo, Hr čka má 

slovo. Ve ľmi sa chce vyjadri ť na m ňa, ale formálne to urobí 

na vás.  

Nech sa pá či, pán poslanec. 

Takže pán poslanec Hr čka má slovo. A potom pán 

poslanec Fiala.  

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Áno, ja som sa chcel presne vyjadri ť k tomu, že sa mi 

strašne dobre po čúva ako my nikdy ni č nemôžme, my vždy 

musíme ustúpi ť tej druhej strane. Lebo ja som ešte nevidel 

jeden, jediný prípad, kedy by niekto ustúpil mestu.  Ja 

vidím len prípady, kedy mesto vždy ustúpi. A mesto má 

strašne slabú pozíciu vo všetkom. My nemôžme meni ť územný 

plán, my nevieme ni č ovplyvni ť. My to, čo nám nadiktuje 

developer, to vždy spravíme. Ve ľmi dobre sa to po čúva, ale 

mne sa tomu nechce veri ť. A keby som aspo ň jeden prípad 

poznal, keby to bolo inak, ta nepoviem. Ale nepozná m jeden, 

jediný. Jeden, jediný prípad, kedy mesto malo silne jšiu 

pozíciu.  

Povedzte mi, prosím, jeden, vo vä čšom. Nebavím sa tu 

s fyzickou osobou, ktorej diktujem. A povedzte mi s  jedným 

developerom kedy sme ťahali za ten dlhší koniec.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Fiala má slovo.  

Stanislav   F i a l a , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Len na pána Drozda. Iba krátko.  

Čo som po čul, som po čul. Netvrdím, že je to pravda, 

každý nech si urobí úsudok sám.  

Čo som po čul, som po čul, každý nech si urobí úsudok 

sám.  

Treba poveda ť jedno, pán primátor, ten štadión už mal 

stá ť. Tá zmluva bola taká, že kolauda čné rozhodnutie malo 

byť už pred mnohými a mnohými mesiacmi. Ak sa dozvieme , že 

teoreticky štát nedá tú podporu na tú, na tú výstav bu 

a opä ť sa čosi skomplikuje, tak ten štád nebude stá ť ani za 

tri roky? Pýtam sa. Možno?  

My sme nikdy neponúkli túto plochu nikomu inému. Ak o 

ja mám prís ť s tým, že, že tuto je nejaký ďalší investor 

v týchto našich slovenských pomeroch. Toto môže vzn iknú ť 

iba vtedy, ke ď zastupite ľstvo, možno, naberie odvahu 

a povie, že bu ď tento investor splní tie podmienky, ktoré 

mesto oprávnene o čakáva, pretože tristoštrnás ť služobných 

bytov je na smiech. To sú tam naozaj, to budú komer čné byty 

a ak budeme donekone čna akceptova ť, že nebude to tritisíc 

metrov, ale bude to len tristodvadsa ť a nie šes ťsto eur, 

ale stoštyridsa ť, a my povieme, že áno, tak potom sa 

nečudujme, že naozaj budeme v zlej pozícii a budeme on edlho 
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pravdepodobne zamie ňať pozemky pod baskedbalovou halou na 

Interi a nebudeme ma ť na to prostriedky, pretože my ke ď 

máme možnosť prostriedky získa ť, tak povieme, že dobre, je 

to asi ve ľa. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Pani poslanky ňa Černá má slovo.  

RNDr Marta   Č e r n á , poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

K programu.  

RNDr Marta   Č e r n á , poslanky ňa MsZ: 

Navrhujem, aby sme vynechali z programu dnešného 

zasadnutia a zajtrajšieho všetky body, ktoré majú p rípad 

hodného osobitného zrete ľa. Či sú to nájmy, či sú to 

predaje. Nemalo by sa to na zasadnutí poslednom pre d 

prázdninami a vôbec už do nových volieb by nemali t ieto 

materiály ís ť, pretože to sa nedá seriózne posúdi ť. A to sú 

všetky body devä ť, desa ť, jedenás ť, dvanás ť, trinás ť, 

štrnás ť, pätnás ť, šestnás ť, sedemnás ť, osemnás ť, devätnás ť, 
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dvadsa ť, dvadsa ťjedna, dvadsa ťdva, dvadsa ťtri, 

dvadsa ťštyri, dvadsa ťpäť, dvadsa ťšes ť, dvadsa ťsedem, 

dvadsa ťosem, dvadsa ťdevä ť, tridsa ť, tridsa ťdva, ďalej až po 

štyridsa ť, a potom ešte od štyridsa ť do štyridsa ťšes ť.  

Býval dobrý zvyk, že pred vo ľbami sa už takéto veci 

nerobili.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Všetko z vašej strany?  

Tri faktické poznámky. 

Pán poslanec Kolek, nech sa pá či. 

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

Ďakujem za slovo. 

Ja odce ňujem tento návrh, ktorým teda kolegy ňa 

predostrela nám všetkým. Podotýkam len, že tieto bo dy, asi 

všetky na sto percent neboli prejednané ani vo fina nčnej 

komisie, ani na rade.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec He čko.  

Ing. Vladislav   H e č k o , poslanec MsZ: 
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Ďakujem za slovo. 

Ja len sa chcem oopýta ť pani kolegyni, či sme si istí, 

že sú, že v tomto balíku, čo chce necha ť stiahnu ť, nie sú 

body, ktoré sú nutné pre nejaké stavebné konania ob čanov 

a tak ďalej. Vysporiadania pozemkov a pozemkov a podobne.  

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 rovnako podporujem tento návrh pani Černej 

a podporujem aj z toho dôvodu, že ur čite viaceré body, 

ktoré tam sú, nie sú prípady hodné osobitného zrete ľa, 

napriek tomu, že sa to tu tak strašne krásne do toh o vloží. 

Lebo, lebo je to neviem čo a neviem čo.  

Je to obchádzanie zákona. Robí sa to tu pravidelne.  

Aspoň teraz by to už mohol by ť koniec. I ke ď teda nerobím 

si ilúzie, že by to naozaj prešlo a že by naozaj ti e body 

sa dneska neprerokovávali, napriek tomu ve ľmi pekne ďakujem 

kolegyni Černej a ja to ur čite podporím.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ja len chcem faktickú poznámku, pani poslanky ňa.  



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 25. a 26. júna 2014 s pokra čovaním 3. júla a 24. septembra 2014 

 54 

Vy máte pocit, že pol roka pred vo ľbami má presta ť 

fungova ť mesto? Má presta ť reagova ť na žiadosti ob čanov. Je 

tam kopa fyzických osôb, ktoré po nás nie čo chcú, a my 

povieme, viete, my už nemôžeme rokova ť, lebo, lebo Hr čka si 

myslí, že to nie je osobitný zrete ľ. To už nemôžme. Ako, čo 

ste sa? Ako? Kde?  

To mesto má normálne fungova ť. Bude na mesiac 

prerušené, možno na dva, november, december. Novemb er pre 

to, že bude kampa ň, december preto, že treba ustanovujúce 

zasadnutie. 

Ale, akože, pre čo si myslíte, že to nemá fungova ť? Ak 

vám sa nie čo nepá či, ako pánovi poslancovi, nech povie, 

toto nie je osobitný zrete ľ, ur čite to vy ostatní 

neschválite. Ale pre čo to nemá fungova ť? Mesto má fungova ť 

stále, bez oh ľadu na to, či sú vo ľby. Tu nerobíme žiadne 

harakiri, žiadne rozhodnutia, ktoré by znevýhodnili  mesto. 

Snažíme sa vyjs ť v ústrety žiadate ľom.  

Milí páni, vy  faktické poznámky  ste si už vy čerpali, 

lebo na m ňa reagova ť nemôžete. Teraz, ak chce, môže 

reagova ť pani poslanky ňa, ale vám slovo nemôžem da ť.  

(poznámka:  po čuť hovor mimo mikrofón) 

RNDr Marta   Č e r n á , poslanky ňa MsZ: 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) ....zatia ľ, to je prvá 

vec.  
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Druhá vec. Ke ď áno, tak ešte stále máme možnos ť sa 

k tomu vráti ť v septembri a do tej doby si to môže každý 

pozrie ť. Neviem, kto zvládol pozrie ť tento bohový materiál, 

čo ste teraz dali.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec Kolek je ďalší prihlásený. 

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

Ďakujem za slovo. 

Naozaj, tento miestny parlament má fungova ť, tak ako 

ste povedali, pán primátor. Lenže on normálne nefun guje. 

A práve preto, čo som aj povedal, lebo z tých stoosem bolo 

osemdesiatosem na finan čnej rade, na finan čnej komisii. 

Prebrala sa minimálna časť, respektíve s týchto, ktoré, 

o ktorých sa tu hovorilo sa neprebralo ni č. Rada, pod ľa 

toho, čo som čítal, len odporú ča, aby sa body prejednali. 

Tak isto ich rada neprejednávala. Čiže to nie je riadne 

fungovanie, pán primátor. A za riadne fungovanie v tejto 

sekcii fungovania ste zodpovedný vy.  

A druhý bod by som tu mal. Aby sme troška dali vážn osť 

bodu pä ťdesiatdva Návrh na opätovné prerokovania a ur čenie 

mesačného platu primátorovi hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislava , ktorý je teda zaradený medzi 

informatívne materiály a body alebo také by som pov edal 

skôr menej, menej dôležité a takisto je predpoklad,  že sa 
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dostane do skôr neskorých ve černých hodín, navrhujem, aby 

sme ho zaradili ako bod 7B . 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Faktickou poznámkou chce na vás reagova ť pán poslanec  

Kolek.  

Ja, pardon. Pán poslanec Hr čka na pána poslanca 

Koleka. Prepá čte.  

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ešte k tomu a týka sa to aj tohto, ke ďže to pán Kolek 

otvoril.  

Čiasto čne máte pravdu v tom, že, že teda mesto by malo 

fungova ť a teda asi úplne všetko vyhodi ť, máte pravdu, že 

nie je správne. Pri fyzických osobách si povedzme, keď 

niekto kupuje okolo svojho pozemku alebo nie čo podobné, si 

to ešte predstavi ť viem. Najvä čší problém tu nie sú fyzické 

osoby, najvä čší problém sú tu ve ľké plochy a právnické 

osoby, naj častejšie.  

Čiže, čiže v tomto som iba chcel poveda ť, že máte 

pravdu, že asi úplne všetko by nebolo správne, napr iek 

tomu, ke ďže vy to tu často krát, presne, vopcháte. Príde 

stopä ť bodov. Dajú sa pä ť, šes ť dní pred tým. Ja by som bol 

naozaj zvedavý, kto si to poctivo dokázal všetko pr ejs ť. 
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A pre čo takéto, ke ď sú to, to sa, to sa úplne náhodou 

všetky nazhromaždili na tento termín.  

Viete, my, my máme to, ten pocit z toho, že to je 

trošku ú čelove. Že sa to teraz robí tesne pred prázdninami, 

aby sa muselo, a toto. V tom je ten problém, pretož e často 

krát sa tu tie termíny tak dávajú, že nie čo sa sem dostane 

tri, štyri krát za rok a nie čo sa sem nedostane ani tri 

roky, ako napríklad stojiská.  

Viete, čiže vy máte možnos ť. Vy ovplyv ňujete ktorý 

materiál kedy sem príde, niektorý dlho čaká, niektorý 

nečaká a ja to niekedy čítam tak, že presne chcete nie čo do 

toho ve ľkého množstva dosta ť, čo by tam nemalo by ť, ale je 

nad ľudské sily to nájs ť.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Na pána poslanca Koleka chcem zareagova ť, že neviem, 

pán poslanec, ako mám by ť zodpovedný za to, že finan čná 

komisia rokuje dve hodiny a potom sa rozíde. Neviem  ako mám 

byť zodpovedný za to, že starostovia a poslanci, ktorí  sú 

členmi mestskej rady si na to rezervujú tri hodiny a  potom 

odídu. Ako mám ja by ť za to zodpovedný, môžte mi to 

vysvetli ť?  

Prestáva to fungova ť. Obávam sa, že to takto je, že to 

prestáva fungova ť. Tí, čo tam chodia poctivo hovoria, že už 

ich to nebaví. Zostanú do istej hodiny a potom, pot om 
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jednoducho už sa môže urobi ť len to, že povieme prerokova ť, 

pretože nie je záujem o prácu.  

Ja som si nevymyslel stošes ť bodov. Zákon nám káže, že 

o každej veci, či meter štvorcový, alebo tisíc metrov 

štvorcových  musí rokova ť zastupite ľstvo. Dohodnime sa, že 

keďže chceme vyjs ť v ústrety ob čanom, polovi čku týchto 

bodov preložíme na koniec júla a ďalšiu na koniec augusta. 

Prídete? Ja vás zavolám, úplne pokojne. Samozrejme.  Ja ni č 

netla čím. Tri mesiace nebude zastupite ľstvo. Preto je tu 

tak ve ľa bodov. Ak by sme to rozdelili po tridsa ť na 

najbližšie tri mesiace, ja s tým nemám problém. Ja prídem. 

Ja prídem a budem s vami rokova ť každý posledný štvrtok 

v mesiaci, aj v júli, aj v auguste. Dohodnime sa, ž e to tak 

urobíme a ja s tým nemám problém. Ja ni č netla čím, ni č 

nemusíte schváli ť.  

Toto sa všetko nazbieralo na rozhodnutie 

zastupite ľstva. taký je mechanizmus, ktorý zákon 

predpokladá, že o všetkom musí rozhodnú ť zastupite ľstvo. 

Pán poslanec Kolek reaguje na faktické poznámky. 

Nech sa pá či. 

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

Pán primátor, naozaj, to bolo chlapské slovo. Ja so m 

pripravený prís ť aj v júli, aj v auguste. Čiže to vaše 

nezastupite ľné miesto, ktoré máte pri riadení magistrátu 

aj, aj nás, nakoniec, poslaneckého zboru, si plníte  takýmto 

spôsobom.  
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Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Slovo má pán riadite ľ Gajarský. 

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

Ďakujem. 

Ja by som chcel predradi ť body 97 a 98 a za body, 

ktoré sa tý, ktoré hovoria o osobitnom zreteli. Chc el by 

som ich zaradi ť ako 48A a 48B. Týka sa to návrhu predaja 

pozemkov pre v Ružinove a tak isto návrh na predaj pozemku 

v Petržalke spolo čnosti Billa. Takže body 97 a 98  preradi ť 

za body hodné osobitného zrete ľa ako 48A a 48B . 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Pani poslanky ňa Tvrdá. 

Nech sa pá či. 

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

Ďakujem pekne za slovo. 
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Pán primátor, na stretnutí poslaneckých klubov som vás 

upozornila, že v bode sedem vznikla disproporcia. 

V papierovej forme je trinás ť bodov, v elektronickej 

sedemnás ť bodov. A vy ste povedali, že sa k tomu vyjadríte. 

Zatia ľ som to nepo čula.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Ak môžem zareagova ť na vaše vystúpenie faktickou 

poznámkou, tak sa ospravedl ňujem k tomu, že došlo 

k nesúladu medzi písomnou a elektronickou verziou. Tá 

elektronická verzia nie je správna. Tá písomná verz ia 

obsahuje dvanás ť podnetov. To sú tie, ktoré predkladáme na 

rokovanie. Respektíve trinás ť, prepá čte. Tieto body, tieto 

body sú predložené ako bod číslo sedem. Tú elektronickú 

verziu opravíme. 

Pani Lackovi čová si to zoberie na krk, že to dohodne 

s kolegy ňami z územného plánu, ktoré sú pripravené zajtra 

tento materiál predloži ť, aby bol doru čený ešte dnes ten 

materiál, ktorý je písomne, aby bol doru čený aj 

elektronicky poslancom.  

Ďakujem ve ľmi pekne. 

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

Ďakujem. 

Ja by som sa napríklad, ale chcel spýta ť na to, že 

rokujeme tu o ve ľkom množstve bodov, ale my od 1. 7. nemáme 

predsedu predstavenstva ve ľmi dôležitej akciovej 

spolo čnosti Bratislavská vodárenská. Ja som si nikde 

nevšimol, že by sme sa o tom chceli aspo ň porozpráva ť, 

alebo že by ste nám dali nejakú informáciu, predsta vu kto 

bude poverený vedením, alebo teda kto bude poverený  týmto. 

Príde mi to trošku neštandardné a nevidel som to 

v programe, nepo čul som to ako návrh a je ve ľa dôležitých 

vecí, ale aspo ň informáciu by sme si zaslúžili, lebo máte 

pravdu, ide, tri mesiace nebude zastupite ľstvo a ja nevidím 

prekážku čo sa tie tri mesiace bude dia ť.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Čiže z tohto dôvodu by som, neviem či teda bolo nie čo 

naplánované alebo nebolo naplánované. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Bolo. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 
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Ale neodznelo to pri tom ke ď sa na za čiatku 

rozprávalo, tak neviem, že či teda dáte vy nejaký návrh, ku 

ktorému sa ešte môžem vyjadri ť, lebo zas nerád by som, aby 

sa uzavrel program a potom sa k tomu nedalo vyjadri ť.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán  poslanec, dávam návrh, aby ako bod číslo 69A,  

myslíte že skôr, pokojne vám dám na to priestor, bo la 

zaradená Informácia o valnom zhromaždení spolo čnosti 

Bratislavská vodárenská spolo čnos ť, akciová spolo čnos ť, 

ktoré sa odohralo 20. júna, to znamená v piatok min ulý 

týžde ň.  

Takže my sme boli v takom, že či pred, či po máme 

informova ť. Nakoniec to z toho programu vypadlo. Nebol 

v tom žiadny zlý úmysel, ale dnes sme sa zhodli na tom, že 

to má by ť zaradené. Mne to v tom úvodnom slove vypadlo zo 

zoznamu. Čiže reagujem a chcel som to teraz doplni ť, aj 

keby ste neboli vystúpili. Informácia o priebehu va lného 

zhromaždenia. Tam sú vážne informácie o, o riadite ľovi.  

Máme k tomu aj príslušné materiály, čiže tie materiály 

dostanete, pretože také je uznesenie mestského 

zastupite ľstva, aby ste si vedeli o tej ekonomickej stránke 

urobi ť obraz. Ale sú tam aj veci, ktoré písomne nie sú, v y 

ste ich avizovali, to je vzdanie sa generálneho ria dite ľa, 

ktoré je v tejto chvíli definitívne. Teda do najbli žšej 

dozornej rady ešte stále máme generálneho riadite ľa, ona je 

zvolaná na tridsiateho.  
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Ja som riešil s členmi predstavenstva čo bude po 1. 

7., alebo od 1. 7., presnejšie povedané. Čiže som 

pripravený poda ť o tom informáciu, aj o ďalších otázkach, 

o ktorých sa na valnom zhromaždení rokovalo. 

Čiže navrhujem ako bod 69A zaradi ť Informáciu 

o Bratislavskej vodárenskej spolo čnosti.  

Pán poslanec Hr čka má faktickú. 

Nech sa pá či. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Dve veci.  

Po prvé, myslím si, že ten bod by si zaslúžil fixný  

čas. Takže ja by som skôr namiesto bodu navrhoval, a by sa 

to povedzme dalo na 16.30 na zajtra, aby bez oh ľadu na to 

ako budú body plynú ť, alebo nebudú plynú ť, aby to bolo 

fixne stanovené. Čiže neviem, či si osvojíte ten váš, teda 

tento návrh, že to dáme fixne na zajtra na 16.30. 

Druhá vec, ktorú som sa chcel spýta ť. Médiami 

prebehlo, že obchod, teda obstaranie SAPU za osem a  pol 

milióna bude vysvet ľované na zastupite ľstve. Tak neviem, či 

to bude v tom bode, alebo to bude samostatný bod? L ebo to 

tiež neodznelo. Tak chcem vedie ť, že či to bude obsahova ť. 

Hej? Čiže 16.30 je jedno aj druhé. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Áno. 
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Pán poslanec, na valnom zhromaždení sa aj o tomto 

hovorilo, bola to otázka pána predsedu dozornej rad y, ktorý 

tú tému otvoril. Diskutovali sme o nej. Čiže je prirodzené, 

že otvoríme aj túto tému. Musíme vám poda ť aj o tom 

informáciu.  

Ja chcem poprosi ť len o to, aby sme o tých 16.30 

rešpektovali, že tam máme zaradenú Petíciu ob čanov Hrani čná 

a BVS-ku by som dal po. Aby, aby ob čania, ktorí prídu na tú 

tému, ktorú chcú s nami rieši ť mohli by ť 16.30 a my potom 

zaradíme BVS-ku. Môžme to takto urobi ť?  

Čiže 16.30 bude Informácia, kde sa dozviete personál ne 

veci, sú ťaž a prípadne ďalšie otázky, ktoré budete ma ť ku 

orgánom spolo čnosti, tak ako boli na valnom zhromaždení 

prezentované tie správy.  

Ešte pán poslanec Hr čka, faktická. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Jednu drobnos ť k tomu. Aj s nejakým predstihom 

dostaneme nejaké materiály, aby sme tie materiály 

nedostávali  tesne pred tým, lebo. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Už sú pripravené, pán poslanec. sú pripravené. Čiže 

tie písomné materiály, ktoré mali členovia valného 

zhromaždenia, dostanete aj vy, a to ešte dnes. My s me ich 

pripravili, chceli sme o tom rokova ť. Čiže z toho vidíte, 
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že nechceli sme nejakým spôsobom tú tému dáva ť niekde 

bokom.  

Konštatujem, že ďalšie návrhy predložené nemáme. Idem 

teda da ť hlasova ť o návrhoch, ktoré predniesli poslanci.  

Pán poslanec Šov čík navrhuje ako tému 7A zaradi ť 

materiál, ktorý znie Návrh na riešenie aktuálneho s tavu 

Kamenného námestia a jeho okolia.  

Prosím, prezentujte sa a hlasujte  o tomto návrhu. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťpäť prítomných poslancov, 

tridsa ťštyri za, nikto proti, jeden sa zdržal. 

Konštatujem, že sme prijali tento návrh. 

 

Bod 79A navrhuje zaradi ť pán poslanec  Borgu ľa, ktorý 

navrhuje materiál, ktorý máte písomne a ten znie: Návrh na 

zverenie pozemku v katastrálnom území Staré Mesto, nebudem 

číta ť tie názvy katastrálne, ale hovoríme o Par číku 

Belopotocného do správy Starého Mesta. Je to bod 79 A. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťšes ť prítomných poslancov, 

všetci poslanci hlasovali z. 

Konštatujem, že sme schválili tento návrh. 
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Pán poslanec Pilinský navrhuje ako bod 78A Zmenu 

uznesenia, ktorú sme prijali vo vz ťahu k zvereniu pozemku 

v Ra či. Bude to 78A. Kolegy ňa, ktorá tam napísala 79, 78A. 

Návrh pána poslanca Pilinského.  

Prosím, prezentujte sa a hlasujte  o tomto bode. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťštyri prítomných poslancov, 

tridsa ťdva za, nikto proti, dvaja sa zdržali 

hlasovania. 

Konštatujem, že sme schválili tento návrh. 

 

Pani poslanky ňa Černá navrhla vypusti ť všetky body, 

ktoré sa týkajú osobitného zrete ľa.  

Takže dávam  hlasova ť o tomto návrhu.  

Prosím, prezentujte sa a hlasujte  o návrhu pani 

poslankyni Černej. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťpäť prítomných poslancov, 

osem za, osem proti, devätnásti sa zdržali hlasovan ia. 

Konštatujem, že sme neprijali tento návrh. 
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Pán poslanec Kolek navrhol, aby sme bod, ktorý pôvo dne 

je zaradený v programe ako bod číslo 52 Návrh na opätovné 

prerokovanie a ur čenie mesa čného platu primátorovi zaradili 

ako bod 7B. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte  o tomto návrhu p ána 

poslanca Koleka. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťpäť prítomných poslancov, 

dvadsa ťjeden hlasovalo za, dvaja proti, jedenásti sa 

zdržali, jeden poslanec nehlasoval. 

Čiže ako bod 7B po Kamennom námestí budeme hlasova ť 

o plate primátora.  

 

Tým sme vy čerpali návrhy, ktoré ste predniesli ako 

poslanci, takže teraz prejdeme k veciam, ktoré musí me 

rozhodnú ť ešte samostatne.  

Avizujem, že v programe máme zaradené body 2, 3, 4,  6, 

7, 8, 9 a 10, ktoré sú zaradené na zajtrajší de ň.  

Áno, tým sú zaradené na zajtrajší de ň.  

Vlastne ešte musíme hlasova ť o návrhu pána riadite ľa 

Gajarského, prepá čte.  

Ešte je tam návrh, aby sme predradili body, ktoré m ajú 

významný finan čný dopad na, na príjmy, na možné príjmy 
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mesta. Je to bod číslo 97 a 98. A pán riadite ľ ich navrhol 

zaradi ť ako 48A a B. Čiže o tomto návrhu treba hlasova ť.  

Čiže, prosím, 48A a B zaradi ť body 97 a 98. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťšes ť prítomných, 

tridsa ťpäť za, nikto proti, nikto sa nezdržal, jeden 

nehlasoval. 

Tento návrh sme prijali.  

 

Vrátim sa teda k informácii, že máme tam v programe  

body 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 a 10, ktoré sú navrhované na 

rokovanie zajtra. Nikto z vás to nespochybnil, čiže 

predpokladám, že sa s tým stotož ňujete.  

A máme tam body, ktoré, ktoré musíme rozhodnú ť 

samostatne, pretože k nim chýbajú stanoviská bu ď komisií 

alebo samotnej mestskej rady. A sú to body 1, 7, 52 , 53, 

54, 56, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71,  73 

a 94. chcem sa opýta ť či máte návrh, aby sme o niektorom 

z tých bodov hlasovali samostatne, inak o ich, o ic h 

zaradení budeme hlasova ť spolo čne.  

Pán poslanec Hr čka mi avizuje, že by chcel ma ť k tomu 

poznámku.  

Nech sa vám pá či. 

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

Ja sa ospravedl ňujem, ale ja som nepostrehol ten bod 

čo má by ť zajtra 16.30 po tej petícii. Som tiež nevidel, že 

by sa o ňom samostatne hlasovalo a teda neni v programe, 

tak asi tiež by mal ma ť samostatné hlasovanie o zaradení. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Rozumiem. Sú tam ešte ďalšie dva body, ktoré som 

navrhol zaradi ť, ktoré budeme hlasova ť samostatne. Máte 

pravdu. To bola tá IDSka a Tren čianska. Čiže ešte o týchto 

troch bodoch. Ke ď už som nakusol tento balík, tak dokon číme 

ten balík tých samostatných vecí. Ja vám ďakujem za tú 

pripomienku. Bral som to tak, že ako predkladate ľ nemusím 

dáva ť o tom hlasova ť samostatne, ale asi je lepšie, aby ste 

to rozhodli samostatným hlasovaním.  

Čiže tieto body, ktoré sú vypísané na, na tabuli 

budeme hlasova ť samostatne o ich zaradení do programu.  

Keďže nie sú námietky, prosím prezentujte sa 

a hlasujte o zaradení bodov tu vymenovaných. 

Prezentujte sa a hlasujte   

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťpäť prítomných poslancov, 

tridsa ťtri za, nikto proti, jeden sa zdržal, jeden 

nehlasoval. 

Konštatujem, že sme prijali tento návrh. 
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Teraz budeme hlasova ť o zaradení bodu Návrh na 

zavedenie druhej etapy Integrovaného dopravného sys tému ako 

bod 55A. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 55A, Druhá etapa  

Integrovaného dopravného systému. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťpäť prítomných, 

tridsa ťtri za, nikto proti, dvaja sa zdržali. 

Konštatujem, že sme prijali tento návrh. 

 

Bod  69 A je návrh Informácia o valnom zhromaždení 

BVS, akciová spolo čnos ť, s tým že sa bude rokova ť o 16.30 

hneď po petícii Hrani čná.  

Prosím, prezentujte sa a hlasujte o zaradení bodu 

Informácia o valnom zhromaždení BVS. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťštyri prítomných poslancov, 

všetci za, nikto proti, nikto sa nezdržal. 

Zaradili sme tento bod. 
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Posledné samostatné hlasovanie si vyžaduje bod 75A 

a to je Návrh na zriadenie vecného bremena na trole jbusovej 

trati Tren čianska.  

Prosím, prezentujte sa a hlasujte o tomto návrhu. 7 5A. 

Vecné bremeno na trolejbusovej trati Tren čianska, európsky 

projekt, ktorý rieši mesto z fondov.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťpäť prítomných poslancov, 

tridsa ťpäť za, nikto proti, nikto sa hlasovania 

nezdržal. 

Konštatujem, že sme schválili aj tento bod. 

 

Zostáva nám posledné hlasovanie, a to je o programe  

ako celku.  

Čiže budeme hlasova ť o programe ako celku.  

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťpäť prítomných poslancov, 

tridsa ťštyri za, nikto proti, nikto sa nezdržal, jeden 

poslanec nehlasoval. 

Konštatujem, že sme schválili program dnešného 

rokovania a budeme sa ním v ďalšom riadi ť. 
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BOD 1 INFORMÁCIA O PLNENÍ UZNESENÍ 

MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO 

MESTA SR BRATISLAVY SPLATNÝCH K 31. 

05. 2014 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Otváram rokovanie o bode číslo jeden, ktorým je 

Informácia o plnení uznesení mestského zastupite ľstva 

splatných k 31. 05.  

Materiál predkladáme bez úvodného slova a je tu 

priestor pre vás, aby ste sa k materiálu vyjadrili.   

Nech sa pá či, otváram diskusiu.  

Do diskusie sa hlási pán poslanec  Kolek. 

Nech sa pá či. 

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

Ďakujem za slovo. 

Ja som si pozrel len posledné dve naše uznesenia 

a uznesenia, ktoré teda svoje, v svojom obsahu mali  aj 

termínovanie úloh.  

Uznesenie 1523, 1524 bolo termínované do 31. 5., 

respektíve do 26. 6., 26. 6. Nevidím ich ani medzi 

splnenými, ani medzi tými, ktorie, ktoré sa plnia, ani 
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medzi tými, ktoré sa nesplnili. Hej? Čiže to by som 

poprosil vysvetli ť, že pre čo.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Môžte ešte raz tie čísla, pán poslanec. Len pre moju 

hlavu.  

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

1523. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Áno. 

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

1524. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Uhm.  

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

1537, to je petícia za záchranu športov, športových  

areálov Pasienky. Tisícpä ťstotridsa ťsedmi čku tu nevidím 

takisto. Takisto bola termínovaná.  
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Tisícpä ťstotridsa ťosmi čka, to je Bartóková. Nevidím ju 

tu.  

Tisícpä ťstotridsa ťdevina, jediná tá, tá myslím, sa tu 

objavila.  

Takže to by som poprosil, že pre čo.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Borgu ľa sa ďalej hlási.  

A pani vedúca oddelenia mi pomôže v tom, aby sme na  to 

zodpovedali, pretože toto je skôr vaša parketa. Ja viem 

zareagova ť na Pasienky, tam máme ur čitý krok urobený.  

Ale pán poslanec Borgu ľa má slovo, ako prvý.  

Nech sa pá či. 

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

Ďakujem. 

Pán primátor, mestské zastupite ľstvo vás v minulosti 

žiadalo pripravi ť vhodnú lokalitu na výstavbu nového 

celomestského pohrebiska a výsledok predloži ť na rokovanie 

mestského zastupite ľstva hlavného mesta. A vtedy tam bol 

termín 31. 12. 2013. My sme už dva krát odkladali t ento 

termín, najprv na 31. 3. 2014, potom na 31. 5. 2013 . Teraz 

nás žiadate, aby sme ho znova posunuli na 25. 9. 20 14. 

píšete aj pádny dôvod, že vo vybranej lokalite nie,  je 

potrebné realizova ť geologický prieskum a vykona ť vrty, aby 

sa posúdila aj vhodnos ť z h ľadiska zákonných požiadaviek.  
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Myslím si, že cintoríny a vôbec pohrebiská vzh ľadom na 

situáciu v akom sa nachádzajú a obsadenos ť a treba akútne 

rieši ť. A preto vás chcem požiada ť takto verejne v tomto 

bode, aby toto bol posledný termín, o ktorý to pred lžujeme, 

aby sme 25. 9. naozaj po čuli, ktorá bude tá lokalita vhodná 

na to, kde bratislavské cintoríny ďalej rozšírime.  

Myslím, že toto zaujíma príliš ve ľa obyvate ľov na to, 

aby sme túto otázku po čas nášho volebného obdobia ešte 

nezodpovedali.  

Ďakujem vám ve ľmi pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Pani poslanky ňa Tvrdá.  

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

Ďakujem pekne za slovo. 

S kolegom Borgu ľom máme spolo čný názor na vec. Ale ke ď 

si pamätáte, pán kolega, tak tento materiál bol pre dložený 

na mestskú radu tak dva mesiace dozadu, a vtedy som  sa 

pýtala, že či vôbec o tom materiáli vie hlavná architektka, 

vie riadite ľ Marianumu a ani jeden nemali o tom zdania. 

Takže, pod ľa mňa vznikol problém medzi komunikáciou nášho 

oddelenia, ktoré to pripravovalo a tých kompetentný ch, 

ktorých sa to bude týka ť. Takže a zrejme ešte ten čas bol 

krátky na to, aby sa stretli a dali to dokopy. 
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Takže ja som za, aby 25. 9. sme to mali na stoloch.   

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Ja len faktickou zareagujem.  

Tiež sa pridám k faktickej poznámke pani poslankyne .  

Tá zložitos ť nie je v tom, že by sa niekto nevedel 

stretnú ť, tá zložitos ť je v tom, že všetky lokality, ktoré 

máme vytipované v územnom pláne stoja na súkromných  

pozemkoch, respektíve je tam také ve ľké množstvo 

vlastníkov, že ich vysporiadanie je, by potrvalo ve ľmi 

dlho.  

Na mestskom pozemku máme zase problémy s vodou, 

respektíve skôr s ropou a nie s vodou, ale stojíme na 

pozemku, ktorý bol vodným zdrojom. Čiže každý ten pozemok 

má nejaký problém.  

Ja dám všetkých desa ť len preto, aby ste videli v akej 

zložitej situácii sa nachádzala tá pracovná skupina , ktorá 

to pre mestské zastupite ľstvo pripravuje, aby vybrala 

a povedala ten jeden konkrétny návrh, ktorý chcete počuť 

a najmä ho schváli ť. Čiže snažíme sa nájs ť to 

naproblémovejšie, najbezproblémovejšie riešenie 

a potrebujeme na to tie geologické posudky k lokali te, 

ktorá by bola mestská, ktorá by bola nová, kde by p roste 

sme mohli rieši ť tento problém na dlhú dobu, myslím si, že 

k spokojnosti Bratislav čanov.  
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Takže po všetkých tých peripetiách to smeruje 

k riešeniu, ktoré by mohlo by ť prijate ľné, ale musíme si 

byť istý, že tam nie je problém so spodnou vodou. A to  vám 

chceme doloži ť posudkami. (gong) 

Pán poslanec Borgu ľa reaguje na faktické poznámky.  

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

Špeciálne na vašu chcem reagova ť, pán primátor. 

Po tom, čo ste povedali sa pýtam úplne jasne. Máme sa 

báť, že v Bratislave nebude kde pochováva ť?  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Nemôžem už odpoveda ť, ale nemusíte sa bá ť.  

Pán poslanec Len č. 

Nech sa pá či. 

Ing. Peter   L e n č , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo, pán primátor. 

V informácii o plnení uznesení mestského 

zastupite ľstva sa nachádza aj informácia o tom ako sa plní 

uznesenie zastupite ľstva oh ľadne trasovania ropovodu. Je 

tam konštatované, že uznesenie je splnené. Priznám sa, že 

nemôžem ni č vy číta ť vám ako primátorovi, vy ste naozaj 

pozvali pána ministra.  

Ja chcem len vyslovi ť isté znepokojenie nad postupom 

ministerstva k BSP. Týka sa to aj tých komisií prac ovných, 
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ktoré mali by ť zriadené a ešte stále nie sú. Neviem z akého 

dôvodu. Teraz budú letné prázdniny, potom bude jese ň, potom 

zas bude problém s tým, že budeme pred komunálnymi voľbami. 

A po čul som takú informáciu, že BSP nemá s, nemá 

problém s tým pripravi ť definitívne riešenie do konca roka, 

ale rozumiem tomu tak, že mesto potom asi bude vybl okované 

z tohoto procesu.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec, mesto nemôže by ť vyblokované z toho 

procesu. Ja som hovoril s pánom Nem či čom, žiadal som ho, 

aby tie skupiny ustanovené boli, lebo ku mne sa dos tala 

informácia, že by ich sná ď malo zria ďova ť mesto. Tak to som 

povedal, že to nie je vôbec naša úloha.  

Čiže tie skupiny musia za čať pracova ť. Ak sa má nie čo 

pohnú ť, tak to musí by ť za našej ú časti. Územný plán je 

neprekro čite ľná vec v tejto veci a v tejto otázke. Takže ja 

verím, že, že to nakoniec kompetentní porozumejú a prizvú 

nás, tak ako sme si to dohodli, do jednotlivých pra covných 

skupín, kde sa tie veci zvážia, aby bolo možné 

zastupite ľstvu predloži ť solídny, odborný materiál.  

Pán poslanec Uhler.  

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

Pán primátor, vidím, že medzi splnenými uzneseniami  je 

aj uznesenie týkajúce sa zimnej údržby. Ja by som c hcel 

upriami ť pozornos ť na jeden fakt.  

To, že sa reálnym meraním komunikácií zistilo, že t á 

rozloha je o nie čo vä čšia, to neznamená, že oni naozaj budú 

viac odpratáva ť. On ak so štvormetrovou radlicou prejde 

raz, tak odprace šírku štyri metre a zbyto čne má 

komunikácia pä ť alebo šes ť metrov. Čiže ak by sme chceli 

reálne mera ť do budúcnosti ich, ich výkony, tak by sme 

museli ma ť džípíeská aj s informáciou, kedy je radlica dole 

a tak ďalej. Čiže ur čite by bolo dobré do budúcnosti toto 

dorieši ť, aby sme v tom mali jasno.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Faktickou poznámkou na túto pripomienku reaguje pán  

riadite ľ Gajarský.  

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

Áno, ďakujem.  

K tomuto smerujeme. Oni GPS majú. Majú nám ho 

sprístupni ť cez svoj, cez svoj program Komander. Na to 

potrebujeme iba kódy a ľudia od nás môžu tým pádom na 

svojich po číta čoch vidie ť pohyb tých vozidiel.  
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Zárove ň chceme urobi ť taký pilotný projekt na nejakých 

piatich, šiestich vozidlách, aby sme, aby sa namont ovali 

sníma če na dve veci technické. A to je snímanie či má 

spustenú alebo zdvihnutú radlicu a takisto na posyp . 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne za faktickú poznámku pánovi riadite ľovi.  

Teraz má priestor vedúca organiza čného oddelenia pani 

Kramplová, aby reagovala na otázka pána poslanca Ko leka.  

Nech sa pá či. 

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

oddelenia: 

Takže uznesenie číslo 1523. Je to uznesenie, ktorým 

vlastne mestské zastupite ľstvo zobralo na vedomie 

informáciu o plnení uznesenie a schva ľovalo pred ĺženia 

termínov, takže tam ako neviem čo by sme, asi ni č, dávali.  

Ďalej je to uznesenie číslo 1537, ktoré má termín 

splatnosti 26. 6. Je to petícia za záchranu športov ísk 

v lokalite Pasienky. Čiže informáciu o tom, ako bolo plnené 

toto uznesenie bude na ďalšom zastupite ľstve, lebo táto 

informácia je k, o uzneseniach k 31. 5. takže preto  sa to 

nenachádza v tom. 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 25. a 26. júna 2014 s pokra čovaním 3. júla a 24. septembra 2014 

 81 

A 1524 je predložená na toto zastupite ľstvo a bola 

rozdaná a máte to ozna čené ako k bodu b) pri informa čných 

materiáloch. Mali ste to na stoloch. Aj elektronick y to 

bolo posielané.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ja len k tomu doplním informáciu. Pán poslanec, vy ste 

sa pýtali na, na Pasienky. Pasienky sú predložené z atia ľ 

ako informatívny materiál, aby ste videli, že je ta m istý 

pokrok, ale neboli sme schopní naplni ť to, úlohu, ktorú ste 

nám dali, že už predložíme návrh riešenia. My sme s a 

stretli, máme zmapované výmery, o ktorých by sa prí padne 

hovorilo, či by išlo o zámenu alebo išlo o nejaké iné 

riešenie. Čiže to sme vám predložili. Takýto materiál 

k dispozícii máte, ale nemáme ešte nejaký konkrétny  návrh, 

ktorým, o ktorom by bolo možné rokova ť a rozhodnú ť, preto 

sa s ním stretnete na septembrovom zastupite ľstve. To 

hovorím vecne, pretože som tie rokovania absolvoval  

a chcem, aby ste vy o tom vedeli tiež.  

Pán poslanec Kolek má faktickú.  

Nech sa pá či., 

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

Ďakujem. 

1524 len pre ozrejmenie hovorí o tom, že sme schvál ili 

úver dva milióny pä ťstotisíc. V časti Cé žiadame primátora 

hlavného mesta priebežne predklada ť na každé rokovanie 

mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
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informa čný materiál o priebežnom čerpaní týchto finan čných 

prostriedkov na konkrétne investi čné projekty.  

Ja si dovolím poveda ť, že v tej časti bé) informa čného 

materiálu to nie je. Časť bé) hovorí o čerpaní prostriedkov 

do konca apríla. Dnes máme jún. Medzitým bol máj. Čiže 

predpokladám, že tento úver ani do konca apríla neb ol ešte 

naplnený. Aspo ň tak nám bolo v máji povedané. Čiže neviem 

kde by sa to tam nachádzalo takto taxatívne, lebo j e to tu 

povedané, že sa bude predklada ť samostatne.  

Uznesenie tisíc, číslo 1523 hovorí o zmenách termínov, 

v časti B schva ľuje (gong) pred ĺženie termínov plnenia. 

Čiže nedá sa hovori ť, že tam sme brali len na vedomie, my 

sme sú časne schválili zmeny termínov. Nenašiel som to tu. 

Žia ľ, možno to tam je, hej? že sa to dotýka všetkých tý chto 

štyroch bodov.  

Nebudem viac k tomu hovori ť k tomu. Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec, k tomu bé čku ste naozaj dostali 

dopl ňujúcu informáciu, ktorú máte v laviciach. Čiže prosím, 

keby ste si ju pozreli. 1524. Hovoríte, že to tam n ie je. 

Áno, v tom pôvodnom materiáli to nie je. A dostali ste dnes 

dopl ňujúcu informáciu. Čiže len, aby ste vedeli, že je to 

tam.  

To, čo pani vedúca povedala, máte naozaj v laviciach.  
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Pani poslanky ňa Augustini č.  

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

Ďakujem za slovo. 

Pán primátor, ur čite si pamätáte bod stav ciest, kedy 

sme žiadali o dotáciu BSK a kedy bolo, kedy som ja podávala 

uznesenie, aby ste nám predložili komplexný materiá l opravy 

ciest. Vtedy ste mi povedali, že to sa za mesiac st ihnú ť 

nedá  a povedali ste mi, že to bude jún.  

Ja som sa, priznám sa, teraz vlastne uvedomila, že jún 

je tu, materiál nie je a nie je ani v plnení uznese ní. 

Takže chcem vedie ť, že čo s tým? 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ja by som vám do láskavej pozornosti odporú čal pána 

poslanca He čku, ktorý sa zú častnil viacerých rokovaní 

operatívnej porady, kde sme sa blížili k tomuto mat eriálu, 

pretože máme predstavu o tom, čo tri roky. Máme predstavu 

o tom aké plochy máme obhospodarova ť. Vieme, že by sme 

chceli raz za dvadsa ťpäť rokov na tú cestu prís ť 

a predbežne nám vyšlo, že by sme potrebovali ro čne desa ť 

miliónov eur. A máme to spo čítané v materiáli, ktorý máte 

dosta ť, to je pravda, my môžme zobra ť ten pracovný materiál 

z operatívnej porady a da ť vám ho k dispozícii. Zrejme 

meritórne budeme o tom rokova ť až v septembri, aby sme 

naplnili zmysel toho, čo ste požadovali.  
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Proste vážne a seriózne sme sa tým zaoberali. Dokon ca 

sme zvažovali aj otázku nejakého koncesného riešeni a. Že by 

sme našli koncesionára, ktorý by nám jednorázovo op ravil 

cesta a h ľadali sme ko ľko by nás to stálo, lebo to 

samozrejme je spojené s vyššími nákladmi na plateni e tej 

koncesie.  

Čiže ten materiál v pracovnej podobe existuje, ale 

nebol ešte v takej závere čnej finálnej podobe, aby sme vám 

ho predložili.  

Veľmi sa vám ospravedl ňujem, ale uznesenie sme sa 

snažili splni ť najlepšie ako sme vedeli. Ukázalo sa, že je 

to trošku zložitejšie pre našich kolegov. Čiže o tú 

pracovnú verziu ak máte záujem, tak vám ju radi pos kytneme, 

ale neberte to ešte ako definitívny materiál.  

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. 

Vážený pán primátor, vážené dámy a páni, aj ja sa 

zastavím pri plnení uznesenia 1487/2014, ktoré tu u ž 

spomínal pán poslanec Uhler.  

Zastavím sa pri ňom nie z toho dôvodu, že mi 

prináleží, aby som konštatoval, či sa uspokojíte, alebo 

neuspokojíte s tým, ako vám bolo predložené toto pl nenie 

uznesenia, ale z toho dôvodu, že toto uznesenie, kt oré ste 
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prijali pri predložení mojej správy reagovalo na 

skuto čnosti, ktoré boli zistené a bolo vlastne doplnením 

opatrení, ktoré boli dohodnuté medzi mnou a pánom 

riadite ľom magistrátu, a ktoré tu musím teda konštatova ť, 

že zatia ľ som ich nevidel a obvykle ich dostávate v rámci 

bodu Rôzne ako informa čný materiál a doteraz som teda 

nevidel ich vyhodnotenie. To je bod jedna.  

Bod dva. Body jedna a dva, ktoré teda boli teraz 

hodnotené, to znamená bod neoprávnenosti fakturácie  

vyplýval z jedného ve ľmi jemného zistenia, ktoré absolútne 

nesúviselo s tým, že ko ľko metrov štvorcových ciest náš 

zmluvný partner ošetruje alebo neošetruje, ale vypl ýva 

z toho, že bolo fakticky zistené po čas priameho osobného 

výkonu preverovania za ú časti pána riadite ľa Gajarského 

a poslancov Uhlera a Jen číka, že práve tie úkony, ktoré sme 

fyzicky overovali v centrále dodávate ľa ARK boli nesprávne 

fakturované.  

Čiže chýba mi tu absolútne zodpovedanie otázky či bolo 

nie čo nesprávne fakturované alebo nie, pri čom ja som sa 

absolútne nevenoval tomu, že či niekto urobí letecké 

snímkovanie a zistí, že či o nieko ľko metrov štvorcových 

celková možná plocha, ktorá bude ošetrovaná, je ale bo nie 

je vä čšia alebo menšia.  

Ja by som poprosil teda pána riadite ľa magistrátu, aby 

v prípade, že toto bude odfajknuté a uložené ad act a ako 

splnené uznesenie, aby sme sa k tej otázke vrátili v rámci 

vyhodnotenia plnenia opatrení, ku ktorým sa pán ria dite ľ 

zaviazal.  
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Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Myslím si, že ten priestor je v tých opatreniach, 

pretože to, čo sme odpo čtovali v tom uznesení znelo tak, že 

neoprávnené veci máme vyú čtova ť, teraz nemáme zaplati ť. 

A my sme sa pýtali aj na základe vašej správy, pán 

kontrolór, či tie metre štvorcové, na ktoré ste vo svojej 

správe upozornili sú v poriadku, alebo nie sú. Čiže držali 

sme sa tejto logiky.  

Ale to, čo ste povedali je namieste, čiže to si musíme 

dopoveda ť, ke ďže to nevieme urobi ť na po čkanie, tak to 

urobíme pri opatreniach, ktoré ste avizovali, aby s me aj 

túto otázku nechali, nenechali nezodpovedanú.  

Keďže nemám ďalšieho prihláseného k tomuto bodu 

programu, dávam priestor pre návrhovú komisiu.  

Pani predsední čka, nech sa pá či.  

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  

v časti A berie na vedomie, v časti B schva ľuje predložený 

materiál.  
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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, prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťštyri prítomných, 

tridsati hlasovali za, nikto nebol proti, štyria sa  

zdržali. 

Konštatujem, že sme prijali platné uznesenie. 

 

Avizovali sme, že body 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 a 10, 

predpokladám, že aj vrátane bodov 7A a 7B, ktoré sm e 

dodato čne zaradili, neviem či to takto kolegovia mysleli, 

budeme rokova ť na ďalšom zasadnutí. Teda ďalšom, myslím 

zajtra ráno, tak ako je to v programe napísané.  

 

 

BOD 11 NÁVRH NA SCHVÁLENIE NÁJMU BAZÉNOV 

A POSIL ŇOVNE V PLAVÁRNI PASIENKY, 

JUNÁCKA 4, BRATISLAVA AKO PRÍPADU 

HODNÉHO OSOBITNÉHO ZRETEĽA 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 
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Čiže ja budem pokra čova ť bodom číslo jedenás ť. 

Procedúra by mi kázala takýto postup. Je to Návrh n a 

schválenie nájmu bazénov a posil ňovne v Plavárni Pasienky, 

ako prípad hodný osobitného zrete ľa. 

Vítam pána riadite ľa STARZU, ktorý materiál predkladá, 

respektíve ho spracoval. Predkladá ho pán riadite ľ 

Gajarský, čiže ja mu dávam priestor na úvodné slovo.  

Pán riadite ľ, nech sa pá či. 

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

Ďakujem. 

Ako povedal pán primátor, ide o materiál. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prosím, mikrofón.  

Nech sa pá či. 

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

Týkajúci sa schválenia nájmu bazénov a posil ňovne 

v Plavárni Pasienky. Máte uvedené v materiáli aj me tre 

štvorcové a doby. 

Finan čná komisia  o materiáli nerokovala, mestská rada  

odporú ča  tento materiál  prerokova ť. 

Ďakujem. 
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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 jedenás ť.  

Konštatujem, že nie sú pripomienky ani otázky.  

Uzatváram možnos ť sa prihlási ť.  

Je tu návrhová komisia.  

Pani predsední čka.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia tak, ako nám bolo 

predložené písomne, mestské zastupite ľstvo po prerokovaní 

schva ľuje. 

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.) 

Potrebujeme dvadsa ťsedem hlasov. Neviem, či nás tu 

to ľko v tejto chvíli je, pretože niektorí kolegovia vy šli 

zo sály von. Ale uvidíme pod ľa spo čítania. 

(Prezentácia a hlasovanie pokra čuje.) 

Tridsa ťdva prítomných poslancov, 
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tridsa ť z nich hlasovalo za, nikto proti, dvaja sa 

zdržali. 

Konštatujem, že sme prijali platné uznesenie. 

 

 

BOD 12 NÁVRH NA SCHVÁLENIE NÁJMU ĽADOVÝCH 

PLÔCH A ŠATŇOVÝCH PRIESTOROV NA 

ZIMNÝCH ŠTADIÓNOCH V SPRÁVE STARZU 

AKO PRÍPADU HODNÉHO OSOBITNÉHO 

ZRETEĽA 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Bod číslo dvanás ť je Návrh na schválenie nájmu 

ľadových plôch a šat ňových priestorov na zimných štadiónoch 

v správe STARZu. 

Opäť je to materiál pána riadite ľa Chynoranského.  

Otváram k nemu úvodné slovo zo strany pána riadite ľa 

Gajarského.  

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

Ďakujem. 

Finan čná komisia o tomto materiáli nerokovala, mestská 

rada odporú ča  prerokova ť. 
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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 dvanás ť.  

Konštatujem, že sa nikto 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 po prerokovaní schva ľuje 

materiál ako prípad hodný osobitného zrete ľa. 

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, 

dvadsa ťosem za, nikto proti, štyria sa zdržali. 

Konštatujem, že sme prijali platné uznesenie. 

Ďakujem pánovi riadite ľovi Chynoranskému za ú časť. 

Jeho čaká až zajtra nejaký ďalší bod, takže ideme na bod 

číslo trinás ť.  
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BOD 13 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 

NÁJMU ČASTI POZEMKU V BRATISLAVE, K. 

Ú. STARÉ MESTO, PARC. Č. 2408/1, 

OBČIANSKEMU ZDRUŽENIU PRIATELIA 

BARTÓKOVEJ ULICE SO SÍDLOM 

V BRATISLAVE 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Je to osobitný zrete ľ týkajúci sa nájmu časti pozemku 

v katastrálnom území Staré Mesto ob čianskemu združeniu 

Priatelia Bartókovej ulice.  

Bola tu spomínaná táto, táto, toto združenie, čiže pán 

riadite ľ, prosím, uve ďte materiál.  

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

Ďakujem. 

Ide o materiál týkajúci sa, jak hovoril pán primáto r, 

na schválenie prípadu hodného osobitného zrete ľa nájmu 

časti pozemku vo, vo ve ľkosti vo výmere 2880 metrov 

štvorcových  ob čianskemu združeniu Priatelia Bartókovej 

ulice za ú čelom starostlivosti o verejnú zele ň, vysadenia 

stromov a vytvorenia zázemia pre deti a starších ľudí. Je 

to na dobu ur čitú dvadsa ť rokov za nájomné jeden e, jedno 

euro za celú dobu nájmu.  
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Finan čná komisia  o materiáli nerokovala. Pre čítam vám 

aj uznesenie miestneho zastupite ľstva Staré Mesto. 

Zastupite ľstvo Starého Mesta podporuje prenájom ob čanom 

v dotknutom území. Mestská rada odporú ča  materiál 

prerokova ť.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Otváram diskusiu, do ktorej sa ako prvý hlási pán 

poslanec Borgu ľa.  

Nech sa pá či. 

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

Bol som osoba, ktorá, pán Gajarský mi to ur čite 

potvrdí, nieko ľkokrát ke ď tento materiál bol predkladaný 

bojovala proti tomu, aby bol, aby bol schválený. Na opak, 

bojoval som za to, aby bol stiahnutý, čo sa aj, čo sa aj 

udialo. Čiže lebo zdalo sa mi absolútne nelogické, aby sme 

pozemok medzi domy niekomu predávali.  

Ja podporujem, aby sa tento materiál odovzdal tomut o 

občianskemu združeniu, ktoré sa o ň bude možno lepšie stara ť 

ako sa stará mesto, ktoré sa ho v podstate chcelo z bavi ť. 

Ale zárove ň len chcem upozorni ť a nemám to pripravené ako 

návrh a poprosi ť pri tvorbe zmluvy a dba ť na to, aby tento 

priestor ostal priestorom verejným, aby slúžil nie len 

obyvate ľom toho, alebo nie len členom toho ob čianskeho 

združenia, ale aby slúžil celému, celému, alebo ted a 
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širokej verejnosti. V takomto prípade ten materiál veľmi 

podporujem.  

Ďakujem vám ve ľmi pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Pán riadite ľ chcete reagova ť na toto vystúpenie?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Akceptuje, pán riadite ľ akceptuje. Zapracuje sa to do 

zmluvy. Kolegyne z oddelenia správy nehnute ľného majetku si 

to pozna čia. 

Keďže nemáme ďalších prihlásených, prosím návrhovú 

komisiu.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia tak ako nám bolo písom ne 

predložené, mestské zastupite ľstvo po prerokovaní schva ľuje 

ako prípad hodný osobitného zrete ľa. 

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 ťjeden prítomných, 

tridsa ť za, nikto proti, jeden sa zdržal hlasovania.  

Konštatujem, že sme prijali platné uznesenie. 

 

 

BOD 14 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 

NÁJMU ČASTÍ POZEMKOV  V BRATISLAVE, 

K. Ú. STARÉ MESTO, PARC. Č. 3250/5, 

PARC. Č. 21502/4 A PARC. Č. 21845, 

PRVEJ DISTRIBU ČNEJ SPOLOČNOSTI 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 štrnás ť je Návrh týkajúci sa nájmu pozemkov, 

alebo častí v katastrálnom území Staré Mesto Prvej 

distribu čnej spolo čnosti s r.o.  

Pán riadite ľ, prosím, uve ďte materiál. 

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

Ďakujem. 

Ide o nájom za ú čelom prevádzkovania existujúcich 

novinových stánkov na dobu neur čitú za nájomné 

stoosemdesiatdva a pä ťdesiat centov za meter štvorcový za 

rok, čo predstavuje ro čne sumu štyritisícpätnás ť eur.  
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Ide o plochy vo výmere sedem metrov štvorcových  na  

Staromestskej, osem metrov štvorcových  na Mudro ňovej 

a sedem metrov štvorcových  na Mlynských nivách.  

Mestská. Finan čná komisia nebola uznášaniaschopná  

k tomuto bodu, mestská rada  odporú ča  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 štrnás ť.  

Pán poslanec Borgu ľa. 

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

Ďakujem za slovo. 

Jeden z tých stánkov je umiestnený pri Ondrejskom 

cintoríne. A celý ten kút, v ktorom je ten stánok j e ve ľmi 

zle vyzerajúce a ve ľmi zle vyzerajúci je v ďaka práve rôznym 

stánkom, ktoré tam sú. Ja by som bol najradšej, keb y tie 

stánky úplne odtia ľ zmizli. Je to pri Ondrejskom cintoríne, 

ale zárove ň chápem, že ľudia chcú ma ť prístup k podobným, 

podobným predajným miestam.  

Preto chcem požiada ť, aby sme v tomto prípade možno 

z časti uznesenia upustili práve od toho stánku, ktorý m 

predlžujeme ten nájom toho jedného a riešili koncep čne celý 

ten roh, tak aby tam vzniklo jedno kultúrne miesto a nie že 

jeden stánok vyzerá ako Cirkus Humberto, druhý stán ok je 

normálny predajný stánok, tretí úplne nejaký. Prost e vyzerá 

to tam celé zle.  
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Toto je dôvod, pre čo ja tento materiál v celej jeho 

šírke nepodporím, lebo je to kvôli stánku pri Ondre jskom 

cintoríne.  

Myslím si, že by sme sa mali koncep čne venova ť celému 

tomu, neni to územie, to je roh, ktorý by mohol za čať 

vyzera ť normálne pri takom mieste ako je Ondrejský 

cintorín.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Dve faktické poznámky na toto vystúpenie.  

Pán poslanec Nesrovnal.  

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

Ďakujem. 

Ja by som chcel v tomto podpori ť kolegu Borgu ľu v tom 

volaní po systémovom riešení. My to vo finan čnej komisii 

hovoríme už dávno. Vždy ke ď schva ľujeme nejaké podnájmy 

alebo nájmy pozemkov pod stánky, tak zis ťujeme, že každý 

stánok je úplne iný a vyzerá to ve ľmi nepekne, neesteticky. 

A pretože my sme si. Myslím, že už sme si povedali,  že 

mesto pripraví nejakú koncepciu výzoru verejných pr iestorov 

a týchto novinových a iných stánkov. Takže po čítam s tým, 

že takáto koncepcia sa pripravuje.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 
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Pán poslanec Hr čka. Faktická. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ja len technicky, že v minulosti sme mávali fotky a j 

hentam vidite ľné. Síce my ich máme v materiáloch, nie 

všetci ich majú, že či je nejaký technický problém pre čo 

tie fotky? Aby boli videné aj pre ľudí, ktorí nemajú 

materiál zrovna pred sebou, lebo častokrát to pomôže na 

predstavenie si toho, o čom sa tu rozpráva.  

Len sa pýtam, aby, aby aj ostatní, ktorí nemajú 

materiál, videli o čo ide.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán kolega, hne ď na to zareagujeme, ale musím da ť 

slovo pánovi poslancovi Borgu ľovi, aby odpovedal na 

faktické poznámky.  

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

Áno, svojou odpove ďou chcem doplni ť kolegu Hr čku, lebo 

ani v tla čenej forme materiálu tie fotky nie sú. Sú len asi 

v elektronickej, ke ďže tipujem, že on používa elektronickú 

formu materiálu. Tam možno sú. V tla čenej forme, v tla čenom 

materiáli nie sú.  Čiže, teda tiež som čakal, že tu budú 

premietnuté. Mám to tu aj ve ľkým napísané, že fotky. Prosím 

tiež o nápravu, aby boli tieto veci premietané.  

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. 

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

Čo sa týka fotiek, poprosím kolegov, že či máme, či sa 

dajú tam da ť na monitor. Ke ď nie, povedzte.  

Ja by som, ke ďže týka sa, ten, tento bod je prípad 

hodný osobitného zrete ľa, ja tam nemôžem moc robi ť nejaké 

zmeny v uznesení, ale ke ď by to nejaký poslanec navrhol, ja 

by som navrhol tie dva stánky, ktoré sú na Mudro ňovej 

a Staromestskej, tak nech ide, nech idú ďalej. A čo sa týka 

Mlynských Nív, teda predpokladám, že. Áno, to sú, t en 

stánok, ktorý je pri Ondrejskom cintoríne, tiež tam  tú 

situáciu poznám, tak ten by sme, ten by sme samozre jme 

riešili nejak iná č.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Čiže, pán riadite ľ, rozumiem tomu tak, že upravujete 

autoremedúrou materiál. Lebo to by muselo ma ť túto podobu. 

Nemôže. Čiže môže to len poslanec.  

Pán poslanec Kolek má slovo.  

Nech sa pá či. 

Ing. Ignác   K o l e k , poslanec MsZ: 
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(poznámka:  odkaš ľanie) Pardon.  

Ja len pre vlastné overenie. Tie žiadosti naozaj 

prišli 2. 12. 2011, 4. 6. 2012, 8. 12. 2011 a my to  riešime 

teraz? 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Pani poslanky ňa Farkašovská.  

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

Ja si chcem osvoji ť návrh pána riadite ľa magistrátu, 

aby sme teda tie dva stánky posunuli a aby hlasovan ie bolo 

o zmene uznesenia bez toho tretieho stánku, ktorý j e 

Ondrejskom cintoríne.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Čiže toto budem bra ť ako pozme ňujúci návrh. Poprosím, 

keby ho pani poslanky ňa avizovala aj návrhovej komisii 

písomne, aby sme o tom mohli hlasova ť.  

A pán riadite ľ bude zrejme reagova ť na tú vec, ktorá 

sa týka žiadostí. Teda kedy sa tie žiadosti k nám d ostali.  
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Pán riadite ľ, nech sa pá či. 

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

Museli sme, tak tomu rozumiem, že dostali sme žiado sti 

kedy bolo povedané. Samozrejme na rokovania to priš lo už aj 

so stanoviskami, ktoré boli takisto staré a museli sme 

teraz k tomuto materiálu aktualizova ť stanoviská, takže to 

prišlo teraz. Také mám vysvetlenie.  

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. 

Keďže nemám ďalšieho prihláseného, uzatváram možnos ť 

sa prihlási ť.  

Dávam priestor pre návrhovú komisiu, a viem, že pan i 

poslanky ňa Farkašovská píše svoj návrh, ktorý sa týka toho, 

aby sme dva stánky v materiáli ponechali a jeden st ánok 

z neho vypustili, pretože sa bude rieši ť koncep čne, tak ako 

to navrhol pán poslanec Borgu ľa vo vz ťahu k cintorínu.  

Takže pani poslanky ňa ešte máš priestor, aby si 

odovzdala svoj návrh návrhovej komisii a mohli sme o ňom 

rozhodnú ť.  

Ja myslím, že to netreba nejako formálne vypisova ť, 

lebo poslanci vedia čo sa navrhuje. Len aby ten návrh 
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dostala návrhová komisia, tak ako to káže rokovací 

poriadok.  

Takže, pani predsední čka, môžme?  

Nech sa pá či. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Dostali sme jeden pozme ňujúci návrh k pôvodnému 

uzneseniu, čo sme mali doru čené písomne. A znie iba v tom, 

teda zmena je v tom, že sa vynecháva z toho pôvodné ho 

uznesenia trojka, časť parcelné číslo 21845. sú to Mlynské 

Nivy.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prosím, vynechávame z uznesenia časť číslo tri, 

týkajúcu sa Mlynských Nív. To je pozme ňujúci návrh pani 

Farkašovskej.. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Pani námestní čka ma upozor ňuje, že potom, samozrejme, 

sa musí zmeni ť aj výsledná suma celková, ktorú by sme 

získali za tie dva stánky, ktoré by tam zostali. To  je 

dobré upozornenie preto, aby sme mali kompletné uzn esenie 

v takom tvare, v akom zodpovedá realite.  

(Prezentácia a hlasovanie pokra čuje.) 
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Tridsa ť prítomných, 

dvadsa ťsedem za, nikto proti, traja sa zdržali. 

Pani predsední čka návrhovej komisie. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Budeme hlasova ť o pôvodnom znení uznesenia, mestské 

zastupite ľstvo po prerokovaní schva ľuje ako prípad hodný 

osobitného zrete ľa v bodoch jedna a dva (poznámka:  po čuť 

predsedajúceho „áno“) s tým, že sa tá kone čná suma upraví 

k tomu, ako bude odpo čítané, ako budú odpo čítané Mlynské 

Nivy.  

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.) 

Tridsa ťjeden prítomných, 

dvadsa ťdevä ť za, nikto proti, dvaja sa zdržali. 

Konštatujem, že sme prijali tento návrh v znení v a kom 

ho predložila návrhová komisia. Teda upravený len n a dva 

stánky.  
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BOD 15 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 

PREDĹŽENIA DOBY NÁJMU POZEMKOV 

V BRATISLAVE, K. Ú. STARÉ MESTO, 

PARC. Č. 21385/1 A PARC. Č. 21386/2, 

SPOLOČNOSTI KSA, A.S. SO SÍDLOM 

V KOŠICIACH 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Sme v bode číslo pätnás ť. Je to Návrh na schválenie 

hodného osobitného zrete ľa týkajúceho sa pred ĺženia doby 

nájmu pozemkov v katastrálnom území Staré Mesto pre  

spolo čnosti KSA so sídlom v Košiciach. 

Pán riadite ľ. 

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

Ďakujem. 

Ide o plochu zastavané plochy a nádvoria za ú čelom 

prevádzkovania stráženého parkoviska. Platná nájomn á zmluva 

je do 31. 12., do 30. 12. 2015, teda do konca budúc eho 

roka. Žiada sa o jej pred ĺženie na desa ť rokov, to znamená 

až do roku dvetisícdva, do konca roku 2025, s tým ž e sa 

žiadate ľ žiada o pla, pod ľa platnej zmluvy za celkovú sumu 

17.928 ro čne, euro ro čne, pri sume dvadsa ťšes ť celá 

osemdesiat eura za meter štvorcový. Tam upozor ňujeme na to, 

že pod ľa všeobecnezáväzného nariadenia máme za da ň, o dani 

za užívanie verejného priestranstva je táto suma sa mozrejme 

vyššia.  
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Finan čná komisia  o tomto materiáli nerokovala, 

mestská rada  odporú ča  prerokova ť a pani starostka 

nesúhlasí s týmto, s pred ĺžením nájmu. 

Ďakujem. 

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 Nesrovnal. 

Nech sa pá či. 

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

Ďakujem pekne. 

No jedná sa tu o centrálny mestský priestor 

v historickom centre mesta a jak tie fotky ukazujú,  ide 

o ve ľmi nekvalitný priestor. Je to vlastne vyasfaltovaná  

plocha, ktorá zvyšuje teplotu a neposkytuje ľuďom žiadny 

komfort, pri čom práve v historickom centre by si to 

zaslúžilo nejaký kvalitnejší priestor, par čík alebo nie čo 

podobné.  

Takže si myslím, že mesto by malo využi ť túto 

príležitos ť necha ť nájom dobehnú ť a tento priestor 

spracova ť do, v spolupráci so Starým Mestom spracova ť do 

nejakého úplne iného priestoru, ktorý obohatí tú lo kalitu, 

než vyasfaltované pracovisko, (poznámka: oprava „öö ö“) 

parkovisko. podotýkam, že parkovísk je tam nieko ľko. Hne ď 

je okolo, oproti garáž opera, kúsok ďalej Carlton, na 
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Gorkého ulici je ďalšie parkovisko v tej preluke, takže 

parkova ť, zaparkova ť je kde, potreba parkoviska v tomto 

mieste nie je, naopak je potreba par číku alebo nejakej 

zelenej plochy alebo detského ihriska, proste nie čoho, čo 

ten priestor skvalitní, takže preto súhlasím s pani  

starostkou. Nepredlžujme to ná, tento nájom, využij me 

príležitos ť a spravme z toho nie čo lepšie.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Diskutuje pán riadite ľ Gajarský.  

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

Ďakujem. 

Podporil by som, teda požiadal by som o podporu toh o, 

aby sa tento materiál teda neschválil. Tam som smer oval aj 

tým, aby ste si pozreli to všeobecnezáväzné nariade nie. 

Podľa toho by sme mali ma ť tú výšku nájmu osemdesiattisíc, 

ale to samozrejme teraz o to nejde. Ide o to, aby s a 

skvalitnil ten verejný priestor. Takže ja odporú čam 

hlasova ť proti.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

ale to potom je (poznámka:  nezrozumite ľné slovo) keby 

ste materiál stiahli, pán riadite ľ a nebudem, (poznámka:  
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hovoria naraz riadite ľ aj predsedajúci, nie je rozumie ť) 

aby sa o ňom hlasovalo.  

Dobre, to je vaše, to je váš prístup, ja to neviem 

ovplyvni ť napriamo.  

Chcem vás informova ť, že sa okrem poslancov prihlásili 

dvaja zástupcovia verejnosti pán Radoslav Štev čík a pani 

Katarína Šimon či čová.  

Chcem sa opýta ť, či súhlasíte s ich vystúpením 

k tomuto bodu programu?  

Kto súhlasí, nech zdvihne ruku.  

Podpora je taká opatrná, ale, ale hodnotím to, že á no. 

Je to tak natesno. Možno by sme mali hlasova ť, lebo 

Prosím, budeme hlasova ť, lebo naozaj to nebolo úplne 

jasné.  

Prepá čte, chví ľočku nám potrvá procedúra.  

Hlasujeme o tom, či súhlasíte, aby vystúpili dvaja 

zástupcovia obyvate ľov, pán Radoslav Štev čík a pani 

Katarína Šimon či čová?  

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

Pís, budeme prostredníctvom hlasovacieho, lebo nebo lo 

to úplne jasné a nechcem robi ť arbitra. Vä čšinou je to také 

preukazné, že môžem vyhodnoti ť to hlasovanie ako úspešné.  

Vidím, že pod ľa hlasovacieho zariadenia je to jasné.  
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Poprosím pána Štev číka, ktorý sa hlásil ako prvý, aby 

pristúpil k mikrofónu, lebo pod ľa hlasovania poslancov 

súhlasia s tým, aby ste dostali slovo.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Dvadsa ťdevä ť prítomných, 

dvadsa ťsedem za, nikto proti, dvaja sa zdržali. 

Pán Štev čík, máte slovo, nech sa pá či. 

Občan  Radoslav   Š t e v č í k :  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prepá čte, ale nie je vás po čuť, čiže diev čatá vám 

musia zapnú ť mikrofón.  

Občan  Radoslav   Š t e v č í k :  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Nie, ešte stále nie.  

Občan  Radoslav   Š t e v č í k :  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 25. a 26. júna 2014 s pokra čovaním 3. júla a 24. septembra 2014 

 109 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Skúste, prosím, ešte raz.  

Tak ide vám pomôc ť kolega zvukár, ktorý to pozná 

najlepšie z nás, aby sa ten mikrofón oživil a slúži l aj pre 

vystúpenia hostí.  

((poznámka:  klopkanie po mikrofóne) 

Zapnutý mikrofón je, ale nerobí vám zvuk.  

Potom, prosím, pán Štev čík, prejdite tuná 

k centrálnemu pultu, tu ur čite mikrofóny fungujú.  

Máme mikrofóny, tamten nám možno technicky nejde, 

takže poprosím vás, keby ste vystúpili z re čníckeho pultu. 

Nech sa pá či. 

Občan  Radoslav   Š t e v č í k :  

Dobrý de ň. Dámy a páni, dovo ľte, aby som vás požiadal, 

aby ste tento materiál neschva ľovali. Dovo ľte, aby som vás 

informoval o veciach, ktoré naozaj možno nie sú v d ôvodovej 

správe a ktoré sú si myslím dôležité pre to, aby st e vedeli 

posúdi ť túto žiados ť.  

Jednak chcem upozorni ť na to, že vlastne nájomná 

zmluva kon čí na budúci rok, to znamená nie je dôvod sa 

ponáh ľať a jednoducho je tu priestor na to, aby sa 

diskutovalo o tom akým spôsobom tento priestor v ce ntre 

mesta využi ť.  
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Je to jediné námestie, ktoré je súkromné. Toto 

námestie je takmer celé prenajaté súkromnému, súkro mnej 

firme, košickej spolo čnosti, za ktorou pod ľa dostupných 

informácií sú stranícke skupiny niektorých parlamen tných 

strán, vládnych strán.  

Z tohto dôvodu by som, viem že to nesúvisí s tým, a le 

neviem si predstavi ť, že by proste ste nejakým spôsobom 

tento nájom pred ĺžili.  

Do roku 1972 tu bol par čík. Po prístavbe Národného 

divadla bol tento par čík zlikvidovaný a bolo tu vytvorené 

parkovisko. V roku 2006 obyvatelia Gorkého ulice a okolia 

žiadali, aby tu opä ť bol par čík. Bolo to potom ako boli 

dostavané garáže. Garáže Alexeia, dnes Opera, garáž  Carlton 

na Hviezdoslavovom námestí a jednoducho ten dopyt p o 

parkovacích miestach už nebol taký, alebo nedostato k nebol 

taký, ako bol pred tým.  

Z tohto dôvodu, si myslím, vtedy bolo, tomu bránila  

zmluva, ktorú podpísal bývalý starosta Starého Mest a, 

respektíve spolo čnos ť VEPOS so spolo čnos ťou bratislavskou, 

ktorá medzitým.  

Je tá anabáza, je taká trochu čudná, pretože bol to, 

patrilo to VEPOSU, potom to patrilo Starému Mestu, potom to 

patrilo teraz magistrátu. Nájomcom na jednej strane  bol, 

bola bratislavská firma, vzápätí sa ňou stala košická 

firma, ktorá vznikla len štyri dni pred tým, ako sa  stala 

nájomcom.  
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Myslím si, že treba otvori ť diskusiu o tom či tu 

nespravi ť opä ť par čík. Je to jedna z mála príležitostí ako 

v histori, ako v centre mesta vráti ť trochu zelene potom 

ako zele ň zmizla z hlavného námestia a jednoducho tej 

zelene naozaj v tom centre mesta je málo.  

Takže verím, že zvážite túto situáciu a nepodporíte  

návrh, ktorý predložil pán primátor na rokovanie dn ešného 

zastupite ľstva.  

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pánovi Štev číkovi.  

Slovo má pani Katarína Šimon či čová. K tomuto istému 

bodu programu.  

Nech sa pá či. 

Občianka   Ing. arch. Katarína    Š i m o n č i č o v á :  

Ktorý, tento funguje?  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Obidva, obidva fungujú.  

Nech sa pá či. 
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Občianka   Ing. arch. Katarína    Š i m o n č i č o v á :  

Ďakujem ve ľmi pekne.  

Prajem všetkým dobrý de ň. 

Skoro všetko už bolo povedané, takže predo mnou moj imi 

predre čníkmi. Aj pánom poslancom, aj pánom šéfredaktorom.  

Ja by som ešte doplnila takúto informáciu, že s tým to 

priestorom sme pôvodne chceli vstúpi ť do toho projektu 

Nórskych, Nórskeho grantu, ktorý proste opatrenia p roti 

suchu a proti povodniam, pretože tento priestor, kt orý je 

teraz zabetónovaný by sa mohol premeni ť na priepustnú 

zeminu a zasadi ť stromy, prípadne nejaké kríky, prípadne 

ďalšie nejaké detské ihrisko, proste priestor, ktorý  by 

využívali všetky vekové kategórie star, od starých po, po 

deti.  

Keďže tam bola nájomná zmluva, tak preto to z tohoto 

programu vypadlo a preto by som chcela poprosi ť, aby 

takisto, aby sa tá nájomná zmluva nepredlžovala. Je  času 

ešte do budúceho, konca budúceho roka, keby predsa ste si 

zmysleli, že naozaj to je posledný priestor, ktorý nás 

zachráni Bratislavu pred, ja neviem, pred katastrof ou, ten 

prenájom. 

A by som chcela poprosi ť, pán primátor, ešte o to, že 

keďže tu je takýto vzácny verejný priestor, keby ste m ohli 

urobi ť verejnú diskusiu a zisti ť, zisti ť len čo potrebujú 

občania, aké majú názory a čo s tým priestorom pred tým, 

než sa za čne s tým nie čo iné robi ť ako parkovisko. Lebo je 

vhodné takéto verejné priestory necha ť pres, vypýta ť sa od 

ľudí, teda vypýta ť sa ľudí, že aké majú predstavy a čo tam 
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potrebujú. A najmä ľudia z okolia, ale aj z ďalšieho 

okolia, návštevníci Bratislavy.  

Ďakujem vám ve ľmi pekne. Dovidenia.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Ja si myslím, že je čas, aby sme diskutovali, naozaj 

to nie je také, že musíme to schváli ť dnes. Ja chcem len 

poveda ť, že ten priestor je komplikovaný tým, že pod 

polovi čkou, možno troma štvrtinami je podzemná časť, ktorú 

vybudovalo Slovenské národné divadlo. Čiže predstava 

o priepustných vrstvách tu celkom nefunguje.  

To znamená, pod zemou je stavba, ktorá nad zemou br áni 

tomu, aby sa tam čoko ľvek dialo. Ur čite park tam môže by ť, 

ak sa spokojíme s nejakou vrstvou, ktorá bude na to m čo pod 

zemou je. Čiže treba preskúma ť pokia ľ to podzemné riešenie 

zasahuje, či tam naozaj ten park vie preži ť a podobne. To 

si vyžaduje aj odborné posúdenie, ale ur čite aj diskusiu, 

ktorú avizovala pani Šimon či čová.  

Čiže v tom je ten priestor komplikovaný. Že možno to  

parkovisko tam vzniklo preto, že tam má Slovenské n árodné 

divadlo vlastne svoje priestory, ktorými predlžuje ako keby 

to, čo má v hlavnej budove SND a jej prístavbe. Takže o to 

bude tá diskusia zložitejšia. Ale aj ke ď toto zoberieme do 

úvahy, ur čite sa, ur čite sa riešenie nájde.  
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Pán námestník Budaj, nech sa pá či. 

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

Ďakujem pekne. 

Pán primátor, vidím, že aj ty sa kloníš k názoru, ž e 

o tom treba diskutova ť a nie schva ľova ť. Predovšetkým je 

potrebné, aby sme teraz nepred ĺžili tú zmluvu, na to chcem 

upozorni ť, lebo potom je zbyto čné vola ť ob čanov, aby sa 

vyjadrili.  

To námestie má pomerne dos ť vzrastlej zelene a na 

druhej strane cesty, na tej fotografii to vidíte, n ejaké 

stromy sú aj na chodníkoch, ktoré sú od toho miesta  kde ten 

záber bol urobený. Čiže ak by, ak by sa to námestie 

vytvorilo ako trávnatá plocha s kríkmi a povedzme 

s nejakými vodnými prvkami, tak to je pod ľa mojej mienky 

presne to, čo tomuto kútu Bratislavy trošku aj chýba. Teraz 

je to vyprahnuté, čím viac áut tam stojí, tým to vydáva 

väčší, vä čší zápach a sucho. Tam sa žiada naozaj ten zelený 

bod Bratislavy urobi ť a ve ľmi sa prihováram za to, aby sme 

nepredlžovali zmluvu, umožnili aj prípravu pani hla vnej 

architektke alebo jej diskusiu s odborníkmi 

a s verejnos ťou, ktorá tam žije. Spolo čnú diskusiu, 

o ktorej hovorila Katarína Šimon či čová.  

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 riadite ľ Gajarský.  

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

Ďakujem. 

Tak ja, ke ďže je tu takáto diskusia, tak aby sme tú 

diskusiu mali aj medzi ďalej, tak ešte ja tento materiál 

teda s ťahujem. Už o ňom nerokujme. Ja to s ťahujem 

z rokovania. Dobre?  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ešte kým uzavriem tento bod, tak dám faktickú pozná mku 

pani hlavnej architektke a potom budeme vlastne pok ra čova ť 

ďalším bodom, pretože tento bod je zo strany pána ri adite ľa 

stiahnutý.  

Pani hlavná architektka, nech sa pá či. 

Ing. arch. Ingrid Konrad,  hlavná architektka: 

Ďakujem za toto stiahnutie.  

Si myslím, že priestor, hoci za teda neni to tá hla vná 

fasáda Slovenského národného divadla, ale naozaj si  

nezaslúži tam toto parkovisko. 

A viem, že tam je pod tým, je tam pod tým stavba a to 

čo Katarína Šimon či čová hovorila, sú tam ešte plochy, ktoré 

môžme spriepustni ť a môžme tam urobi ť druhú alej, paralelnú 

s tou alejou, ktorú vidíte. Čiže sú tam možnosti a najmä, 

najmä doplni ť to vodnými plochami.  
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Takže som rada, ďakujem, ak sa teda tento materiál 

stiahol.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Čiže je uzavreté rokovanie o bode číslo pätnás ť. 

Predkladate ľ materiál stiahol.  

 

 

BOD 16 NÁVRH NA SCHVÁLENIE NÁJMU 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, 

SPOLOČNOSTI LEDERER 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: 

Pokra čujeme bodom číslo šestnás ť. Je to schválenie 

nájmu nebytových priestorov v stavbe, ktorá sa nach ádza  

na Sedlárskej číslo 4 v kat, v katastrálnom území Starého 

Mesta pre spolo čnos ť LEDERER 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 finan čná komisia o tomto materiáli 

nerokovala, mestská rada  odporú ča  prerokova ť. Ide 

o plochu celkovo dvestopä ťdesiatsedem celá šes ť metra 

štvorcových za sumu štyridsa ťdvatisíc pä ťstoštyri eur 

ro čne.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Otváram diskusiu.  

Ako prvý sa do nej hlási pán poslanec Šindler.  

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

Ďakujem za slovo, pán primátor. 

Tento bod rokovalo, rokoval klub KDH s výsledkom, ž e 

ma poveril, aby som predniesol pozme ňujúci návrh taký, 

vzh ľadom na to, že tento priestor bol dakedy využívaný 

butik a potom postupne sa zmenil na reštauráciu, kt orú, 

ktorá dop ĺňa celú ulicu tých reštaurácií a my si myslíme, 

že je ich tam je dos ť, tak sme si dávali týmto návrhom k 

novému riešeniu, že by sme pred ĺžili tento nájom, aj ke ď 

nie je nám jasné, že pre čo sme tento bod nerokovali pred 

nejakými dvomi, tromi mesiacmi a stalo sa nám, že v iacmenej 
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sme tam bez zmluvy, ktorá už vypršala, takže sme to  mohli 

skôr. Ale aby sme zachránili tú situáciu a nemali t am 

priestory, ktoré budú bez využitia a bez pe ňazí, tak dávam 

pozmeňujúci návrh nasledovný: 

Že mestské zastupite ľstvo po prerokovaní schva ľuje 

nájom nebytových priestorov, nájom nebytových pries torov, 

vo výmere dvestopä ťdesiatsedem celé šes ť metra štvorcových 

v stavbe súpisné číslo 341 na pozemku parcely registra C, 

parcelné číslo 344 na Sedlárskej 4 Bratislava Staré Mesto, 

spolo čnosti RODERER so sídlom Ostredková 24, Bratislava, 

I ČO 4617779 za ú čelom reštaurácie na dobu ur čitú, na dobu 

ur čitú do 30. 4. 2015 za nájomné pod ľa uzatvorenej zmluvy 

o nájme nebytového priestoru číslo 078314150200 a sú časne 

žiad, mestské zastupite ľstvo žiada pána primátora hlavného 

mesta Bratislavy o vypísanie, vypísanie novej obcho dnej 

súťaže na prenájom predmetných priestorov najneskôr do  23. 

10. 2014. 

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.  

Prepá čte ešte, bola faktická? Ešte máte priestor lebo 

ešte pán poslanec nedostal slovo. 

Čiže pán poslanec Uhler má faktickú poznámku.  

Mgr. Jozef   U h l e r , poslanec MsZ: 
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Ja len som po čul, že kolega nesprávne čítal číslo 

súpisné 341, správne má by ť 361. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec Borgu ľa má slovo.  

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

Ďakujem za slovo.  

Ja ten materiál nepodporím ani v tej forme ako je n a 

stole a nepodporím ani ten pozme ňovací návrh.  

A spolo čnos ť LEDERER mala tento priestor prenajatý, 

mala ho prenajatý na dobu ur čitú. V dobe ke ď si ho 

prenajímala, vôbec neviem za akých podmienok si ho 

prenajímala a či tam bola nejaká sú ťaž a či dneska sú tie 

podmienky adekvátne, alebo aj ke ď tam nebola sú ťaž, či sú 

tie podmienky adekvátne, nie sú adekvátne, ja som n eni ten, 

ktorý by sa sa odvažoval to zhodnoti ť.  

A na každý pád, jasne bolo v tej zmluve uvedené vte dy 

nájom za čína a vtedy nájom kon čí. Hotovo. Čiže, pod ľa mňa, 

nikomu my neubližujeme ke ď ten nájom zrušíme. Však jemu od 

začiatku bolo jasné, že ten nájom vtedy a vtedy kon čí.  

Čiže ja som za to, aby ten nájom skon čil, priestor sa 

vyprázdnil, vyhlásila sa na ň verejná sú ťaž, prípadne, že 
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spolo čnos ť LEDERER, ako hovorí pán Šindler RODERER  bola, 

mala o to záujem, tak nech sa prihlási a znova nech  si to 

vysú ťaží.  

Čiže ja nepodporím ani jedno, ani, ani druhé. Nevidí m 

dôvod, pre čo by sme teraz mali predlžova ť na nejakého pol 

roka a za toho pol roka to nejak rieši ť.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Budeme mať príjem. Budeme ma ť príjem. To je zmysel 

návrhu pána poslanca Šindlera.  

Faktickou poznámkou sa chce na vaše vystúpenie 

vyjadri ť pán hlavný kontrolór. 

Nech sa pá či. 

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

SR Bratislavy: 

Vzhľadom k tomu, že to patrilo ku kontrole zmluvných 

záväzkových vz ťahov, ktorá bude zajtra zrejme vyhodnocovaná 

v rámci uznesenia navrhnutého pani poslanky ňou Tvrdou, 

chcem pripomenú ť, že samozrejme je to na vás, ako sa 

rozhodnete a rozumiem presne názoru pána Borgu ľu, lebo 

ur čite sa dá ís ť aj takou cestou, ale nie úplne takou, lebo 

pripomínam, volá sa to že ARCHA. A tí, ktorí ste tu  sedeli 

v ostatnom zastupite ľstve viete ako sme s ňou skon čili 

a viete, že pred nieko ľkými týžd ňami sme kone čne otvorili 

tento priestor vo vlastnej réžii. Ale isté je, že n ieko ľko 

rokov stál prázdy a absolútne ni č nám nepriniesol len 
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preto, lebo najprv sme ho dali vyprázdni ť. Čiže prípadné 

vyprázdnenie pred tým ako by sme robili nejakú sú ťaž by asi 

nebolo najvhodnejším riešením.  

Dúfam, že pán Borgu ľa sa teda nenahnevá na m ňa, že som 

ho takto doplnil.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Reaguje pán poslanec Borgu ľa na túto faktickú. 

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

Nie, ur čite nenahnevám. Ja som prípustný iným názorom.  

Ale spolo čnos ť LEDERER má o to záujem. Tak ke ď 

vyhlásime rýchlo na to sú ťaž, tak skôr než skon čí nájom, my 

dokážeme, dokážeme tú sú ťaž vyhodnoti ť a môže vyhra ť zrovna 

spolo čnos ť LEDERER a môže pokra čova ť v tom nájme. A ke ď 

vyhrá niekto iný, tak v nejakom dátume, neviem pres ne kedy 

tá zmluva kon čí.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Už skon čila.  

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

Aha, tak už skon čila. No tak tam nemajú čo h ľadať.  
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Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

O tom je návrh pána poslanca Šindlera.  

Slovo má pán poslanec Kolek. 

Nech sa pá či. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

neviem či to bolo len nedopatrením, ale naozaj my 

schva ľujeme, uvedomme si to, platnos ť, naše, naše uznesenie 

schva ľuje nájom od 1. 5. 2014.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Nie, nie. No to pozor, to je adresované na 

predkladate ľa. Čiže aspom v texte sa to malo objavi ť 

vážení, pretože zmluva už vypršala, stratila platno sť 

a preto vás žiadame, aby ste takýmto protizákonným spôsobom 

odobrili to, čo my sme zanedbali a ostalo v platnosti.  

Druhá vec je, do akej miery si vlastník objektu 

nenárokoval vypratanie a uvo ľnenie týchto priestorov, zo 

zákona neprešla sa nepred ĺžila o ďalší rok. Moja otázka je 

teraz a poprosil by som, pokia ľ sa dá odpoveda ť. Prijali 

sme zaplatený nájom na ďalší kvartál? To znamená, je 

zaplatený celý kvartál do konca šiesteho mesiaca?  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Zodpovieme na to, ale faktickou najprv reaguje na v ás 

pán poslanec  Borgu ľa.  

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

Ja si nezvyknem s pánom Kolekom moc rozumie ť, ale 

v tomto prípade úplne ako my môžme nie čo, čo už je skon čené 

znovu obnovova ť? Však rovnako, rovnakým princípom by sme sa 

mohli vraca ť aj k zmluvám z roku 2006 alebo 98, alebo 94. 

Tá zmluva je raz skon čená. Síce v zmysle obchodného 

zákonníka ke ď,  tam tuším je nejaké ustanovenie, že ona, 

ona nejak postupuje, ale na každý pád my ju dneska nemôžme 

predlžova ť. My môžme urobi ť novú zmluvu prípadom hodným 

osobitné zrete ľa, ale, ale predlžova ť ju asi ve ľmi ťažko 

môžme post mortem. Čiže absolútne súhlasím s vami, pán 

kolega.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

My, my ni č nepredlžujeme, len si, prosím, pre čítajte 

ten materiál. Schva ľujeme nájom nebytových priestorov.  

Pán riadite ľ Gajarský sa chce vyjadri ť ku post mortem.  

Nech sa pá či. 

Mgr. Rastislav   G a j a r s k ý , riadite ľ magistrátu: 
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Áno, má tam by ť dátum 1. 7. 2014, s tým že tá platba 

za prvý kvartál je zaplatená.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Za druhý. Od kolegyniek mám informáciu, že je 

zaplatená.  

Ďakujem. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Zaplatili aj za máj, aj za jún. Čiže do konca júna ten 

nájom trvá. Dátum je 1. 7.  

To je upresnenie pána riadite ľa, ktoré sa premietne aj 

do uznesenia pokia ľ budeme hlasova ť o uznesení pána 

poslanca Šindlera.  

Pán poslanec Kolek má faktickú. 

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

Ďakujem. 

Takže táto suma sa nachádza na ú čte nespárovaných 

príjmov ako záväzok mesta. To by som poprosil aj te da  

do pozornosti pánovi kontrolórovi do akej miery by sa dala 

táto informácia získa 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. 

Pán poslanec Borgu ľa má druhé vystúpenie.  

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

Ďakujem. 

Ja len teda po upozorne, upozornení pána hlavného 

kontrolóra opravujem svoj názor a teda podporím náv rh pána, 

pána Šindlera, lebo mám za to, že v tej dobe môžme vyhlási ť 

verejnú sú ťaž a aj v prípade, že teda spolo čnos ť LEDERER má 

záujem, tak sa môže bez toho, že by sa vys ťahovávala 

uchádza ť o ďalší nájom. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Myslím, že sme si povedali všetko dôležité. Teraz 

budeme rozhodova ť o návrhoch poslancov a predkladate ľa.  

Návrhová komisia.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Dostali sme jeden návrh na, teda pozme ňujúci návrh 

k pôvodnému od pána Šindlera a znie:  
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Mestské zastupite ľstvo po prerokovaní  schva ľuje nájom 

nebytových priestorov vo výmere dvestopä ťdesiatšes ť celých 

šes ťdesiat štvorcového metra v stavbe súpisné číslo 341 na 

pozemku parcely registra C, parcelné číslo 344 na 

Sedlárskej 4 v Bratislave, katastrálne územie Staré  Mesto, 

spolo čnosti RODERER s. r. o. so sídlom Ostredková 24, v 

Bratislave, I ČO 46177779 za ú čelom reštaurácie na dobu 

ur čitú do 30. 4. 2015 za nájomné pod ľa uzatvorenej zmluvy 

o nájme nebytového priestoru číslo 078314150200 a sú časne 

žiada mestské zastupite ľstvo o vypísaní novej obchodnej 

súťaže na prenájom predmetných priestorov najneskôr  

do 23. 10. 2014. 

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 Šindlera. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťtri prítomných, 

dvadsa ťdevä ť za, nikto proti, dvaja sa zdržali, jeden 

nehlasoval. 

Konštatujem, že sme prijali návrh pána poslanca 

Šindlera a tým aj uznesenie k tomuto bodu programu 

a uzatvorili sme rokovanie o ňom.  
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BOD 17 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 

NÁJMU A BUDÚCEHO ZRIADENIA VECNÉHO 

BREMENA POZEMKOV V BRATISLAVE, K. Ú. 

NOVÉ MESTO, PARC. Č. 13461/1, PARC. 

Č. 13639/8, PARC. Č. 15101/4, PARC. 

Č. 15102/22, PARC. Č. 15102/23, 

PARC. Č. 15102/29, PARC. Č. 

15115/98, PARC. Č. 13461/1, PARC. Č. 

15102/1, PARC. Č. 15113/1, PARC. Č. 

21968/1 PRE SPOLO ČNOSŤ G.S.B.V., 

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 sedemnás ť je Návrh týkajúceho sa nájmu 

a budúceho zriadenia vecného bremena na pozemkoch 

v katastrálnom  území Nové Mesto pre spolo čnos ť G.S.B.V. 

Pán riadite ľ. 

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

Ďakujem za slovo. 

Finan čná komisia o materiáli nerokovala, mestská rada 

odporú ča prerokova ť a máme súhlas pána starostu.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Otváram diskusiu k bodu číslo sedemnás ť. 
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Nemám nikoho prihláseného. 

Prosím návrhovú komisiu. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia tak ako nám bolo písom ne 

predložené, mestské zastupite ľstvo po prerokovaní materiálu 

schva ľuje ako prípad hodný osobitného zrete ľa. 

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 za, nikto proti, štyria sa zdržali, jeden 

nehlasoval.  

Konštatujem, že sme schválili bod číslo sedemnás ť.  

 

 

BOD 18 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 

NÁJMU STAVIEB TROLEJBUSOVÝCH TRATÍ 

PRAŽSKÁ – HROBOŇOVA A PATRÓNKA – 

VOJENSKÁ NEMOCNICA V BRATISLAVE, 

SPOLOČNOSTI DOPRAVNÝ PODNIK 
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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 osemnás ť je Návrh týkajúci sa nájmu stavieb 

trolejbusových tratí Pražská – Hrobo ňova a Patrónka – 

Vojenská nemocnica spolo čnosti Dopravný podnik. 

Pán riadite ľ, nech sa pá či, uve ďte materiál. 

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

Finan čná komisia o materiáli nerokovala, mestská rada 

odporú ča prerokova ť, pani, pani starostka súhlasí.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Otváram diskusiu k bodu číslo osemnás ť.  

Konštatujem, že nemáme nikoho prihláseného. 

Prosím návrhovú komisiu o uvedenie návrhu na 

hlasovanie.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia, mestské zastupite ľstvo 

po prerokovaní schva ľuje ako prípad hodný osobitného 

zrete ľa.  



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 25. a 26. júna 2014 s pokra čovaním 3. júla a 24. septembra 2014 

 130 

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 prijali platné uznesenie. 

 

 

BOD 19 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 

NÁJMU ČASTÍ POZEMKOV  V  K. Ú. 

RUŽINOV, PARC. Č. 1100/147, 

SPOLOČNOSTI HORSEN, 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 devätnás ť je Návrh týkajúci sa nájmu 

pozemkov  v katastrálnom  území Ružinov pre spolo čnos ť 

HORSEN. 

Nech sa pá či, pán riadite ľ. 

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

Ide o prenájom spolo č, pozemkov, spolo čnosti HORSEN 

v celkovej sume dvetisícšes ťstodvadsa ťštyri eur.  

Finan čná komisia o materiáli nerokovala, mestská rada 

odporú ča prerokova ť a pán starosta Ružinova súhlasí.  

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 z poslancov, prihlásila sa 

pani Katarína Šimon či čová.  

Ja som povinný sa vás opýta ť či súhlasíte s jej 

vystúpením? 

Kto súhlasí, nech zdvihne ruku.  

Ďakujem vám pekne, je to vä čšina. Pani Šimon či čová má 

slovo.  

Nech sa pá či. 

Takže znovu po ďte k pultíku, lebo dnes máme taký 

technický malý problém. To skúsime do zajtra odstrá ni ť.  

Takže k bodu devätnás ť diskutuje pani Katarína 

Šimonči čová.  

Občianka: Ing. arch. Katarína   Š i m o n č i č o v á :  

Ďakujem ve ľmi pekne, že môžem vystúpi ť.  

Zas zopakujem výhrady, ktoré mávam k takýmto podobn ým 

prípadom ke ď sa bu ď prenajíma alebo predáva pozemok, ktorý 
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je momentálne plochou verejnej zelene a nedáva sa d o 

podmienok nájomnej zmluvy alebo kúpnej zmluvy tá po dmienka, 

ktorá je vo všeobecnezáväznom nariadení hlavného me sta. Je 

to mestský zákon, ktorý oddelenie magistrátu, oddel enia, 

možno viaceré, nerešpektujú, nedodržiavajú a opakov ane to 

musím hovori ť.  

Tu takisto sa jedná o neviem o 184 metrov štvorcový ch, 

to je jedno ko ľko, proste aj keby to bol meter štvorcový, 

ide o princíp, že sa tá plocha zlikviduje, pretože sa 

vybetónuje navždy.  

Tak ja by som poprosila aj pána riadite ľa, keby to tam 

dal tak jako už minule si to osvojil pri mojej jedn ej 

poznámke podobného rangu, že je to do nájomnej zmlu vy dáte, 

že nájomca je povinný vytvori ť tú plochu niekde inde 

v spolupráci s mestskou časťou, prípadne s hlavným mestom, 

kde vytvorí plochu zelene novú, tým že zoberie zbíj ačku 

a nejakú, nejaký betón alebo asfalt niekde odstráni  

a vytvorí plochu zelene v tom rozsahu, v akom sa mu  to 

prenajíma.  

Ďakujem vám. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Nie, tá výsadba to nie, neznamená výsadba. Môže byt  

pripravená potom tá plocha na výsadbu stromov, ale on musí 

vytvori ť priepustnú plochu s trávou povedzme. Zelenú 

plochu. Lebo ke ď tam budete ma ť len hlinu, tak to môže by ť 

považované za ornú pôdu. Ale zelená plocha je, pred pokladá 

sa minimálne tráva. Sadi ť sa môže potom niekedy inokedy. 
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Bude to pripravená plocha na, plocha na náhradnú vý sadbu. 

Ale musí by ť vytvorená zelená plocha. Tak máme paragraf 

osem všeobecnezáväzného nariadenia číslo osem z roku 

devä ťdesiattri.  

Ďakujem vám ve ľmi pekne.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Ak je to všeobecnezáväznom nariadení, tak je to vec , 

ktorú by sme mali rešpektova ť a mala by sa premietnu ť do 

nájomnej zmluvy, pretože je to naše vlastné nariade nie, 

ktoré sa týka samozrejme aj mesta.  

Takže, pán riadite ľ, nech sa pá či. 

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

Ďakujem. 

Dobre. Samozrejme bude to trošku komplikova ť situáciu. 

My sa pokúsime nájs ť nejaký priestor na to, aby sme 

nahradili tú plochu, ktorú teraz zaberie komunikáci a. 

nahradíme niekde plochu v danom území v katastri 

v Ružinove, aby sme našli nejakú plochu, ktorú skul tivujeme 

a vysad, urobíme tam zelenú plochu.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Tak. Tak ako to káže všeobecnezáväzné nariadenie. 
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Čiže túto pripomienku pán riadite ľ akceptuje a budeme 

s ňou pracova ť. 

Bod číslo devätnás ť už nemá ďalšieho prihláseného.  

Prosím návrhovú komisiu.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia tak ako nám bolo písom ne 

predložené, mestské zastupite ľstvo po prerokovaní materiálu 

schva ľuje  ako prípad hodný osobitného zrete ľa. 

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, 

dvadsa ťdevä ť za, nikto proti, piati sa zdržali, jeden 

nehlasoval. 

Konštatujem, že sme schválili platné uznesenie. 

 

 

BOD 20 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 

NÁJMU ČASTÍ POZEMKOV  V  K. Ú. NIVY, 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 25. a 26. júna 2014 s pokra čovaním 3. júla a 24. septembra 2014 

 135 

PARC. Č. 21796/1,  PARC. Č. 21812 A 

PARC. Č. 21800, SPOLO ČNOSTI 

SLOVNAFT, A.S . SO SÍDLOM 

V BRATISLAVE 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Bod číslo dvadsa ť je Návrh nájom časti pozemkov  v  

katastrálnom území Nivy pre spolo čnos ť SLOVNAFT, akciová 

spolo čnos ť. 

Nech sa pá či. 

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

Ďakujem. 

Je to, je to schválenie materiálu za ú čelom vybe, 

vybudovania odbo čovacieho pruhu z Prístavnej ulice, 

upravne, úprave chodníka. Je to v súvislosti s real izáciou 

stavby Čerpacia stanica Bratislava na Prístavnej ulici. 

Finan čná komisia, finan čná komisia materiál, 

o materiáli nerokovala, mestská rada odporú ča  prerokova ť 

a pán starosta súhlasí.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Otváram diskusiu k bodu číslo dvadsa ť.  

Nemám nikoho prihláseného.  
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Prosím návrhovú komisiu.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia mestské zastupite ľstvo po 

prerokovaní schva ľuje materiál ako prípad hodný osobitného 

zrete ľa. 

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, 

dvadsa ťšes ť za, dvaja boli proti, štyria sa zdržali, 

dvaja poslanci nehlasovali. 

Konštatujem, že sme neschválili tento materiál, 

pretože potrebujeme dvadsa ťsedem. Čiže tento materiál 

schválený nebol.  
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BOD 21 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 

NÁJMU ČASTI POZEMKU V  K. Ú. 

TRNÁVKA,  PARC. Č.  15095/14 

OBČIANSKEMU ZDRUŽENIU CESTA Z MESTA, 

SO SÍDLOM V BRATISLAVE 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Otváram rokovanie o bode číslo dvadsa ťjeden. 

Je to Návrh týkajúci sa nájmu časti pozemku 

v katastrálnom území Trnávka ob čianskemu združeniu Cesta 

z mesta. 

Pán riadite ľ, prosím, uve ďte materiál. 

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

Ďakujem. 

Finan čná komisia  o tomto materiáli rokovala 

a odporú ča ho schváli ť s podmienkou súhlasu starostu. 

Mestská rada odporú ča schváli ť, pán starosta súhlasí 

s ur čitými podmienkami, ktoré sú uvedené v článku štyri, 

v bodoch štyri až šes ť. A sú to hlavne, štyri až šes ť, 

nájomca sa zaväzuje dodrža ť reguláciu funk čného územia, 

nájomca sa zaväzuje na predmete nájmu umiestni ť oplotenie 

pletivové prieh ľadné s výškou jeden a pol metra. To čítam 

len, aby ste vedeli, je to uvedené v zmluve. Nájomc a je 

povinný ponecha ť predmet nájmu verejne prístupný, za 

porušenie povinnosti pod ľa prvej vety tohto odseku má 
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prenajímate ľ právo požadova ť od nájomcu zmluvnú pokutu vo 

výške sedemnás ť eur. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Otváram diskusiu, do ktorej sa zatia ľ z poslancov 

nikto neprihlásil.  

Bod číslo dvadsa ťjeden, ak sa nehlásia.  

Hlási sa pán poslanec Drozd. Mám tu pä ť prihlášok zo 

strany obyvate ľov, takže vás budem hne ď informova ť o záujme 

vystúpi ť k tomuto bodu.  

Pán poslanec Drozd otvára diskusiu ako prvý.  

Nech sa pá či. 

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

Ďakujem pekne za slovo.  

Vážený pán primátor, ja som na tomto pozemku sa bol  

pozrie ť, bol som s obyvate ľmi, aj som sa s nimi rozprával. 

Aj s tými, ktorí sú za tento projekt, ale aj s obyv ate ľmi, 

ktorí sú proti tomuto projektu.  

Ja si myslím všeobecne, ja som to vyjadril na 

stretnutí s ob čanmi, že verejné priestory, ktoré sa 
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prenajímajú za ú čelom revitalizácie, by sa nemali, nemali 

ohradzova ť. Myslím, že tento princíp v tomto meste by sme 

mali drža ť, lebo týmto môžme spusti ť precedens, že rôzne 

záujmové skupiny, ob čianske združenia a rôzni ľudia, ktorí 

majú povedzme nejaké svoje záujmy si za čnú žiada ť o nájmy 

verejného priestoru za ú čelom, povedzme svojich nejakých 

hobby, ako pestovanie zeleniny, ovocia na sídliskác h alebo 

ako výbehy pre svojich psíkov, alebo teda naozaj aj  za 

takým ú čelom, že, že tam sa budú hra ť deti a aby do tohto 

priestoru nevstupovali nejakí iní ľudia.  

Myslím, že ten princíp a myslím, že aj pani hlavná 

architektka by mala k tomuto vystúpi ť, princíp 

neohradzovania a neoplocovania verejných priestorov  by sme 

mali drža ť.  

Tak zatia ľ takto, ja si po čkám ešte na vystúpenia 

občanov. 

Ďakujem. 

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 ve ľmi pekne za slovo.  

Ja nadviažem na to, čo som povedal na ostatnom 

zastupite ľstve, ke ď sme o tomto bode už rokovali. Ja sa 

nezvyknem vyjadrova ť k materiálom, ktoré sa týkajú inej 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 25. a 26. júna 2014 s pokra čovaním 3. júla a 24. septembra 2014 

 140 

mestskej časti ako je Petržalka, hlavne takéto parciálne 

veci, ale v tomto prípade by som sa skôr prihovoril  za 

pozitívne prijatie tohto návrhu a nápadu. Ja si mys lím, že 

by sme mali ovplyvni ť a teda respektíve podpori ť ob čanov 

a ľudí, ktorí sa snažia zve ľaďova ť svoje okolie, viacmenej 

do ur čitej miery suplova ť, suplova ť samosprávne funkcie. 

Škoda, že tu nie je pán starosta, pán starosta 

z Ružinova, ktorí aj minule vystúpil o tomto a potv rdil, že 

to združenie, ktoré momentálne žiada o zverenie toh o 

pozemku získalo dotáciu aj zo strany mestskej časti. Čiže 

oni nejaké peniaze už majú na to aj odsúhlasené.  

Minule tu, žia ľ, nemohli asi by ť, ale vtedy tu práve 

vystúpila ob čianka, ktorá bola proti a to asi zvrátilo to 

rozhodnutie, ale pripomínam, že to bolo o jeden, je diný 

hlas. Takže ja by som si ve ľmi rád ich vypo čul ich 

argumenty a myslím si, že by sme tomuto mohli da ť šancu.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Faktickou reaguje pán poslanec Drozd.  

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

Ďakujem. 

Pán poslanec, naozaj by ste sa tam mali ís ť pozrie ť. 

Je to kvázi taký vnútroblok, ktorý z jednej strany je 

ohradený plotom od bývalého zdravotného strediska, od cesty 

je takisto ohradený murovaným plôtikom z, z takou, z takým 

madlom a tretiu, tretiu stranu v podstate ohrani čenia tohto 
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pozemku tvorí bytový dom. Ke ď sa tam dá ďalší plot a ohradí 

sa ur čité priestranstvo, ja si myslím, že aj 

z bezpe čnostného h ľadiska ke ď majú prís ť požiarnici, ke ď 

majú prís ť sanitka, alebo rýchla pomoc, meter a pol od 

domu, aby bol plot, je pod ľa mňa aj z bezpe čnostného 

hľadiska, nie len z estetického chybné. Naozaj s neja kými 

nosidlami, alebo takým sa tam nevyto čia do to, do te, do 

toho vchodu. Čiže treba sa tam ís ť pozrie ť (gong) a myslím, 

že ani pán starosta sa tam nebol pozrie ť, lebo to okolie by 

trošku inak vyzeralo.  

Samozrejme, v tomto má svoje mínusy aj, aj mesto, 

ktoré sa o tento pozemok dostato čne nestará a takisto, 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Faktická poznámka 

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

áno. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

uplynula. Ospravedl ňujem sa.  

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

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 Farkašovská.  

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

Ďakujem za slovo. 

Mňa na rozdiel od Olivera Kríža opakovane kon, 

kontaktujú ob čania hoci som petržalská poslanky ňa aj 

z iných mestských častí a stalo sa to viackrát aj v tomto 

prípade.  

Mám práve opa čnú väzbu tam sú nespokojní s tým, že by 

sa to malo prenaja ť a oploti ť a opakovane ma požiadali, aby 

som tlmo čila opa čný názor, že sú proti tomu s otázkou, 

pre čo vôbec tento materiál máme dnes opä ť na stole, ke ď sme 

ho minule zamietli. Takže sa chcem spýta ť predkladate ľa,  

čo sa oproti minulajšku zmenilo? V čom je rozdiel?  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Diskutuje pani hlavná architektka. 

Nech sa pá či. 

Ing. arch. Ingrid Konrad,  hlavná architektka: 
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Ja nerozumiem zásadne, že pre čo takéto v podstate je 

to investi čný zámer ob čanov a možno v spojení s mestskou 

časťou, pre čo to nemám možnos ť prehodnoti ť, respektíve sa 

dosta ť k takýmto materiálom a posúdi ť. Tieto materiály idú 

vlastne do oddelenia správy nehnute ľností bez, bez môjho 

odborného stanoviska.  

A čo sa týka tohoto, tak tiež ma kontaktovali ob čania, 

ktorí skôr teda. M ňa kontaktovali tiež tí, ktorí sú s tým 

nespokojní. Ale môj, bez toho, aby som sa nehala ov plyvni ť, 

a to odborné stanovisko je nasledovné: 

Tento priestor je, je vnútroblokový priestor. Môžme  si 

ho nazva ť poloverejný priestor, ale ešte znásobuje túto, 

poviem, až tak, takú, taký, taký súkromný filing to ho 

priestoru, že je okolo taký už dos ť zni čený, ale predsa len 

taký nízke, nízka taká ohrada. Je to také typický ú kaz pre 

bratislavské takéto obytné územia pä ťdesiatych rokov. Tie 

domy sa oplotili takým, ako keby, môžte to prekro či ť, ale 

je tam nejaká bariéra. 

Tieto, tieto domy sú nízkopodlažné a skuto čne tá 

náväznos ť tých bytov na tento ich poloverejný priestor je 

už vysoko na hranici takého privátneho. Jako keby t o bola 

už ich predzáhradka a oni to tam tak aj žijú.  

Takže ja mám o tom dos ť málo informácií. kto 

podpisoval tú akciu. Ja som tiež myslela, že sa to tu už 

dnes nedostane. A ja si myslím, že podstatné je na tom ale 

to, že je to  

za a) pozemok mesta. ja si nemyslím, že na základe 

toho obrázku, aj čo som sa pozerala v internete naozaj som 

nestihla tam osobne by ť, že vlastne by sa o ten priestor, 
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že by tam bola nejaká zlá, zlý stav zelene. Máme ov eľa 

horšie územia čo sa týka zelene.  

A na druhej strane sa pýtam, že ke ď to je takýto 

poloverejný, až intímny priestor, ke ď, ke ď my teda dáme 

takýto, takýto, takúto možnos ť, tak sa pýtam: Ako to budú 

užíva ť ostatní obyvatelia? Lebo stále to je náš pozemok 

a našim záujmom je da ť, dáva ť do prenájmu plochy, ktoré 

majú pods, čo majú najvä čšiu dostupnos ť. Čo najvä čšiu 

dostupnos ť, aby naozaj priniesli do toho územia ten 

očakávaný efekt.  

Tak ja sa budem rada tým zapodieva ť, ak je teda ten 

záujem ve ľmi vážny. Ale nerozumiem tomu pre čo kludná, 

kludná časť nejakého obytného domu má sa sta ť detským 

ihriskom v kontexte, bola som upozornená, že v dost upnej 

vzdialenosti sú ve ľmi kvalitné, novo vybudované detské 

ihriská, ktoré vybudovala práve mestská časť.  

Nemala som ani možnos ť to s pánom starostom 

konzultova ť, pre čo tento projekt podporil. Rada by som to 

vedela.  

Mne z toho vychádza proste, že je to nejaký súkromn ý 

záujem, ktorému momentálne neviem, neviem zauja ť 

stanovisko, lebo mu nerozumiem. Ale ak, ak  na tom hľadáme 

nejaký verejný záujem, tak si myslím, že, že ten ve rejný 

záujem by mal by ť, aby to bolo prístupné, aby to bolo 

vidite ľné pre ove ľa vä čší, vä čší okruh a toto situovanie by 

som ur čite na takýto spôsob ihriska neodporú čala.  

Ďakujem. 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 25. a 26. júna 2014 s pokra čovaním 3. júla a 24. septembra 2014 

 145 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán námestník Budaj.  

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

Ďakujem. 

Sme obe ťami toho, že nie, nie poslanci nemajú jasné 

pravidlá kedy nie čo znamená podporu ob čianskych iniciatív 

a kedy nie čo znamená prenájom.  

Ja myslím, že pán poslanec Drozd upozornil ve ľmi 

oprávnene na to, že vlastne z verejného priestoru s a ide 

sta ť privátny a preto hoci som v zásade vždy odporú čam, aby 

sa ob čianskym iniciatívam vychádzalo v ústrety.  

Ale porovnajme si to so Starou tržnicou. Starú tržn icu 

síce majú k dispozícii aktivisti združenia, ktorému  ich 

mesto prenajalo, ale majú aj isté ťarchy a majú ju 

predovšetkým pre to, aby ju sprístup ňovali verejnosti.  

Čiže vidíme, že tento ve ľmi ve ľký projekt spolupráce 

mesta s tretím sektorom, ktorým je Stará tržnica pr edsa len 

intuitívne si uchoval, hoci tiež nemal pravidlá a p amätáte 

si, že ja som upozor ňoval, že mal ma ť sú ťaž, pretože aj 

aktivizmus vzájomne sú ťaží a môže by ť viacero ľudí, ktorí 

chcú podobný projekt zrealizova ť. Ale to je už minulos ť 

a tam verme, že to bude prebieha ť a dopadne to k vzájomnej 

spokojnosti.  
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Tu ale ide o verejný priestor vnútrobloku, o ktorý ak 

má teda niekto záujem, môže si ho prenaja ť, ale nie pod 

zámienkou toho, že budem ho kosi ť, si ho privlastni ť.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Chcem vás informova ť, že má pä ť prihlášok do diskusie 

zo strany obyvate ľov. do našej diskusie sa hlási pán Maroš 

Kemény, pani Denisa Dolná, pán Tibor Deák, pani Tan , Tania 

Haragová a pani Tatiana Tomášková, ktorá je poslank yňou 

mestskej časti Ružinov.  

Chcem sa opýta ť, kto súhlasí s vystúpením obyvate ľov 

k tomuto bodu?  

Taká opatrná vä čšina.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Tak dáme hlasova ť. Pre istotu dáme hlasova ť a potom 

dostane slovo ešte pán poslanec Fiala.  

Či vy ste chceli k tomuto.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Tak pán poslanec má procedurálny. Tak najprv 

procedurálny pána poslanca, potom budeme hlasova ť. 

Nech sa pá či. Chcete k tejto téme. 
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Stanislav   F i a l a , poslanec MsZ: 

Áno. Ďakujem za slovo. 

Možno by bolo dobré, keby z tých piatich, zrejme 

nejakí sú za, niektorí proti, keby si vybrali jeden , dva 

plus poslanec z mestskej časti, takýto návrh by možno bol 

akceptovate ľný.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Možno je to racionálny návrh, lebo máme stopä ť bodov 

programu, a keby sme to ne, nebrali do úvahy, tak 

jednoducho zajtra neskon číme.  

Čiže dávam hlasova ť o tom, aby vystúpilo týchto pä ť 

zástupcov obyvate ľov.  

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(poznámka:  z pléna je po čuť „pä ť?“) 

Päť. Ja som pre čítal pä ť. Pán Kemény, pani Dolná, pán 

Deák, pani Haragová, pani Tomášková. A pán poslanec  dal 

návrh, aby to boli len jeden za, jeden proti. Čiže prosím.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

(Prezentácia a hlasovanie pokra čuje.) 

Máme demokratické zastupite ľstvo.  
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Takže ja poprosím pána Keményho keby sa pripravil, 

prišiel k re čníckemu pultu, lebo nám nefunguje mikrofón. Po 

ňom sa pripraví pani Dolná, ktorá bude diskutova ť ako 

druhá.  

Nech sa pá či, pán Kemény. 

Dvadsa ťpäť prítomných, 

dvadsa ťdva za, nikto proti, jeden sa zdržal, dvaja 

nehlasovali. 

Čiže sme odsúhlasili vystúpenie ob čanov.  

Nech sa pá či. 

Občan   Mgr. Maroš   K e m é n y :  

Dobrý de ň. 

Vážený pán primátor, vážení poslaneckí zbor, 

predstupujeme pred vás ako zástupca nášho ob čianskeho 

združenia Cesta z mesta, ktoré pre obyvate ľov nášho 

obytného domu na Doležalovej ulici pripravilo proje kt Relax 

zóny, o ktorom ste už po čuli. 

Zárove ň sa ospravedl ňujem, že sme tu po druhý krát, 

bohužia ľ to minulé hlasovanie dopadlo tak ako dopadlo.  

Stojíme tu dnes, aby sme vás požiadali o prenájom 

pozemku, na ktorom chceme realizova ť náš projekt, ktorý je 

mimoriadne úspešný  a ktorý od samotného vzniku vzn ikal 

s úzkou podporou a v úzkej spolupráci s oddelením ž ivotného 

prostredia a mestskej zelene. Pri čom až po ich všetkých 

pripomienkach a verte mi, nebolo ich málo, sa dosta l na 
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grantovú komisiu mestskej časti Ružinov, kde sa uchádzal 

o finan čné prostriedky.  

Napriek týmto faktom, že bol odborne schválený 

všetkými komisiami a orgánmi nie len mestskej časti, ale aj 

na samotnom magistráte, a napriek tomu, že jednomys eľne 

prešiel mestskou radou, nebol na minulom zasa, 

zastupite ľstve schválený.  

Pre čo sa cítime trošku ukrivdení, že, áno, bola  naša 

chyba, že sme tu neboli a že sme nemohli o tom disk utova ť, 

na druhej strane trošku vás zaviedla naša pani suse dka, 

ktorá sa vydávala za skupinu ob čanov neexistujúcu, ktorá 

proti tomuto projektu z môjho poh ľadu z nezmyselných prí čin 

ako keby bojovala.  

Skupina dobrovo ľníkov, ktorá stojí za týmto projektom 

získala z mestskej časti pä ťtisíc euro. Okrem toho sme 

podali náš projekt do Nadácie Orange do grantovej k omisie, 

kde sme získali ďalších tisícdvesto euro.  

Nadácia Orange vyhodnotila náš projekt ako jeden 

z desiatich najlepších z celého Slovenska a dala mu  možnos ť 

uchádza ť sa vo verejnom internetovom hlasovaní od prvého 

júla o ďalších tritisíc euro, ktoré dostanú tri najlepšie 

projekty.  

Máme k dispozícii minimálne šes ťtisícdvesto euro, 

preto je strašne dôležité, aby rozhodovalo to, čo máte vo 

svojich materiáloch. Vo svojich materiáloch máte 

osemdesiatsedem percentný súhlas obyvate ľov troch bytových 

vchodov, ktorí bezprostredne susedia s týmto priest orom. 
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Osemdesiatsedem percentný súhlas podpísaných obyvat eľov na 

vizualizácii tohto projektu, ktorý absolútne presne  vedel 

o čom to bude. Preto si myslím, že v demokratickej 

spolo čnosti by mala rozhodova ť odbornos ť a názorové činy. 

Myslím si, že takýto názor máme a preto vás naozaj dôrazne 

chcem poprosi ť, aby ste sa pozreli do týchto materiálov, 

aby ste hlasovali v náš prospech.  

A urobím na záver iba takú skratku o čom bude to 

hlasovanie. To hlasovanie v princípe bude o tom, či tento, 

zdôraz ňujem, mestský priestor bude aj na ďalej priestorom, 

ktorý bude o ruinách a o psích výkaloch, alebo či umožníte 

občanom, ktorí vlastnými silami získali šes ťtisícdvesto 

euro, tieto peniaze do tohto priestoru investova ť 

a zve ľadi ť ho. To nie je o plote, ten plot má by ť meter 

vysoký a nechceme tie peniaze spláchnu ť do kanála. Chceme 

si šetri ť to čo tam vlastnými silami vybudujeme.  

To nie je o sanitkách, pán poslanec Drozd. (gong) 

S oddelením mestskej zelene sme sa dohodli, že tam bude 

veľká brána, aby sanitky mohli vstupova ť.  

Takže, ďakujem ve ľmi pekne za pozornos ť.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Slovo má pani Denisa Dolná. 

Poprosím, keby prišla k mikrofonu a pripraví sa pán  

Tibor Deák.  
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Nech sa pá či,  pani Dolná, máte slovo.  

Občianka   Denisa    D o l n á :  

Ďakujem za slovo. 

Vážení prítomní, predstupujem pred vás ako člen 

projektového tímu, ktorý šes ť mesiacov pracoval na 

projekte, ako matka a ako pedagóg.  

Moji starí rodi čia kúpili byt v bytovom dome na 

Doležalovej ešte pred tým, ako sa narodila moja mam a. 

Trávila som tam každé jedny letné prázdniny ke ď som bola 

die ťa.  

Tento priestor bol nádherný dvor, kvitli tam kvetin ové 

záv, zá, záhony tam, pardon, sa pestovali. Boli tam  

lavi čky, na ktorých sedávali susedy a diskutovali, ľudia sa 

tam stretávali, sušili si vo ľne prádlo.  

Dneska tam dominuje ruina starej zrúcanej fontány, 

ktorá je nebezpe čná a predstavuje riziko úrazu a zárove ň je 

lákadlom pre rôzne rizikové živly, rôznych kriminál nikov, 

delikventov, bezdomovcov.  

Ako matka si želám, aby som vychovávala svoje deti 

v prostredí, ktoré je bezpe čné. Ktoré je bezpe čné 

z h ľadiska sociálnej bezpe čnosti a ktoré je bezpe čné z toho 

hľadiska, aby moje deti neprišli na dvore k úrazu.  

Ako člen projektového tímu a ako pedagóg som od 

počiatku mala na zreteli elimináciu rizika úrazu, zais tenie 
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bezpe čnosti sociálneho prostredia, elimináciu prítomnosti  

sociálnych, sociálno-patologických javov v tomto pr ostredí.  

Priestor má tak, ako ho plánujeme, slúži ť všetkým 

vekovým kategóriám obyvate ľov. Zárove ň bolo mojim cie ľom 

mobilizova ť a aktivizova ť seniorov, ktorých tam síce nemáme 

veľa, ale chceli by sme zvýši ť kvalitu ich života. A vies ť 

deti a mládež k efektívnemu tráveniu vo ľného času vonku.  

Osobne som informovala viacerých susedov vo viacerý ch 

blokov o tom čo tu plánujeme realizova ť. Mnohí z nich, 

drvivá vä čšina z nich boli nadšení našou aktivitou 

a iniciatívou, že nie čo sme podnikli zadarmo za svoje 

vlastné náklady a že sme dokonca získali podporu gr antovej 

komisie. Hlavne seniori sa tešia, že budú ma ť pod oknami 

lavi čky, na ktoré si môžu prís ť sadnú ť a môžu vyjs ť zo 

samoty štyroch stien a z depresií, ktoré vä čšinou prežívajú 

vo svojom prostredí bytov.  

Zárove ň chcem poskytnú ť svojim de ťom priestor na 

trávenie vo ľného času.  

Realizáciou projektu Relax zóny nikomu neublížime. 

Zvýšime kvalitu života všetkých, ktorí tam bývajú 

a prinavrátime vlastne tú tvár, ktorú to malo pred 

tridsiatimi rokmi tak, aby sme tam mohli trávi ť bezpe čne 

svoj čas. Chceme sa o to stara ť. 

Ja vás prosím, ke ď budete zvažova ť svoje rozhodnutie, 

majte na pamäti nie len malé deti, ktoré potrebujú 

priestor, ale aj tých (gong) starších ľudí, ktorí priestor 
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nemajú pretože už nevládzu a vzh ľadom k svojmu vysokému 

veku a zdravotnému stavu sa nevedia vzdiali ť ďalej od domu.  

Ďakujem vám. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Slovo má pán Tibor Deák. Pripraví sa pani Tania 

Haragová.  

Nech sa pá či, pán Deák.  

Občan   Tibor   D e á k :  

Dobrý de ň prajem, ďakujem za slovo.  

Dovoľte mi vyjadri ť svoj názor nie ako reprezentant 

združenia Cesta z mesta a ani nie ako člen realiza čného 

výboru, ale svoj názor prezentujem ako obyvate ľ domu, ktorý 

bol oslovený až potom ako bol návrh projektu dotiah nutý do 

finálnej verzie.  

V podstate dnes ak, ak, pod ľa toho ako sa rozhodnete, 

tak tam bu ď bude ni č, to čo je na obrázkoch, čiže tam bude 

nejaká ruina a burina, ktorá tam je vä čšinu roka. Je tam 

polmetrová tráva, alebo my ako obyvatelia dotknutéh o domu 

si budeme obhospodarova ť kus mestského pozemku za 

prostriedky získané z grantu a vlastnými silami. 

Že v podstate dnes rozhodujete o tom, či tam moja 

priate ľka s mojou pä ťmesačnou dcérou bude ma ť kde sedie ť, 

lebo ide o vybudovanie dvoch lavi čiek, nie o detské 

ihrisko, alebo tam bude burina a ruina fontány nefu nkčnej.  
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Takže to ľko za m ňa. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Slovo má pani Haragová. Pripraví sa pani Tomášková.   

Občianka   Tania   H a r a g o v á :  

Dobrý ve čer.  

Ja znovu zastupujem nespokojných ob čanov, ktorých 

stále pribúda. Nie je ich len h ŕstka, ako to prezentujú 

predstavitelia Cesta z mesta.  

Ja osobne stále nechápem a myslím si, že to nechápe  aj 

viacero ľudí, na čo potrebujú jeden a pol metrový plot, 

i ke ď teraz hovoria jednometrový. Tam sú stále nejaké 

nezrovnalosti. Ja som napríklad bola na stavebnom ú rade 

a tam mi povedali, že tam žiadajú o opravu chodníka , pritom 

na ich projekte je rozšírenie chodníka. Čiže ke ď sa stále 

budem stýka ť s nejakými nezrovnalos ťami, tak som stále, 

neviem.  

Chcela by som vedie ť, či niektoré  z týchto rodi čov 

išli na Kašmírsku, tam je detské ihrisko, ktorého p restavba 

stála sedemdesiatdva tisíc euro. Je to ve ľmi blízko. Ja som 

tam bola nedávno dva krát a bola som skuto čne milo 

prekvapená aké je to ihrisko ve ľmi pekné, s tým že my. 
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Napríklad, pán Drozd prijal pozvanie pani Dolnej, a by 

sa tam prišiel pozrie ť a on videl ako to tam vyzerá 

a skuto čne toto je ve ľmi pekné miesto, ako povedala aj pani 

Konrad, ona to pozerala teraz na obrázkoch, s tým ž e my 

nevidíme dôvod, pre čo niekto má rozširova ť chodník, pre čo 

niekto má robi ť chodníky k lavi čkám, pre čo niekto má robi ť 

oplotenie nejaké. Aký má na to dôvod? Chce si tam t en 

človek spravi ť súkromnú detskú škôlku, lebo ja iný dôvod 

nevidím, S tým, že cez cestu máme ďalšie detské ihrisko, 

ved ľa pred domom je taký, také ihrisko.  

Načo tam potrebujú, ako to povedala pani Konrad, ten 

tyk domu. Ona ho opísala prerfektne, s tým že je to  také, 

tie, tie prvé byty na prízemí sú ve ľmi, ve ľmi blízko tej, 

tej zeme. Čiže tam po čujete každý hluk. Tam po čujete ke ď 

ľudia idú po ceste a len si prehodia slovo.  

Načo tam, na čo tam nejakým spôsobom prilákava ť aj 

ďalšie deti, pretože toto bude musie ť by ť otvorený 

priestor. Toto nebude zatvorený priestor, že my to zavreme 

a budú tam len naše deti. Niekto povedal, že nemôže me 

ozna či ť, že toto sú deti z Doležalovej, červený krížik 

a iné deti zelený krížik a vy sem nepôjdete. Tie de ti sa 

tam budú, budú tam potom chodi ť roky, ke ď sa to tam bude 

robi ť.  

My čo by sme ve ľmi potrebovali a to pán poslanec Drozd 

videl, my potrebujeme opravi ť príjazdovú cestu. Tá 

príjazdová cesta už osem rokov je v procese riešeni a a keby 

tá bola opravená, tak by sme mali menej prašnosti a  bolo by 

to ove ľa viacej úh ľadnejšie.  
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Ja osobne som zostala ani nie prekvapená, v pondelo k 

dávali na Markíze v televízii, chcela som si to poz rie ť 

v archíve, lebo som to len tak uškom zapo čula, dávali tam 

ďalšie ružinovské ihrisko, ktoré je už postavené. Sú  tam 

také drevené prelieza čky a tak ďalej. A tí ľudia boli 

takisto postavení pred nejakú situáciu ako sme boli  my, že 

niekto Cesta z mesta v januári prezentuje: Áno, tot o je 

túžba celého domu. My sa to dozvieme v apríli, tri mesiace 

potom.  

A teraz, viete, ľudia, ktorí bývajú v mojom dome majú 

choré, chorého nejakého príslušníka z rodiny. Musia  

cestova ť mimo územie. Tí ľudia nemajú čas chodi ť stále sem 

a prezentova ť to tu. Ja som sem (gong) prišla znovu, lebo 

chcem aby ste to vedeli.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem vám ve ľmi pekne. 

Posledná zástupky ňa ob čanov je pani Tatiana Tomášková, 

ktorá je poslanky ňou mestskej časti Ružinov a chce vystúpi ť 

tiež k tomuto bodu programu.  

Nech sa pá či. 

Občianka   Tatiana   T o m á š k o v á ,  poslanky ňa mestskej 

časti Bratislava – Ružinov: 

Ďakujem. 
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Takže som Tatiana Tomášková a som ružinovská 

poslanky ňa. Ďakujem za vystúpenie, budem sa snaži ť zmesti ť 

do limitu, ak trošku presiahnem, prosím o tolerantn osť.  

Fantastický herecký výkon mojej predre ční čky. Táto 

dáma reprezentuje naozaj sama seba. Toto predviedla  druhý 

krát. Ale o tomto teraz nechcem hovori ť. Chcem hovori ť 

o tom, ako členka grantovej komisie, ako posudzujeme 

projekty na podporu aktivity našich ob čanov.  

Tento projekt, ktorý bol predložený gan, grantovej 

komisie, mimochodom, odporú čam vám páni poslanci, pani 

poslankyne, pozrite si grantovú schému mestskej časti 

Ružinov. Jej prioritnou, jej prioritou je práve pod pora 

aktívnych ob čanov, pretože myslím si, že apatie, skepsy je 

v tomto meste a v tomto štáte strašne ve ľa. A nás ako 

volených zástupcov by to malo trápi ť. A malo by nás trápi ť, 

že tých apatických, skeptických ľudí pribúda a práve 

naopak, mali by sme podpori ť tých, ktorí sú aktívni. Preto 

projekt, ktorý nám bol predložený z tých tohtoro čných, 

ktorých bolo stodevä ť a roz, rozde ľovali sme 

stoštyridsa ťosem tisíc euro, pekná suma, však? V porovnaní 

s, so sumou, ktorú rozde ľuje hlavné mesto participatívnym 

rozpo čtom je teda skoro trojnásobná. A naozaj ve ľmi, ve ľmi 

dbáme, aby tie peniaze boli použité ú čelným spôsobom.  

A chcem vám teraz poveda ť a mám mandát od všetkých 

členov grantovej komisie, ktorá je zastúpená celým 

politickým spektrom, a to: pani Barancová, ja osobn e, pán 

Barkol SDKÚ, pán Šmil ňák KDH, pán Ošvojšek SaS, pán 

Cehlárik MOST-HÍD a v neposlednej rade podpredseda komisie 
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pán Drozd SMER, sme jednohlasne tento projekt podpo rili, 

samozrejme s ur čitými výhradami, ktoré sme respe.  

Pán Hrabko, prepá čte, pán Hrabko. Som tiež zanietená, 

lebo som naozaj ve ľmi rozhor čená. Pán Hrabko za SMER. 

Ospravedl ňujem sa, pán Drozd. 

A jednoducho, o čo nám ide. Ide naozaj o to, aby sme 

naozaj podporovali aktívnych ob čanov, tých ktorým záleží na 

mestskej časti. Ten projekt neobmedzuje pohyb. Ke ď sa 

pozriete na to, on aj ke ď ste si ho pozreli v materiáloch, 

odstra ňuje nebezpe čnú fontánu. Nerobí ni č, čo by porušilo 

tú danú zele ň. Nezabra ňuje vo ľnému pohybu. Ten plot nebude 

slúži ť na to, aby tam niekto nemohol ís ť, ale práve naopak, 

aby tam nechodili ľudia napríklad bezdomovci a nebol 

zneužívaný. Ale nie je to naozaj o tom plote. Je to  o tej 

aktivite, ktorú sme chceli podpori ť.  

A chcem vám poveda ť, že na žiados ť pani mojej 

predre ční čky sme zasadali po naozaj náro čnom posudzovaní 

ako komisia ešte raz a hodnotili sme jej pripomienk y. Chcem 

poveda ť, zavádza. Pretože tam sa nikdy žiadne detské 

ihrisko neplánovalo. Tam nebude žiaden hluk. Tam bu de 

naozaj relaxa čná zóna. Má, ob čianske združenie sa chce len 

stara ť o to dané územie. Chce ho kultivova ť, chce kosi ť 

trávu a v podstate chce odbremeni ť magistrát od tejto 

povinnosti. (gong) 

Preto vás ve ľmi pekne prosím, apelujem na vašu 

zodpovednos ť, naozaj tu reprezentujeme aktívnych ob čanov.  
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A neodpustím si na základe aj toho čo sa tu udialo, aj 

na základe toho čo tu bolo minule. Pán Drozd, to nie je 

o vašom politickom súperení s pánom Pekárom. Malo b y to by ť 

v prvom rade, v prvom rade o aktívnych ob čanoch a naozaj, 

aby sme sa zbavili čo najviac ľahostajnosti a apatie.  

Ďakujem vám ve ľmi pekne.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne za vystúpenie pani poslankyni.  

Máme päť faktických poznámok, ktoré boli prihlásené na 

vystúpenia ob čanov.  

Prvý z nich bude diskutova ť pán poslanec Kríž.  

Mgr. Oliver   K r í ž , poslanec MsZ: 

Ja sa ospravedl ňujem, ja som sa prihlasoval ešte 

vtedy, ke ď sme hlasovali či ob čania môžu vystúpi ť a chcel 

som len doplni ť, ke ď niekedy budeme otvára ť rokovací 

poriadok, tak by sme si tam mohli da ť klauzulu, to čo 

hovoril pán Fiala, že  za a  proti  po jednom názor e, ale 

tiež ur čite to, že ke ď sa prihlási do rozpravy poslanec 

akéhoko ľvek miestneho zastupite ľstva v Bratislave, tak by 

sme o tom nemuseli hlasova ť, ako tu bola Tá ňa Tomášková, 

lebo to si myslím, že by malo by ť ex offo.  

Ale ešte doplním možno poslednú informáciu, pre čo som 

sa zastával tohto projektu.  
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To, že som povedal, že sa nemiešam do záležitostí 

iných mestských častí neznamená, že som nebol oslovený. Ja 

samozrejme tých ľudí poznám, zhodou okolností. A bol som 

nimi oslovený a ten projekt si myslím, že je dobrý.   

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pani poslanky ňa Dyttertová má faktickú poznámku.  

Anna   D y t t e r t o v á , poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Ja by som chcela len vyjadri ť, že mi pripadá smutné, 

že títo ob čania, ktorých na sto percent podporujem 

a rozumiem im pre čo vlastne vytvorili takýto typ projektu, 

že je smutné, že musia takto presvied čať ľudí o tom dobrom 

zámere, že vôbec myslia to dobre.  

Poznám ve ľmi dobre situáciu ob čanov žijúcich na 

sídliskách a je mi len ľúto, že takýchto aktívnych ob čanov, 

ako sú ob čania Cesta z mesta nie je viac aj napríklad aj 

u nás v Petržalke. Dnes už deti a starí ľudia nemajú pokoj, 

nemajú kade prejs ť normálne sa poprechádza ť a porozpráva ť, 

posedie ť si.  

Takže ve ľmi, ve ľmi podporujem a ďakujem za túto 

iniciatívu.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 
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Faktická, pani poslanky ňa Farkašovská.  

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

Ďakujem za slovo. 

Ja si ve ľmi vážim  ke ď si ľudia chcú skrášli ť svoje 

okolie, ke ď sa o ň starajú a takéto aktivity ur čite každý 

z nás len uvíta. Ja preto vôbec nemám problém hlaso vať za 

prenájom ako taký a podpori ť takúto aktivitu, ja len 

nechápem, pre čo tam musí by ť ten plot.  

Zaregistrovala som, že si pani spomínala na svoje 

detstvo pred tridsiatimi rokmi, ten plot tam predsa  vtedy 

ur čite nebol. Takže si nie som istá, či je to naozaj 

nutnos ť, a ak to má by ť problém, možno by stálo za 

zváženie, aby aktivisti prehodnotili túto svoju pod mienku 

a možno tým nás poslancov jednozna čne priklonia na svoju 

stranu.  

A ešte jedna vec. Nedostala som, aspo ň som nezachytila 

odpove ď na moju otázku, pre čo tento materiál máme opä ť na 

stole, v čom je rozdiel oproti tomu minulému, ke ď sme ho 

odmietli?  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán starosta Pilinský.  

My sme ho jedným hlasom neschválili, takto znie pra vda 

z minulého zasadnutia. Čiže preto ho tu máme znovu.  

Pán poslanec a starosta Pilinský. 
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Mgr. Peter   P i l i n s k ý , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Ja rovnako držím palce aktivis, teda aktivistom. Tý m, 

ktorí takýto projekt vypracovali. Viem, o čom hovorím. My 

sme si toto užili v podobnom duchu aj u nás v Ra či kedy sa 

vybudovala vôbec v Bratislave prvá komunitná záhrad a 

Kras ňanský zelovoc, kedy boli presne tieto isté obavy. B ola 

to zanedbaná plocha odkia ľ sme vyhá ňali bezdomovcov, 

fe ťákov, museli ju čisti ť od, od psích exkrementov. 

Prišiel nápad, projekt ktorý, si myslím, že bolo za  

hodno ho podpori ť. Mali sme tú výhodu, že ten pozemok nám 

bol zverený, takže sme, respektíve tí aktivisti nem useli 

prejs ť takouto tortúrou. A to je aj môj návrh, že ak by 

náhodou tento projekt neprešiel, ja myslím, že stál e tam je 

ten, stále tam je možnos ť, aby ten pozemok bol zverený 

mestskej časti a ke ď to mestská časť podporuje, dokonca to 

ide aj nejakým spôsobom finan čne podpori ť, ja si myslím, že 

by bolo možné, aby ten pozemok im bol zverený a nec h si to 

preboha vyriešia Ružovša, Ružinov čania doma u seba.  

Ďalšia vec je, čo sa týka toho oplota. Tiež, tiež som 

(gong) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem ve ľmi pekne. Ďakujem ve ľmi pekne. 

Pani poslanky ňa, ešte upres ňujem, že sme dostali novú 

žiados ť, ktorá bola doložená aj súhlasom obyvate ľov, čiže 
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preto o tom rokujeme znovu. To mi vysvetlil pán ria dite ľ 

Gajarský. 

Prosím pána poslanca Hr čku, faktická na vystúpenie 

občanov.  

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Á, ďakujem za slovo.  

A ja si myslím, že ono vždy platilo, že mosty spája jú, 

hranice rozde ľujú a plot je bohužia ľ, časť hranice.  A ja 

som tu teda nepo čul, že by niekto kritizoval iniciatívu, že 

by bol proti zve ľadeniu. Naozaj, s čím je tu problém, je 

s formálnym odde ľovaním priestoru. Či už formálne plotom, 

alebo čímko ľvek.  

Čiže to je to, s čím si myslím, že je hlavný problém 

toho celého, pretože ľudia majú psychologicky častokrát  

pocit, že kde je plot, tak tam je zakázaný vstup. Čiže to 

je, to je proste pod ľa mňa, naozaj na tejto úrovni 

postavené.  

A keby sa tam naozaj nejednalo o plot, ale by sa ta m 

jednalo naozaj o maximálne nejaké dvadsa ť, tridsa ť 

centimetrové, akože jak bývajú kry alebo nie čo podobné, ako 

na, na, povedzme iba formálne oddelenie, ale nie ni ečo 

vyššie, tak neviem, už prvýkrát by to bolo ur čite prešlo, 

nebola by tu neviemaká dlhá diskusia k tomu. Čiže naozaj, 

podľa mňa, celé to stojí len na tom, aby ten priestor stále  

bol, aby vyzeral ako sú časť, nie ako, ako stena. (gong) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Drozd, faktická. 

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

Ďakujem pekne. 

Presne, pán poslanec Hr čka a pred ním pani poslanky ňa 

Farkašovská to vystihli.  

Naozaj tu nejde o ni č iné, ani o nejaké politické 

súperenie, ni č, absolútne. Tu ide naozaj o ohradu, ktorá 

tam vôbec nemusí by ť. Nikto nezakazuje aktívnym obyvate ľom 

naozaj aj cez formu grantu revitalizova ť to svoje 

prostredie, pri ktorom bývajú, ale naozaj nechápeme , pre čo 

sa to musí oplocova ť meter a pol vysokým plotom. 

To je celé. To neni o žiadnom politickom súboji, 

ni čím, v ni čom inom.  

A ešte ke ď mám poveda ť k tomu Ružinovu. Naozaj, ke ď sa 

človek prejde po okolí, pani poslanky ňa z Ružinova sa tu 

chváli ko ľko dávajú na granty. Ale keby sa prešla po okolí 

koľko je tam buriny popri chodníkoch, popri ceste, kto rá 

patrí do správy Ružinova. Tak naozaj (gong) bych sa  

zamýšľal nad tým, pre čo ten Ružinov sa o to nestará. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 
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Ďakujem pekne. 

To bola faktická poznámka. Pán poslanec Drozd má eš te 

riadny príspevok prihlásený.  

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

Ďakujem. 

Takže ja by som sa vyjadril aj v tom riadnom 

príspevku. Naozaj by som pokra čoval možno v tej faktickej. 

Je pravda, že tento pozemok patrí mestu a mesto ho 

zanedbáva. Naozaj, ako som sa aj rozprával, kosí sa  to 

maximálne dva krát do roka, čo je absolútne neposta čujúce. 

Je tam pozostatok starej rozbitej fontány, ktorá je  už 

ur čite ve ľa rokov nefunk čná. Čiže toto sú hendikepi, ktoré 

sú pripísané na vrúbok mesta. Naozaj, patri čne sa o tento 

priestor poriadne nestará. Keby sa pravide ľne kosilo štyri 

krát do roka, keby tá fontána, alebo to torzo tej f ontány 

bolo dávno odstránené, tak úplne tento in, tento pr iestor 

inak vyzerá.  

Ja takisto držím palce ob čianskej iniciatíve, ktorá 

chce revitalizova ť toto prostredie. ale naozaj, žiadam ich, 

aby prehodnotili ten svoj prístup k tomu, aby to 

ohradzovali meter a pol vysokým plotom.  

To je moja taká zásadná, zásadná pripomienka k tomu  

a myslím, že by to dalo aj ur čite taký precedens pre ďalšie 

žiadosti o zaberanie  verejného priestoru a oplocov anie.  
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Ja som za to, aby sa revitalizoval verejný priestor , 

aby, aby naozaj tieto iniciatívy mali zelenú, ale n ie za 

cenu toho, aby sa tento priestor kvázi zosúkrom ňoval 

a oplocoval.  

Toto, som proti tomu a beriem to ako precedens. Tak že 

keď iniciatíva Cesta z mesta prehodnotí svoju požiadav ku na 

oplotenie, je to úplne iná situácia, tak ako poveda l pán 

poslanec Hr čka.  

Ďakujem. 

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 len k tomu plotu. To asi tí pred, teda tí samotn í 

žiadatelia by mohli dovysvetli ť, ale ja mám za to, že ten 

plot, predpokladám, nie je kvôli nejakej bariére vo či 

ostatným, ale vo či psí čkarom a psom, aby sa tam nedostali 

psy, ktorí tam nechajú exkrementy.  

A ja mám informáciu, však vy, pán primátor, dobre 

viete, ke ď sme revitalizovali v minulom období detské 

ihriská v mestskej časti Petržalka, ktorých je 

štyridsa ťosem, tak všetky majú povinne zo zákona ten takýto 

plot, ktorý je vo výške jeden meter práve kvôli tom u, aby 

tam bol bariéra vo či psom.  
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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 Kríž to povedal to isté, čo si myslím aj ja.  Ja 

chcem len to pod čiarknu ť príkladom, čerstvým príkladom 

z Petržalky zo sídliska v Ovsišti, kde sa nedávno 

vybudovalo, vybudovala krásna relaxa čná zóna, ktorá hlavne 

teda pomohla mladým rodinám s malými de ťmi. Sú tam lavi čky, 

sú tam cesti čky, tie odrážatká, na ktorých sa tie dvoj, 

trojro čné deti, aj staršie teda vozia. Je tam,  sú tam 

nakreslené na zemi zákazy, nama ľovaný zákaz vstupu so psom. 

Myslíte si, že to ľudia rešpektujú? Vôbec. Žiadny plôtik 

tam neni, ni č.  

Tam jednoducho príde mami čka aj s die ťaťom, priviaže 

psa o lavi čku a povie, že však on nikomu ni č nespraví. Tá 

lavi čka nemôže by ť už obsadená, malé deti pla čú a kri čia, 

pretože sa tých psov boja, jednoducho nemôžu tam už  

slobodne a už nehovorím o tom, že ke ď idú na nejakom (gong) 

bicyklíku, že tie psy za nimi chodia.  

Čiže ľudia nerešpektujú tieto a nenechávajú de ťom 

a starým ľuďom už ani kúštik miesta, aby sa nemuseli mota ť 

medzi psami.  

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 Černá.  

RNDr. Marta   Č e r n á , poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Odznelo tu, že je to napríklad robené kvôli starým 

ľuďom, ktorí nevládzu ís ť ďalej a ktorí by si tam posedeli. 

Ja upozor ňujem, pri tej všeobecnej hystérii proti psom, že 

pes pre starých ľudí býva dokonca lekársky by som povedala 

žiadúcim doplnkom. A ak si myslíte, že starí ľudia, ktorí 

majú psov si tam pôjdu posedie ť a psa nechajú doma, tak je 

to teda ťažký omyl. A myslím si, že to ani nie je 

v poriadku.  

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. 

Je nový zákon, ktorý myslím od 1. 9. je taký, že ka ždý 

musí ma ť psa na vôdzke. Čiže to riziko, že psy budú kade 

tade beha ť, už asi nebude také vysoké.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 
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Ďakujem pekne. 

Diskutuje riadne prihlásený pán poslanec Pilinský.  

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

Ďakujem. 

Väčšinu z toho, čo som chcel poveda ť ja, povedal 

kolega Kríž. Skuto čne si tiež myslím, že ten oplotok je tam 

skôr na ochranu toho územia pred nejakými externými  

vplyvmi.  

A opä ť, ja si myslím, že skuto čne už tu s tým trávime 

veľa času. Toto je vec, ktorú by bolo vhodné, aby sa 

rozhodlo na ružinovskej pôde. Preto ja, tak ako sme  sa 

bavili ako starostovia s primátorom pred viacerými rokmi, 

viaceré také plochy, ktoré sú síce mestské, ale mes tské 

časti ich kosia, mestské časti sa o ne starajú, vypratávajú 

tam, tam, tam koše a ke ď sa má potom rozhodova ť o nejakom 

zábere takýchto priestranstiev, tak tam potom o tom  

rozhoduje mesto. Takže, ja by som možno odporú čal, aby sa 

znovu táto téma otvorila a pripravil nejaký materiá l, ktorý 

by poriešil takéto veci, kedy mestské časti sa starajú 

o zele ň, majú náklady, ale ke ď sa má potom rozhodova ť 

o prenájme alebo o prípadne nejakom zriadení staven iska, 

tak je to riešené tu na magistráte a prípadne nejak ý príjem 

z takýchto, z takýchto pozemkov ide na magistrát.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 
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Vážené pani poslankyne, vážený páni poslanci, už 

chackujem nie len jeden júlový termín, už si chystá m 

nieko ľko júlových termínov.  

Jako, prosím vás, máte trošku boha pri sebe? Ako 

rozmýš ľajte nad tým, či už sa nepovedalo k tomu všetko a či 

náhodou nemáme rozhodnú ť hlasovaním. Toto asi nemá šancu na 

dvadsa ťsedem hlasov a môžme tu diskutova ť do ve čera. Ja som 

chcel da ť o siedmej prestávku v nádeji, že po vystúpeniach 

občanov sme blízko toho, aby sme pochopili kde máme sa  

postavi ť. Ale, prosím vás, akože trošku vážte si čas. 

Vlastný. Máme stosedem bodov programu. A ja po zajt rajšku 

zvolám na tretieho júla ďalšie zastupite ľstvo. to vám 

hovorím smrte ľne vážne, a potom budeme pokra čova ť ďalší, 

ďalší termín v júli, kým to nedorokujeme.  

To nechcem sa vyhráža ť. To je proste naša povinnos ť 

rozhodnú ť. Ale povedali sme si, pod ľa mňa, už všetko. Peter 

Pilinský teraz druhý krát povedal to, čo povedal už pred 

tým. Ospravedl ňujem sa, Peter, ale viacerí takto diskutujú.  

Čiže skúste zváži ť svoje poznámky. Máte slobodu 

rozpráva ť, ja ju nemôžem naruši ť, ani nechcem, len vás 

prosím, aby ste si trošku zvážili ekonómiu času a vážnos ť 

toho, čo (gong) ešte máme pred sebou. 

Pán poslanec Drozd reaguje na pána poslanca 

Pilinského. 

Nech sa pá či. 

Ing. Slavomír   D r o z d , poslanec MsZ: 
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Vážený pán primátor, ospravedl ňujem sa, ale musím 

zareagova ť na pána Pilinského, lebo on navodzuje atmosféru 

jak keby my sme tu nevedeli rozhodnú ť o takýchto veciach. 

A že nech to rozhodne mestská časť.  

A teraz, ako im zveríme pozemok? Iba ten, ktorý 

žiadajú, alebo okolo celého domu. Lebo o to sa bude  stara ť 

mestská časť a okolo baráku sa bude stara ť mesto. To je 

ďalší chaoz. Bu ď teda prijmeme systémové riešenie, že 

všetku zele ň zveríme mestským častiam a budú sa o to 

stara ť, ale nie takéto parciálne zverova čky, toto, s tým ja 

nesúhlasím.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Kubovi č, faktická. 

Mgr. Vladimír   K u b o v i č , poslanec MsZ: 

Tak ja sa hne ď dopredu ospraved ňujem, že takto 

naťahujem čas, ale musím podpori ť pána kolegu Pilinského 

a pripomínam kolegom a trošku by sme fakt mali a sa mozrejme 

dávam za pravdu pánovi primátorovi. Ak raz, ak raz v tej 

mestskej časti starosta dá súhlas k takej alebo onakej 

aktivite, tak pre čo my nepo čúvame tento hlas. Čo my máme 

lepšie znalosti ako ten lokálny politik? Na čo potom tí 

starostovia v takýchto veciach sú?  
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Takže pre m ňa tá diskusia je absolútne zbyto čná, 

poviem vám na rovinu a som rozhodnutý už, už dávno pred 

tým, než sa za čalo o tejto veci diskutova ť.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Diskutuje pani poslanky ňa Reinerová.  

Ing. Anna   R e i n e r o v á , poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem. 

Myslím, že sme tu všetcia sa zhodli na tom, že táto  

aktivita je hodná našej podpory. Odznelo tu množstv o 

príspevkov. Ja dávam návrh, aby sme limitovali výšk u plotu 

a podporili tento projekt.  

Písomne dávam návrh, aby výška plotu bola limitovan á 

maximálne do jedného metra, poprípade, aby bol tent o plot 

živý plot.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

To musíte vloži ť, prosím, do uznesenia, pretože 

v uznesení máme parková zóna so zatrávnením, osaden ím 

lavi čiek a oplotením. Ak chcete do toho nie čo doplni ť, máte 

na to priestor, máte na to priestor.  

Ing. Anna   R e i n e r o v á , poslanky ňa MsZ: 

Dobre, dávam návrh, aby bol plot do výšky, maximáln e 

do výšky jedného metra a so živého  
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(poznámka:  po čuť hovor mimo mikrofón) 

Dobre, tak maximálne do výšky jedného metra.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Dobre.  

(poznámka:  po čuť hovor mimo mikrofón) 

Dobre. Pani poslanky ňa má právo na predloženie svojho 

návrhu.  

(poznámka:  po čuť hovor mimo mikrofón, po čuť slová 

„však toto sú) 

Diskutuje pán poslanec Gašpierik.  

(poznámka:  po čuť hovor mimo mikrofón) 

Faktickou poznámkou reaguje pani architektka.  

Nech sa pá či. 

Ing. arch. Ingrid Konrad,  hlavná architektka: 

Ja len krátko.  

Bol na komisii územného plánu a stratégie bol 

v pondelok predstavený zaujímavý projekt, ktorý sa pôvodne 

volal adopcia zelene, alebo zelená Bratislava sa di skutoval 

ten názov, nepodstatné. Ale to je presne ten projek t, pod ľa 

mňa, do ktorého spadajú, spadajú takéto. Da ť, zveri ť 
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obyvate ľom Bratislavy mestský pozemok, aby sa starali 

o zele ň okolo svojho domu.  

A ja tiež nesúhlasím tu s tým plotom, pretože tak 

potom nech si to oplotia celé. Jako, ja nerozumiem tomu 

vymedzeniu, že zostanú do hranice druhého plotu dva  metre, 

k domu ostane meter a pol. To je ako pre koho? Čiže ke ď, 

keď ten dom naozaj ke ď má vä čšinu, tak predsa si môže 

oploti ť a my im to môžme zveri ť.  

A ja som zase presved čená o tom, že mesto, ke ďže je to 

majetok mesta, má čo do toho hovori ť. A ma to mrzí, že 

vlastne pred tým sa nevyžiadalo naše stanovisko. Je  to 

naozaj, vy to tu teraz máte zvažova ť. Tá situácia je ve ľmi 

(gong) ťažká a my sme to ani odborníci nemohli na meste 

posúdi ť.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Hr čka.  

Aha, vás sme vynechali, prepá čte.  

Pán poslanec Gašpierik a potom pán poslanec Hr čka.  

Nech sa pá či, máte slovo.  

Ing. Libor   G a š p i e r i k , poslanec MsZ: 

Predkladám návrh na ukon čenie diskusie.  

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

O takomto návrhu sa hlasuje bez rozpravy.  

Čiže prosím, prezentujte sa a hlasujte.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Ja viem, len to je formálny návrh, ktorý treba 

rozhodnú ť, lebo sa ešte môže strhnú ť lavína a toto zabráni, 

aby lavína pokra čovala, lebo ak sa takýto návrh odsúhlasí, 

tak diskutujú len tí, ktorí sú prihlásení do diskus ie a to 

bude pán poslanec Hr čka.  

(Prezentácia a hlasovanie pokra čuje) 

Prosím?  

Nerozumiem, prepá čte. Ja verím, že áno. Ten návrh 

zaznel.  

Dvadsa ťdevä ť prítomných, 

dvadsa ťdva za, dvaja boli proti, dvaja sa zdržali, 

traja nehlasovali. 

Konštatujem, že sme ukon čili diskusiu.  

Čiže riadne prihlásený pán poslanec Hr čka je posledný 

re čník v tejto diskusii.  

Nech sa pá či. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem, pán primátor. 
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Ja by som v prvom rade, ke ď vy hovoríte, že pre čo tu 

je takáto diskusia. Pretože ten materiál nie je dob re 

pripravený. Preto sa tu o tom bavíme. Prepá čte, ale keby tu 

ten materiál neprišiel po troch mesiacoch, vy ste v ideli, 

že bol nejaký problém, spoliehali ste sa na to, že to 

neprešlo o jeden hlas a spoliehali ste sa na to, že  to opä ť 

prejde, lebo, neviem, asi opä ť konštelácia hviezdy Saturnu 

s nie čím, neviem. Ako neviem, proste keby to nebolo, keby  

to bolo oddiskutované, nedeje sa tu toto, to je po prvé.  

Po druhé, ja sa čudujem, že hlavná architektka sa tiež 

ako my, dozvedá na zastupite ľstve o niektorých veciach, že 

pre čo sa k tomu nevyjadrujeme?  

Ja, ja nesúhlasím s tým, že mesto nemá právo, alebo  

nemá sa pre čo vyjadrova ť, lebo mestská časť sa vyjadrila 

a týmto je pre m ňa písmo sväté. Odpúš ťa, prosím 

o odpustenie svojich kolegov, že mám iný názor, ako  

napríklad starosta niektorej mestskej časti. Ja viem, že to 

je asi nezvyklé v politike ma ť iný názor ako starosta, a to 

je ve ľký problém, že mestský poslanec môže ma ť iný názor 

a môže presadzova ť aj nejakú inú líniu, ako presadzuje 

starosta.  

Takže, ako tiež to tu, tiež to tu strhávate do 

diskusie a teraz akože výnimo čne si za to môžte sami, že sa 

to tuto na ťahuje. 

A takisto, je tých bodov to ľko, pretože sa takto 

opakujú niektoré. Niektoré sa tu nedostali tri roky . 

Napríklad stojiská. Stojiská chodili opakovane od r ôznych 

a tri roky sa sem nedostali. Nie čo sa dokáže dosta ť za tri 
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mesiace dva krát, nie čo sa dokáže dosta ť za šes ť mesiacov 

tri krát, takže môžte si za to sám. To je môj názor . 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Faktickou poznámkou zareagujem.  

Po prvé v tom, že dostali sme novú žiados ť a dostali 

sme novú informáciu o súhlase obyvate ľov, pán poslanec. 

Čo sme mali poveda ť, že nie, to už nebudeme rokova ť, 

lebo. Proste prišli nové informácie od samotných 

žiadate ľov. Čiže preto sme to predložili znovu a chápem , 

že sme mali ešte overova ť tých, ktorí nesúhlasia. Asi áno, 

ale to je, to je asi váš názor.  

Čo sa týka pani hlavnej architektky, ur čite 

registrovala, že sme to už pred mesiacom tu schva ľovali. 

Mohla sa na to za mesiac pozrie ť a urobi ť si na to názor. 

Sedí na mestskej rade práve preto, aby videla všetk y, aj 

majetkové materiály, ktoré nie všetky sa predkladaj ú na 

posúdenie z urbanistického h ľadiska. Niektoré také rozmer 

majú. Čiže ten priestor tam je aj z jej strany. Takže ja 

myslím, že sa nemôže s ťažova ť, že nemala informáciu. Mala 

ju minimálne tým, že sme na mestskej rade tento mat eriál 

rokovali.  

Pán poslanec Kolek na kolegu Hr čku reaguje.  

Nech sa pá či. 

(poznámka:  po čuť hovor mimo mikrofón) 
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Faktické poznámky sú dovolené na re čníka, ktorý 

hovoril.  

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

Ja som sa zdržiaval doteraz, takže aspo ň posledné dve 

minúty. Pardon, jednu minútu.  

Naozaj, ja sa dostávam do situácie, ke ď som na klube 

nášho poslaneckého klubu nemal problémy s tým, aby som 

zahlasoval za tento materiál. Ale to, čo tu odznelo, 

nakoniec ma postavila, postavilo do polohy, že možn o sám 

jediný z klubu budem hlasova ť opa čne. Hej?  

Tie, tie poznámky, ktoré tu padli, pod ľa mňa sú tak 

pádne, že ich treba bra ť do úvahy. A dnešným rozhodnutím 

možno dáme príklad pre to, ako sa máme chova ť v obdobných 

prípadoch inokedy.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Ešte poslednú faktickú má pán poslanec Kríž.  

Mgr. Oliver   K r í ž , poslanec MsZ: 

Ja len na to vystúpenie pána poslanca Hr čku.  

Ja si nemyslím, že tu sa musíme hra ť na takéto 

sloví čka, že vy sa musíte vyhovára ť pre čo to tu je znovu.  
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Jednoducho vy ste politik a správate sa politicky. 

A vy, pravdepodobne máte názor, že to je dobrý proj ekt, ja 

si to tiež myslím, ale to sa netreba hanbi ť, že to 

predložíte znovu. Minule to neprešlo zhodou okolnos tí 

o jeden hlas. Pod ľa mňa to je normálne a ja by som to 

predložil zase, tak isto jak na vašom mieste.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ja sa za to nehanbím a vysvetlil som pánovi 

poslancovi, pre čo je to predložené.  

Konštatujem, že diskusiu sme vy čerpali, rozhodli sme 

o jej ukon čení.  

Dávame priestor pre návrhovú komisiu a vaše 

rozhodnutie hlasovaním.  

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 písom ne 

predložené, mestské zastupite ľstvo po prerokovaní  

materiálu schva ľuje ako prípad hodný osobitného zrete ľa.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pani poslanky ňa Reinerová stiahla svoj návrh? Lebo vy 

ste.  
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Čiže stiahla. Dobre, takže o jej návrhu sa hlasova ť 

nemôže ke ďže bol stiahnutý.  

Hlasujeme o pôvodnom návrhu uznesenia. parková zóna  so 

zatrávnením, osadením lavi čiek a oplotením. Tak je to 

v uznesenií.  

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťpäť prítomných poslancov, 

dvadsa ťpäť hlasovalo za, nikto nebol proti, desiati sa 

hlasovania zdržali. 

Konštatujem, že sme neprijali platné uznesenie 

k tomuto bodu programu.  

A sú časne vyhlasujem prestávku, ktorá bude trva ť do 

devätnás ť pä ťdesiatpä ť, kedy sa vás pokúsim zvola ť, aby sme 

sa vrátili do rokovacej sály a pokra čovali v rokovaní. Máme 

ešte ve ľa osobitných zrete ľov, ktoré by sme dnes mohli 

rozhodnú ť, takže vás prosím, aby sme o pä ť minú ť osem boli 

v rokovacej sále.  

 

(prestávka od 19.27 h) 
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Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

(Po prestávke 19.03 h) 

Tri. Už osem minút meškáme s d ĺžkou našej prestávky. 

Veľmi odce ňujem, že poslanci, ktorí sú v rokovacej sále 

rešpektujú ten časový limit, ktorý na prestávku bol. 

V rokovacej sále ich je dva, štyri, šes ť, osem, desa ť, 

dvanás ť, štrnás ť, šestnás ť, sedemnás ť, osemnás ť, devätnás ť. 

Devätnás ť poslancov, čiže prosím ďalších, ktorí sú mimo 

rokovacej sály v priestoroch mezzaninu, alebo Prima ciálneho 

paláca, aby sa vrátili do rokovacej miestnosti, aby  sme 

mohli pokra čova ť v rokovaní. Potrebujeme, aby nás tu bolo 

aspo ň dvadsa ťsedem, pretože rokujeme  o návrhoch na 

osobitný zrete ľ, ktorý si vyžaduje minimálne dvadsa ťsedem 

poslancov.  

(poznámka:  čaká sa na poslancov) 
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BOD 22 NÁVRH NA SCHVÁLENIE NÁJMU NEBYTOVÝCH 

PRIESTOROV VO VÝMERE 141,46 M 2 

V PODCHODE NA TRNAVSKOM MÝTE 

V BRATISLAVE, K. Ú. NOVÉ MESTO A K. 

Ú. NIVY PRE SPOLO ČNOSŤ DOPRAVNÝ 

PODNIK BRATISLAVA, A. S., AKO 

PRÍPADU HODNÉHO OSOBITNÉHO ZRETEĽA 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

(20.05 h) 

Otváram rokovanie o bode číslo dvadsa ťdva. Je to Návrh 

na schválenie nájmu nebytových priestorov vo výmere  141 

metrov štvorcových v Podchode na Trnavskom mýte 

v katastrálnom území Nové Mesto pre spolo čnos ť Dopravný 

podnik Bratislava ako prípad hodný osobitného zrete ľa. 

Pán riadite ľ Gajarský uvedie materiál.  

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

Ďakujem. 

Finan čná komisia o tomto materiáli nerokovala. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prosím, mikrofón. Ešte raz.  

Mgr. Rastislav   G a j a r s k ý , riadite ľ magistrátu: 
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Finan čná komisia o tomto materiáli nerokovala, mestská 

rada  odporú ča  prerokova ť.  

Ide o prenájom, ktorý sa týka nebytových priestorov  na 

Trnavskom mýte za ú čelom, ktorý by využívali, aby tento 

priestor využívali zamestnanci Dopravného podniku n a 

výmenu, na šatne a na sociálne zariadenie.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Otváram diskusiu, ktorú otvorí faktickou poznámkou pán 

poslanec Za ťovi č.  

Nech sa pá či. 

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

Ja by som poprosil zráta ť, či nás vôbec tu je dos ť. 

Jedná sa o osobitný zrete ľ, dvadsa ťsedem ľudí potrebujeme 

a ke ď nás tu bude menej, tak aby sme tu vôbec mohli nie čo 

také robi ť.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem ve ľmi pekne. Budeme sa ráta ť, ke ď budeme 

hlasova ť a nebude nás dos ť, na to máme rokovací poriadok.  

Takže pán poslanec Drozd.  



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 25. a 26. júna 2014 s pokra čovaním 3. júla a 24. septembra 2014 

 184 

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

Ja som nie čo podobné, či sme vôbec uznášaniaschopní? 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

To zistíme, ke ď budeme hlasova ť.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Pri hlasovaní to zistíme. Ja som vás po čítal a neviem  

či nás je tu presne dvadsa ťsedem. Ale to sa ukáže.  

A ja viem, že mnohí z vás chcú rokova ť v tom júli, 

dávajú to zrete ľne najavo. Čiže ja sa na to teším.  

Tí, ktorí sú tu neni, by mohli prís ť v júli, to je 

pravda.  

Ale dvadsa ťsedem nás nebude. Takže ja idem spo číta ť: 

dva, štyri, šes ť, osem, desa ť, dvanás ť, štrnás ť, šestnás ť, 

osemnásť, dvadsa ť, dvadsa ťdva, dvadsa ťštyri, dvadsa ťpäť 

prítomných poslancov. Dvadsa ťpäť prítomných poslancov.  

Ide pán, ide skupina, ide skupina, ktorá sa chce 

zapoji ť do nášho rokovania.  

Už nás je dvadsa ťsedem. Dvadsa ťsedem. Nie, nie, nie. 

Keď odídete, nebude nás dvadsa ťsedem. Teraz nás je 

dvadsa ťsedem.  

(poznámka:  po čuť hovor mimo mikrofón) 
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Ešte Dušan Pekár je na chodbe a rieši otázku 

špeciálnej poradenstva, takže (poznámka:  vrava v r okovacej 

sále). 

No, je tam pani, ktorá presne o tom s ním diskutuje . 

Diskutovala už aj so mnou.  

Takže prosím, ideme, ideme rieši ť záver bodu číslo 

dvadsa ťdva, ku ktorému sa nikto neprihlásil.  

Slovo má návrhová komisia.  

Prosím, keby ste pre čítali návrh uznesenia.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia tak ako nám bolo písom ne 

predložené, mestské zastupite ľstvo po prerokovaní  

materiálu schva ľuje ako prípad hodný osobitného zrete ľa.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prosím váženého poslanca Pekára keby sa dostavil do  

rokovacej sály a zú častnil sa nášho hlasovania, lebo hlas 

tohto poslanca chýbal aj pri bode dvadsa ťjeden. Škoda. 

Možnože by to bolo prešlo, ale už je to tam.  

Čiže skúsme bod dvadsa ťdva. Hlasujeme o návrhu 

uznesenia tak ako bol predložený.  

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 
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Dvadsa ťosem prítomných, 

dvadsa ťsedem za, nikto proti, nikto sa nezdržal, jeden 

poslanec nehlasoval. 

Konštatujem, že sme schválili platné uznesenie k bo du 

dvadsa ťdva. 

 

 

BOD 23 NÁVRH NA  SCHVÁLENIE PRED ĹŽENIA  

DOBY  NÁJMU NEHNUTEĽNOSTÍ  V AREÁLI 

NA  HRADSKEJ UL. V BRATISLAVE, K. Ú. 

VRAKUŇA O 20 ROKOV A ÚPRAVA Ú ČELU 

NÁJMU, PRE DOMOV PRE KAŽDÉHO, 

OBČIANSKE ZDRUŽENIE NA PODPORU 

A HMOTNÉ ZAOPATRENIE ĽUDÍ BEZ DOMOVA 

V SR, AKO PRÍPADU HODNÉHO OSOBITNÉHO 

ZRETEĽA 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Otváram rokovanie o bode číslo dvadsa ťtri. Je to Návrh 

na  schválenie pred ĺženia  doby  nájmu nehnute ľností  

v areáli na  Hradskej ulici v katastrálnom území Vr aku ňa o 

20 rokov a úprava ú čelu nájmu, pre Domov pre každého, 

občianske združenie na podporu a hmotné zaopatrenie ľudí 

bez domova. 
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Pán riadite ľ, prosím, keby ste uviedli materiál. Ja ho 

doplním na základe rokovania s predsedami poslaneck ých 

klubov.  

Nech sa pá či. 

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

Dobre. 

Finan čná komisia  odporu čila schváli ť  tento materiál, 

ale s dobou na desa ť rokov, rada neprijala uznese a mestská 

rada neprijala uznesenie.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ja k tomu doplním informáciu, že tých desa ť rokov by 

mohol by ť ten kompromis, na ktorom by sme sa vedeli 

zhodnú ť, s tým že chcem nabáda ť pána riadite ľa, aby doplnil 

autoremedúrou do materiálu okrem tých desiatich rok ov aj 

to, že výpovedný dôvod pre toto združenie, napriek tomu, že 

bude ma ť zmluvu na dobu ur čitú, môže by ť aj to, keby sa 

začali rieši ť tie ekologické zá ťaže, ktoré v tom území sú 

a je možné, že za tých desa ť rokov sa k tomu dostane či 

mesto, či štát. Čiže to by bola jedna podmienka.  

A druhá bola dopravné stavby, ktoré tiež sú v tom 

území plánované a ktorým by táto, tento prenájom mo hol 

bráni ť.  

Čiže riešenie dopravných stavieb vo verejnom záujme,  

jeden výpovedný dôvod. Druhý, riešenie ekologických  zá ťaží, 
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ako druhý výpovedný dôvod, čo nebýva obvykle v zmluvách, 

ktoré sú na čas ur čitý. Ale ak to náš nájomca bude 

akceptova ť, tak by sme vlastne si tým vytvorili priestor, 

aby sme tieto dve verejnoprospešné aktivity mohli r ieši ť 

napriek tomu, že tam bude ten desa ťro čný nájom.  

To je teda náš návrh ako predkladate ľov. Ja čakám, že 

sa k nemu vyjadríte a otváram k tomu diskusiu, ktor ej ako 

prvý otvára pán poslanec Kugler.  

Nech sa pá či. 

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

Ďakujem za slovo, pán primátor.  

Včera zasadalo miestne zastupite ľstvo vo Vrakuni 

a prijalo k tomu, schválilo také uznesenie, ktoré t eraz 

pre čítam:  

Miestne zastupite ľstvo po prerokovaní návrhu na 

schválenie pred ĺženia dobu nájmu o dvadsa ť rokov, nebudem 

celý názov číta ť,  

za a) žiada poslancov mestského zastupite ľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy zastupujúcich mestskú časť 

Bratislava – Vrakú ňa pána Kuglera a pána Šindlera prednies ť 

na rokovaní mestského zastupite ľstva hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislave, Bratislavy konanéh o 

v d ňoch 25. 6. a 26. 6. 2014 zásadný nesúhlas mestskej 

časti Bratislava – Vraku ňa s pred ĺžením doby nájmu v areáli 

na Hradskej ulici Bratislava, katastrálne územie Vr aku ňa 

o dvadsa ť rokov a úpravu ú čelu nájmu na dopr, pre Domov pre 

každého, ob čianske združenie na podporu a hmotné 

zaopatrenie ľudí bez domova Slovenskej republiky.  
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za b) žiada poslancov mestského zastupite ľstva 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy schv áli ť 

pred ĺženie doby nájmu predmetných nehnute ľností maximálne 

do konca roka 2016, teda do 31. 12. 2016.  

za c) žiada pána primátora hlavného mesta Slovenske j 

republiky Bratislavy prehodnoti ť koncep čné umiestnenie 

tohto typu sociálneho zariadenia poskytujúceho vere jné 

služby na území Bratislavy so zoh ľadnením nevhodnosti 

súčasnej lokality z poh ľadu jeho nesúladu s územným plánom 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy konc epčným 

dopravným prepojením lokality štvrtého kvadrantu le tiska 

Milana Rastislava Štefánika v blízkosti zdraviu ško dlivej 

enviromentálnej zá ťaže Chemického závodu Juraja Dimitrova 

umiestnenej v v katastrálnom území Vraku ňa v termíne do 

júna 2015. 

Poznamenávam, že všetkých prítomných poslancov 

miestnych zahlasovalo za toto uznesenie a z toho dô vodu 

dávam pozme ňujúci návrh uznesenia, ktoré teraz pre čítam.  

Takže k tomuto materiálu návrh na zmenu a doplnenie  

navrhnutého uznesenia v časti schva ľuje upravi ť text: 

Pred ĺženie doby nájmu o dvadsa ť rokov, to znamená od 

1. 12. 2015 do 30. 12. 2035 nasledovne zmeni ť: pred ĺženie 

doby nájmu  o jeden rok, to znamená od 1. 12. 2015 do 31. 

12. 2016. 

V časti schva ľuje zruši ť podmienku číslo dva a návrh 

uznesenia doplni ť o časť žiada nasledovne: 

Žiada primátora hlavného mesta Slovenskej republiky  

Bratislavy prehodnoti ť koncep čné umiestnenie toho typu 
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sociálneho zariadenia poskytujúceho verejné služby na území 

Bratislavy so zoh ľadnením nevhodnosti sú časnej lokality 

z poh ľadu jeho nesúladu s územným plánom hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy koncep čným dopravným 

prepojením lokality štvrtého kvadrantu Letiska Mila na 

Rastislava Štefánika v blízkosti zdraviu škodlivej 

enviromentálnej zá ťaže Chemického závodu Juraja Dimitrova 

umiestnenej v katastrálnom území Vraku ňa v termíne do dva, 

do júna 2015.  

Táto časť žiada je v súlade s tým čo bolo schválené aj 

v miestnom zastupite ľstve. 

Kópiu tohto návrhu uznesenia som už odovzdal návrho vej 

komisii.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Diskutuje pán poslanec Šindler. 

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

Ďakujem za slovo.  

Ja by som, samozrejme sa pripájam k zmene návrhu 

uznesenia ako ho predniesol kolega pán Kugler.  

A ešte k tej skládke by som chcel da ť najavo alebo na 

známosť poslancom, že iniciácia návrhu uznesenia čo sme 

mali z minulého mesiaca v máji mestského zastupite ľstva je 

druhá. Prvú som inicioval na mestskej časti Vraku ňa niekedy 
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v apríli a výsledok, ktorý sme mali v čera na zasadnutí je, 

že siedmeho mája generálna riadite ľka sekcie ministerstva 

životného prostreja, prostredia sekcie geológie 

a prírodných zdrojov podpísala schva ľovací protokol na 

začatie geologických prác na výskum geologickej úlohy 

Vrakunska cesta skládka CHZJD pod číslom eviden čným 

v rozsahu 234.038,55 eur, ktorá sa ukon čí v máji 2015.  

Takže je zrejmé, že sa tam ľady pohli a má zmysel 

nepostupova ť takými dlhými intervalmi na pred ĺženie tejto 

stavby o desa ť rokov ale len do toho 2016, aby sme sa tam 

nedostali do nejakých investi čných rozporov aj v rámci tých 

zmlúv, že pusti ť týchto ľudí nech investujú do, do tej 

budovy a je možné, že v súvislosti s tou skládkou s a bude 

tam musie ť otvára ť pôda a prístupové cesta a čoko ľvek iné 

a bude tam musie ť z tohto poh ľadu by ť ve ľká zmena. Takže sa 

pripájam a žiadam poslancov mestského zastupite ľstva, aby 

sme dostali s tým dátumom len do konca roku 2016. 

Ďakujem za slovo. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Diskutuje 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: 

Ďakujem za slovo, pán primátor. 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 25. a 26. júna 2014 s pokra čovaním 3. júla a 24. septembra 2014 

 192 

Ja som nebola na ostatnom zastupite ľstve, kde tento 

materiál vzbudil pomerne živú diskusiu ako som sa 

dozvedela. My na sociálnej komisii sme ho jednozna čne 

podporili. 

A je tam viac takých rozporuplných faktov, ktoré ma  

uvádzajú v rozpaky a ur čite nebudem hlasova ť za predložený 

ná, návrh uznesenia môjho kolegu. Jedno z tých je, že to 

zariadenie tam funguje od roku 2005 alebo ko ľko? Čiže oni 

majú skolaudovanú budovu. Zrazu príde mesto na rozp or 

s územným plánom? Nieko ľko rokov sú tam. nevadí to tá zá ťaž 

enviromentálna?  

Mám pocit, že nie sú tu celkom čisto karty vyložené na 

stôl. Osobne si myslím, že za ten mesiac mohlo aspo ň 

oddelenie dopravy, neviem či tu máme ešte niekoho, doplni ť 

údaj, pretože ako som sa dozvedela z diskusie medzi  

poslancami, možno tam je taký relevantný fakt, ktor ý by ma 

mohol presved či ť. Že tam existuje nejaký konflikt 

s plánovaným zámerom investora Pharos, tuším (pozná mka:  

počuť predsedajúceho. „áno“) a tak ďalej, ale vraj mal 

platné územné rozhodnutie, ktoré už stratilo platno sť, tak 

by ma naozaj zaujímalo v akom stave to je, pretože to je 

relevantný fakt, ktorý by ma mohol presved či ť. Ale ke ďže to 

tu nie je, ur čite sa zdržím alebo budem proti, pretože tam 

fungujú nieko ľko rokov, vykonávajú záslužnú činnos ť. 

A myslím si, že nejaká alternatíva, nemáme zatia ľ 

pripravenú náhradu, neviem či do roku 2015 by sme nie čo 

stihli nájs ť, ale v každom prípade by som bola za nejakú 

dlhšiu dobu a so zapracovaním nejakej výpovednej le hoty ak 

v prípade, že ten zámer sa tam za čne realizova ť, tak teda 
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nech majú nejaký dostato čný čas na to, aby aj oni boli 

vedomí faktu, že nebudú investova ť potom tých tristotisíc, 

ktoré pôvodne plánovali.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Kugler, faktická poznámka.  

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

Ja si dovolím reagova ť alebo doplni ť pani Nagyovú 

Džerengovú, s tým že pôvodne tento materiál mal by ť 

predložený v apríli na aprílovom zastupite ľstve. Bolo to 

stiahnuté z dôvodu, že tam chýbali stanoviská nejak ých 

dotknutých oddelení.  

Potom to bolo predložené na májové zastupite ľstvo, kde 

bolo schválené, že alebo bol vrátený materiál na 

dopracovanie z h ľadiska sociálneho, enviromentálneho, 

územného a dopravného.  

A teraz na tomto júnovom zastupite ľstve je tam 

doplnené len stanovisko sociálneho oddelenia a tiet o 

ostatné oddelenia tam stanovisko nemajú predložené.   

Tiež by ma zaujímalo aké je tam napríklad dopravné,  

stanovisko dopravného oddelenia alebo enviromentáln eho.  

Takže 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 Dyttertová.  

Anna   D y t t e r t o v á , poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem pekne.  

Ne, stotož ňujem sa z predre ční čkou pani námestní čkou 

Džerengovou, takže nebudem opakova ť to, čo ona povedala, 

ale chcem poveda ť, že konatelia tejto spolo čnosti vedia o, 

o tom výskume, tam aj o tej problematike ako takej,  napriek 

tomu potrebujú peniaze, ktoré v prípade, že im nesc hválime 

minimálne desa ť rokov, tak oni nedostanú na svoju činnos ť.  

Oni vlastne robia činnos ť, ktorá, ktorú povinne mesto 

musí vykonáva ť. Je tam zriadená dokonca noc ľaháre ň, 

stredisko osobnej hygieny, investovalo sa za tie ro ky do 

tohoto, do týchto zariadení ve ľké množstvo pe ňazí. Mesto sa 

chválilo týmto zariadením, že skuto čne je to jedno ukážkové 

fungujúce zariadenie, ktoré pomáha týmto ľuďom.  

Musíme si uvedomi ť, že ak oni nedostanú peniaze, 

nebudú môc ť teda urobi ť tie minimálne investície, ktoré 

potrebujú spravi ť, tak sa ná, sa nám stane vo ve ľmi krátkej 

dobe, že títo ľudia nebudú ma ť kam ís ť a budeme ich vo 

väčšej miere rieši ť po, v oblasti celého mesta a budeme my, 

my mesto musie ť h ľadať náhradu.  

Tá zá ťaž, ktorá tam je, ja by som tiež rada vedie ť, že 

to je záležitos ť ve ľmi na dlhé roky, ve ľmi vážna, ve ľmi 

drahá, takže si myslím, že tých desa ť rokov tam oni ešte 

spokojne môžu fungova ť a, a je to naša životná potreba, aby 
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tam boli, lebo, lebo budeme napádaní, budeme napáda ní 

a oprávnene, že sme jednoducho likvidujeme si zaria denia, 

do ktorých sme už do konca investovali a ktoré sú t eda 

nevyhnutné v tejto oblasti vykonáva ť.  

Ja dávam návrh. Je tam v tom, v tom materiáli je 

dvadsa ť rokov, my sme sa aj na sociálnej komisii o tom ted a 

ozaj debatovali nieko ľkokrát ve ľmi vážne, vieme a dohodli 

sme sa na tom, že desa ť rokov by bol taký optimálny nájom 

a tento nájom by vyhovoval aj žiadate ľom.  

Takže ja dávam návrh uznesenia na desa ť rokov.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Pardon, vy ste to navrhli, pán primátor, už?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Aha, tak pardon, pardon prepá čte, ja som tuná nebola 

na za čiatku toho bodu.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem ve ľmi pekne za vystúpenie pani poslankyni 

Dyttertovej.  

Diskutuje pán poslanec Šindler, druhý krát.  

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

Ďakujem za slovo. 
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Ja by som trošku možno poslancov chcel ozrejmi ť 

situáciu v tom smere, že nehovorím ani ako Vrakun čan, ani 

ako poslanec, ale skôr mi teraz ide o vody Žitného ostrova. 

Prvý krát o tom, že čo sa deje s touto skládkou som sa 

dozvedel niekedy vo februári tohto roku na pravidel nej 

informácie našich vodárov, kde vedenie spolo čnosti BVS bolo 

informované, že VÚRUP, ktorý robí ochranu Slovnaftu  ako 

clony a prevádzkuje vodnú clonu Slovnaftu, už nechy tá oleje 

zo Slovnaftu, ale chytá odpad z tejto skládky, ktor é tam 

navozil CHZJD so súhlasom vedenia mesta od 

šes ťdesiatehoštvrtého do sedemdesiatehodeviateho 

devä ťdesiattisíc ton bordelu v sudoch. Tie sudy sú teraz  

podmáčané, nako ľko spodná voda sa zdvihla v súvislosti 

s Gab číkovom – Nagymaros. Tie sudy všetky zaplavené 

a vytekajú a ide to do Žitného ostrova. Čiže tu sa bavíme 

o tom, že necháme tam nejaký dom ček, ale toto všetko ide do 

studní a do vodovodov a nám.  

Čiže chlapci z VÚRUPU, ke ď som sa ich na to pýtal na 

konferencii hovoria, že možno táto skládka bude pot rebova ť 

taktiež vodnú clonu a to sú všetky tie priestory ok olo toho 

smerom na západ, ktoré bude musie ť nav ŕta ť sa obrovským 

množstvom studní a od čerpáva ť vodu.  

A už len napríklad vodná clona a ochrana hydraulick á 

clona a ochrana Slovnaftu ro čne sa pre čerpá tam tridsa ť 

miliónov kubických vody a spotreba Béveesky je sede mdesiat 

miliónov, čo je spotreba Žitného ostrova. Zhruba na mesiac 

sa vy čerpá len na to, aby sa ochránil Slovnaft.  
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Čiže tu s touto skládkou ni č inšie nie je robi ť, len 

ju bu ď ju odstráni ť alebo tam spravi ť ďalšiu hydraulickú 

clonu.  

Čiže tu sa nebavíme teraz o tom či tam je dom ček, 

alebo nedom ček a či sú tam bezdomovci a akú majú sociálnu 

úlohu, ale o tom, že čo tu budeme pi ť. Čiže tu, tu je teraz 

úloha niekde úplne iná. Si nemôžme teraz aj, myslím  si, že 

z tohto kontextu, že to tam dlho bolo a nikto s tým  ni č 

nerobil. Bolo to tam preto, lebo obce ako Vraku ňa aj 

Biskupice, ktoré tam susedia s týmto pozemkom, nema li do 

roku 2011 alebo 12 na to peniaze, lebo to pod nich spadalo. 

V roku 2011 prišla zmena legislatívy, že tieto star é 

enviromentálne zá ťaže prešli na štát a štát už s tým dva 

roky mal nie čo robi ť. Oni všetci tu nad tým pozerajú, že to 

tam vyteká a VÚRUP to všetko skladuje a všetko regi struje, 

dáva to na Výskumný ústav Dionýza Štúra do geofondu  a nikto 

s tým ni č nerobí. A to tu ľudia pijú. A starostka Vrakune 

aj Biskupíc zakázala ob čanom, aby polievali zo svojich 

studní záhrady. Takže tu je to úplne o inom.  

Aby sme si uvedomili, že a teraz im poveda ť, že áno vy 

tam investujte a za chví ľku sa tam bude robi ť vodná clona 

alebo tam budú chodi ť kamióny a odváža ť to čo tam je a to, 

to je odpad, pod ľa mňa, naj ťažšieho kalibru. Nechcem 

hovori ť čo tu všeli čo je, o tajných úlohách CHZJD čo malo 

za socializmu a to sú všetko odpady z ČOVky, čo si nevedeli 

s nimi vysporiada ť. To tam naliali do sudov a to tam 

vlá čili pätnás ť rokov a potom to zasypali.  

Takže teraz si tam myslie ť. Ja si myslím, že je 

opovážlivos ť aj tam, že sa postavili tie kondomínové 
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domčeky, že tam stojí už čoko ľvek. To, to sa s tým treba 

momentálne s tým zaobera ť a s tým vysporiada ť.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Dve faktické poznámky.  

Pani poslanky ňa Dyttertová. 

Anna   D y t t e r t o v á , poslanky ňa MsZ: 

No, ďakujem pekne. Samozrejme, toto sú dve rozdielne 

veci teraz riešime. To je obrovská zá ťaž, o ktorej teda, ja 

si myslím, že vieme podstatne dlhšie. Bratislav čania vedia 

o tom podstatne dlhšie. Ja viem o tom minimálne des ať, 

pätnás ť rokov. Odborníci o tom vedia, len sa to ututlalo 

a čušalo sa o tom. 

Vieme ve ľmi dobre ako, ako chemické závody 

zne čis ťovali a zne čistili túto oblas ť. Je to tragédia, 

ktorú treba rieši ť. Myslím si, že teda samozrejme mesto 

v spolupráci s vládou to bude musie ť rieši ť, ale rozprávame 

tu ako keby išli tú skládku odstra ňova ť zajtra alebo za pä ť 

rokov. Ja by som práve preto chcela vedie ť kedy. Ja by som 

bola najš ťastnejšia keby hne ď a potom sa vyrieši dva 

domčeky sa dajú v rámci nejakých projektov a nejakej zm luvy 

samozrejme presunú ť. To nie je to najdôležitejšie, že teraz 
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nebudeme odstra ňova ť zá ťaž kvôli tomu, že tam, tam stoja 

domčeky.  

Ja len som presved čená, že pokia ľ sa toto ne, nebude 

rieši ť, (gong) nebudeme vidie ť nejaký projekt na stole, 

nevidím dôvod, pre čo by tam oni nemali by ť.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pani námestní čka Nagyová.  

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. 

Moja otázka smerovala v podobnom duchu k pánovi 

poslancovi Šindlerovi, či má teda nejakú informáciu, kedy 

sa to chystá spusti ť. Či je to naozaj nejaká otázka 

blízkeho času, pretože vraj v najbližšej dobe na to nebudú 

financie.  

Reaguje pán poslanec Šindler.  

Veď mojim prvým vstupom som vám dal informáciu, že 

ministerstvo životného prostredia podpísalo schva ľovací 

protokol a geologický prieskum za cenu dvestoštyrit isíc sa 

začal od 7. mája a mal by skon či ť do druhého mesiaca, čiže 

do februára 2015.  
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Mám za to, že vyskúmajú čo tam je. Oni tam, myslím si, 

že dobre vedia čo tam je, aj dobre vedia čo sa tam deje, 

ale chcú nejak získa ť čas aby si nejaké predpolie spravili 

a vymysleli ako nám to poveda ť a čo urobi ť. Preto je aj ten 

dátum do toho dvetisícšestnás ť.  

My net, netvrdíme, že sa majú tí z tých dom čekov 

vys ťahova ť. Ale nebudem im teraz hovori ť, že to majú na 

desa ť rokov a nech investujú, ke ď neviem čo sa s tými 

domčekmi bude musie ť dia ť po dve, po februári 

dvetisícpätnás ť, ke ď sa bude musie ť prija ť nejaké 

rozhodnutie čo ďalej so skládkou.  

To je moja odpove ď.  

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: 

Ďakujem pekne. 

No, Slovensko má, myslím, zdedenú na mnohých miesta ch 

enviromentálnu zá ťaž. Nie som presved čený, že je odstránená 

záťaž po pred sedemdesiatimi rokmi zbombardovanej Apol ke. 

Nie som presved čený a skôr naopak, som úplne istý, že nie 

je odstránená zá ťaž po Chemku Strážske. Som absolútne istý, 

že nie je odstránená po minimálne dvadsiatich piati ch 

rokoch zá ťaž po Červenej armáde a jej základniach na 
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Slovensku. To všetko, o tom všetkom sa vie a ve ľmi sa s tým 

ni č nerobí.  

A ja som, s dovolením, skeptický, ak po čúvam, že 

v oblasti vybombardovanej Apolky ešte sú možno mies ta, že 

a to tu už zaznelo vo vystúpení predre čníkov, že zajtra 

nabehne tridsa ť kor čekových bagrov a za čne to odstra ňova ť. 

Samozrejme, v momente keby to tak bolo, tak majú ti eto re či 

o roku 2016 relevantný zmysel. Ak ale dobre vieme, že nie 

že v roku 2016, 17, 18 ani ďalej žiadnych dvadsa ť 

kor čekových bagrov neodstráni osemdesiattisíc, či ko ľko, 

záťaže a vieme presne ako to vyzerá, tak samozrejme i v tom 

prípade by som bol zástancom toho, že nech za čnú z nejakej 

strany toho terénu odkopáva ť a až už bude tento areál na 

stra čej nôžke jediný neobkopaný, tak potom ho zruším.  

To znamená ke ď ešte komunisti ťažili hnedé uhlie 

v severo českom uho ľnom revíre, tak gotický dekanský kostol 

Moste s ťahovali na ko ľajniciach. To ľko úcty k nemu mali 

vtedy, ke ď bol takmer obkopaný.  To znamená, nes ťahovali ho 

za c. k. monarchie, hoci už vtedy tam možno ťažili.  

Teda tá logika je taká, že a prosím, sotva ma niekt o 

bude považova ť za toho, kto stojí proti ob čanom Vrakune, 

bol som tu aj v menšine v momentoch ke ď som bránil ich 

právo na nerozširovanie zástavby mimo areálu. To zn amená, 

sotva budú Vrakún čania hovori ť, že Osuský je proti ním, ale 

som hlboko presved čený o tom, že maximálne rok lebo tento 

problém tu je, je proste farizejské. To o, to rozho dnutie 

nechce rieši ť cielene len jedinú vec, zbavi ť sa tých ľudí. 

O tom je to rozhodnutie, nie o tom, že sa zajtra  z ačne 

odstra ňova ť zá ťaž, lebo všetci vieme, vrátane zastupite ľov 
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vo Vrakuni, že ani zajtra, ani o rok sa tá zá ťaž dramaticky 

nepohne. Ale skrývame sa za tú zá ťaž, o ktorej vieme desa ť 

či pätnás ť rokov, pretože sa chceme zbavi ť týchto ľudí.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Dve faktické poznámky, respektíve jedna. Áno, preds a 

len dve.  

Pani námestní čka Nagyová, 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: 

Áno, ďakujem. 

Ja som ešte chcela podotknú ť, že budeme za pár vodou, 

ak nás tu bude schva ľova ť ešte aj dodatok k, k noc ľahárni 

Mea Culpa, ktorá je tiež na Hradskej ulici vo Vraku ni a ja 

teda presne neviem nako ľko od seba sa nachádzajú tieto 

noc ľahárne alebo ubytovne. Ale potom sa to bude týka ť pod ľa 

mňa aj noc ľahárne Mea Culpa. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Šindler. 

Ing. Milan   Š i n d l e r , poslanec MsZ: 
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Ja by som ešte k pánovi kolegovi Osuskému chcel 

poveda ť, že všetky tie enviromentálne zá ťaže, ktoré dával 

toho spolo čného menovate ľa s touto enviromentálnou zá ťažou 

je nie vhodné z dôvodu, že presne táto zá ťaž sa nachádza 

v kmeni, v kmeni Žitného ostrova a z tadia ľto sa prúdia 

všetky vody do Žitného ostrova a dopujú Žitný ostro v 

dvadsiatimi šiestimi kubíkami pitnej vody za sekund u.  

Čiže všetky tie ostatné, ktoré ste spomínali sa 

nenachádzajú na takom kritickom mieste ako táto. Čiže ke ď 

sa bavíme o tejto, tak k tejto by sme mali ma ť úctu 

z dôvodu, že ide to do studní a do vodovodov. A nev edia, 

nevedia sa tieto prvky stadia ľ ešte eliminova ť a nikto 

o nich oficiálne nehovorí, ale idú, idú niekam, kde  by 

nemali ís ť.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Reaguje pán poslanec Osuský.  

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

Pán Šindler, samozrejme vonkoncom si netrúfam opono vať 

faktom, ktoré uvádzate a vonkoncom ich nespochyb ňujem, len 

opäť, ke ď vnímam dramati čnos ť toho o čom hovoríte a pozerám 

sa na diane za ostatných pätnás ť rokov, tak s dovolením, je 

tam isté protire čenie. Jemne povedané. A v tomto zmysle, 

teda tento apel ke ď je takto závažný, tak by volal po 

okamžitom konaní zo strany štátu.  
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A znova, ak budem vidie ť prvých pä ť, nie desa ť bagrov 

a rýpadiel, ktoré to za čnú odváža ť, tak budem s ťahova ť 

nábytok z týchto dom čekov. Ale pokia ľ hovoríme o tom, že sa 

ľady pohli a že sa to musí rozbehnú ť, a že sa to vyhodnotí, 

tak áno.  

First things first hovoria Angli čania, najprv nech sa 

začne a potom s ťahujme.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Kugler, druhé vystúpenie.  

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

Ja trošku odbo čím od témy. Ja poukazujem na to 

dopravné riešenie v tejto lokalite.  

Pre zaujímavos ť uvádzam, že v rámci tohto územia je 

plánovaný mostný objekt, respektíve mimoúrov ňové prepojenie 

lokality štvrtého kvadrantu s hradskou ulicou ponad  tú 

železnicu, ktorá sa tam nachádza. Napojenie mostnéh o 

objektu na Hradskú ulicu je v priamom dotyku so sta vbami 

a zariadením, zariadením predmetného ob čianskeho združenia.  

Záverom chcem poveda ť, že zo strany štvrtého kvadrantu 

letiska je už vybudovaný ten mostný nájazd. Neviem si 

predstavi ť tú situáciu, že ešte desa ť rokov, alebo ko ľko sa 

navrhuje teraz pred ĺži ť tú nájomnú zmluvu, že desa ť rokov 

tam ten nájazd bude v stave takom, akom je to vybud ované 

teraz.  
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Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Osuský má faktickú poznámku.  

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

Opäť, samozrejme ak treba nie čo stava ť, tak treba 

stava ť.  

Ale ke ď sa človek pozerá na to čo je nad, alebo pod 

nadjazdom pri Podturni smerom na Liptovský Hrádok, čo stojí 

uprostred Považskej Bystrice ako ve ľké ví ťazstvo, tak 

samozrejme áno, je možnože treba stava ť nájazd. Ale znova, 

títo ľudia sú tam a nemajú ve ľmi kde inde by ť. Ak by 

hrozilo, že na nich budú pada ť betónové dielce, tak ich 

opäť musíme s ťahova ť.  

Ale pokia ľ hovoríme o tom, že tam je nájazd a že je to 

v priamom dotyku, tak znova, domy v Považskej Bystr ici 

a v Liptovskom Hrádku v Podturni sú v priamom dotyk u. 

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: 

Keď sa otvorila táto otázka, ja by som sa chcel 

spýta ť, že či to je jediné takéto enviromentálne riziko, 
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alebo že či teda vieme že existujú na území mesta aj 

ďalšie, ako sú závažné, že aby sme sa t, či existuje teda 

analýza toho, či tento problém je taký najvypuklejší alebo 

máme, máme aj nejaké ďalšie, ktoré nás môžu čaka ť. Lebo 

tento riešime z dôvodu nejakého, nejakej nehnute ľnosti 

a enviro, presne jak kolega Kolek hovorí, či máme nejakú 

enviromentálnu mapu oh ľadom, oh ľadom zá ťaže, alebo možno aj 

záťaže podzemných vôd. Hej?  

Aby sme teda vedeli, že či toto je jediný pál čivý 

problém, alebo ich máme aj viac a ako tie iné plánu jeme 

rieši ť. informa čne, ke ď už sme pri tej téme.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pani poslanky ňa Farkašovská. Faktická poznámka.  

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

Ja by som len chcela kolegov poprosi ť, aby sme sa 

držali témy a to je prenájom, pred ĺženie prenájmu tohto 

pozemku. Aj na čas chcem upozorni ť, je dvadsa ť 

tridsa ťtridsa ťštyri, takže sme stále na bode dvadsa ťtri. 

Naozaj, trošku šporme čas. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 
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Pán námestník Budaj.  

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

Ja by som chcel navrhnú ť pánovi riadite ľovi zváži ť 

možnosť, že by tam v zmluve bola nejaká klauzula, že 

v tomto jedinom prípade ak príde k rozhodnutiu, že začína 

ťažba a to, čo pán Šindler upozornil, tak bude ten nájom 

skrátený.  

Ja si myslím, že my to tu nevyriešime. Pán Osuský 

podozrieva, že to budú roky, pán Šindler sa domniev a, že to 

bude rok, ale tamtí ľudia žijú, mesto potrebuje takúto 

starostlivos ť a sme radi, že ju niekto vykonáva. 

Nevyhá ňajme ich. 

A pán riadite ľ zamyslite, alebo povedzte či vidíte 

takúto cestu a nezdržujme sa s tým, je to ur čite bohumilá 

činnos ť, čo tam tí ľudia robia.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán námestník, ja som na úvod po porade s predsedam i 

poslaneckých klubov presne toto navrhol. Desa ť rokov, 

v prípade, že tam pôjde do, do ekologických riešení , do 

reálnych riešení, kon čí sa nájom. Ke ď sa pôjde do 

dopravného riešenia, kon čí sa nájom.  

To je z opa čnej strany sa blížime k tomu, čo urobilo 

miestne zastupite ľstvo. ono vidí ten priestor iba rok na 

pred ĺženie, lebo si myslí, že sa za čne nie čo s ekológiou, 
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začne sa nie čo rieši ť s cestou. My sme to zobrali z opa čnej 

strany, desa ť rokov, ale s možnos ťou skráti ť týchto dvoch 

vo verejnom záujme vykonávaných aktivitách. Jedna a j druhá 

je prospešná a nemalo by tomu bráni ť to, to zariadenie. 

A ani to nikto asi z nás nechce, aby bránilo.  

Čiže tento návrh som predniesol na za čiatku, lebo som 

takéto signály dostal z klubov a možno by mohol by ť tým 

prienikom, na ktorom by sme sa vedeli zhodnú ť, aj ke ď 

rešpektujem to, čo prijali poslanci miestneho 

zastupite ľstva, ktorí to striktne chcú ohrani či ť na rok, aj 

to je lepšie ako ni č pre túto chví ľu, ale to by som bral 

skôr ako plán bé ke ď neprejde to uznesenie desa ť rokov 

s tou možnos ťou pred časného ukon čenia.  

Pán posla 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Ja rozumiem o čom hovoríme, len ja môžem da ť 

autoremedúrou, čiže bude najprv návrh pána poslanca Kuglera 

a potom bude pôvodný návrh, ktorý má teraz podobu d esa ť 

rokov a pred časné ukon čenie pre ekológiu a dopravu.  

Pán poslanec Muránsky.  

Nech sa pá či. 

Ing. Michal   M u r á n s k y , poslanec MsZ: 

Ja by som chcel iba upozorni ť a apelova ť na to, že 

mesto aj sa skôr či neskôr, respektíve te, toto zariadenie 

skôr či neskôr odtia ľ odíde. Mesto, či už mesto za čalo 
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rozmýš ľať nad náhradou, nad náhradami kapacity, aby sa, aby 

vlastne toto zariadenie fungovalo ďalej, aj ke ď na inom 

mieste.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ešte nie.  

Tému sme vy čerpali, pretože do diskusie sa nikto 

neprihlásil.  

Dám priestor pre návrhovú komisiu.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Dostali sme návrh od pána poslanca Kuglera na zmenu  

a doplnenie navrhnutého uznesenia kde v časti schva ľuje 

navrhuje upravi ť text v znení, teraz pre čítam ten text, 

ktorý je tam pôvodne:  

pred ĺženie doby nájmu o dvadsa ť rokov, to znamená od 

1. 12. 2015 do 30. 11. 2035, tento text zmeni ť: pred ĺženie 

doby nájmu o jeden rok, to znamená od 1. 12. 2015 d o 31. 

12. 2016.  

V tejto časti ešte chce, teda navrhuje zruši ť 

podmienku číslo dva a žiada túto časť doplni ť o časť žiada 

primátora hlavného mesta prehodnoti ť koncep čné umiestnenie 

tohto typu sociálneho zariadenia poskytujúceho vere jné 

služby na území Bratislavy so zoh ľadnením nevhodnosti 

súčasnej lokality z poh ľadu jeho nesúladu z územným plánom 
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hlavného mesta SR Bratislavy, koncep čným dopravným proje, 

prepojením lokality štvrtého kvadrantu Letiska M. R . 

Štefánika v blízkosti zdraviu škodlivej enviromentá lnej 

záťaže CHZJD, umiestnenej v katastri Vraku ňa v termíne do 

júna 2015. 

Takto znie nové uznesenie.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

O tomto návrhu budeme hlasova ť o návrhu pána poslanca 

Kuglera. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťdva prítomných poslancov, 

trinás ť za, šiesti proti, trinásti sa zdržali. 

Konštatujem, že tento návrh nebol prijatý. 

Pani predsední čka.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Teraz by sme mali hlasova ť o pôvodnom ná, návrhu 

uznesenia s tou audo, autoremedúrou s tými podmienk ami 

o pred časnom ukon čení desa ťro čného nájmu.  

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

Čiže desa ť rokov a doplnila by sa tretia podmienka 

doplni ť do, do zmluvy možnos ť pred časného ukon čenia 

v prípade za čatia riešenia ekolologických zá ťaží 

a v prípade za čatia riešenia, dopravného riešenia vo 

verejnom záujme. Myslí sa, napojenie to, čo tu bolo 

spomínané.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Potom budeme hlasova ť o pôvodnom uznesení. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Je  pravda, že vás.  

(poznámka:  po čuť hovor mimo mikrofón zo sály) 

To môžte, lebo ste o tom diskutovali v diskusii a m y 

sme vás zahaltovali, že to som vlastne predniesol j a. Čiže 

ak to takto urobíme, tak to prikryjeme z h ľadiska 

rokovacieho poriadku.  

Čiže budeme hlasova ť o návrhu pani poslankyne 

Dyttertovej v tomto znení, desa ť rokov a pred časné 

ukon čenie v prípade dvoch. To je návrh pani poslankyne.  

Hlasujeme o uznesení ako celku. Čiže ke ď to prejde, 

tak sme schválili celé uznesenie vo vami navrhovano m znení.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 
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Ja viem, že ste to chceli prednies ť, aj ste to za čali 

a potom sme vás zastavili, že to tu už zaznelo.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Nedala písomne tento návrh, tak. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ten návrh zaznel. Ten návrh zaznel. Z úst pani 

poslankyne zaznel.  

A už vám to ujde. (poznámka:  zasmiatie) 

(poznámka:  návrhová komisia čaká na písomný návrh 

uznesenia) 

Takže môžme, návrhová komisia? 

Pred časným ukon čením a zakotvenou (poznámka:  ďalej 

nie je rozumie ť)zá ťaží a dopravného napojenia.  

Tak, tak, tak, tak. Áno, takto jak to máte.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

A doba nájmu desa ť rokov, tak ste to predniesli.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 
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Takže prosím návrhovú komisiu.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Takže teraz môžme hlasova ť čo dala v poradí ako druhá 

pani Dyttertová.  

S nájmom na dobu desa ť rokov s pred časným ukon čením 

zakotvenej v zmluve z dôvodu riešenia enviromentáln ej 

záťaže a dopravného napojenia.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Hlasujeme o návrhu pani poslankyne Dyttertovej, ted a 

o celom uznesení v znení ako ho predniesla pani pos lanky ňa 

Dyttertová.  

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťštyri prítomných poslancov,  

dvadsa ťosemn z nich hlasovalo za, dvaja proti, traja 

sa zdržali, jeden nehlasoval. 

Konštatujem, že sme schválili toto uznesenie 

a uzatvorili sme rokovanie o bode číslo dvadsa ťtri.  
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SPOLOČNÉ PREROKOVANIE BODOV ČÍSLO 24 A 25 

BOD 24 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 

NÁJMU NEHNUTEĽNOSTÍ – VE ĽKEJ 

TELOCVIČNE, NACHÁDZAJÚCEJ SA NA 

DUDVÁŽSKEJ ULICI Č. 6 V BRATISLAVE, 

V K. Ú. PODUNAJSKÉ BISKUPICE, PRE 

SPOLOČNOSŤ GALILEO SCHOOL, S.R.O. SO 

SÍDLOM V BRATISLAVE 

BOD 25 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 

NÁJMU NEHNUTEĽNOSTÍ – VE ĽKEJ 

TELOCVIČNE, NACHÁDZAJÚCEJ SA NA 

DUDVÁŽSKEJ ULICI Č. 6 V BRATISLAVE, 

V K. Ú. PODUNAJSKÉ BISKUPICE, PRE 

SPOLOČNOSŤ GAUDEAMUS, 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 dvadsa ťštyri a dvadsa ťpäť spolu súvisia, 

preto navrhujem spolo čné úvodné slovo, spolo čnú rozpravu 

a samostatné hlasovanie o týchto dvoch bodoch progr amu.  

Pán riadite ľ, prosím, uve ďte materiál. 

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

Áno, ďakujem za slovo. 
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Presne tak, týkajú sa, tieto dva body sa týkajú toh o 

istého priestoru na Dudvažskej ulici, priestoru ve ľkej 

telocvi čne, o ktorý sa delia tieto dve školy.  

Navrhujem o diskutova ť o týchto dvoch bodoch spolo čne 

s tým, že by som navrhol zmenu uznesenia v tom zmys le, 

ktorá sa, že by sme zvýšili nájomné pre aj jednu aj  druhú 

spolu č, spolo čnos ť alikvótnym spôsobom a to tak, môže to 

navrhnú ť potom nejaký pán poslanec,  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Viem, len uvádzaj materiál. 

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

Áno, iba, iba uvádzam materiál. Ja dúfam, že si to 

niektorý poslanec osvojí.  

Teraz aby som povedal k veci. V materiáli sa do čítate, 

že celkové náklady na prevádzku tejto telocvi čne čo sa týka 

energie a služieb sú vo výške šes ťtisícšes ťsto eur 

približne. Jeden do nájomného vo výške tisíc eur, 

tisícdvadsa ťštyri eur, druhé nájomné je vo výške 

dvetisícsedemsto eur. Dvetisícsedemstodvadsa ťdva eur. Ja 

navrhujem, aby sme zvýšili obidve nájomné až do výš ky 

šes ťtisícšes ťsto eur, teda tak, aby pokrývali aspo ň 

energie,celkové náklady na energie po čas jedného roka a to 

alikvótnym spôsobom, takže jedna, takže tá spolo čnos ť 

Galileo schol bude ma ť samozrejme vä čšie náj, vyššie 
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nájomné ako Gaudeamus a bude to rozdelené alikvótny m. Tá 

suma šes ťtisícšes ťsto bude rozdelená alikvótnym spôsobom.  

Toľko úvodné slovo.  

Ešte poviem, čo sa týka finan čnej komisie a mestskej 

rady. Finan čná komisia o materiáli nerokovala, ani o jednom 

ani o druhom, mestská rada odporú ča aj jeden, aj bod 

dvadsa ťštyri, aj bod dvadsa ťpäť 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.  

Hlási sa do nej pán poslanec Fiala.  

Stanislav   F i a l a , poslanec MsZ: 

Ďakujem, ďakujem za slovo.  

Áno, ja som bol ten, ktorý sa vlastne sa pýtal pána  

riadite ľa, alebo teda upozor ňoval na tento rozpor pretože 

ak by sme boli prísne dôsledný, tak by to malo by ť že, že 

prenajíma za nula eur a dopláca za energie a ešte d okonca 

v pôvodnom návrhu ani nie je to ľko, ko ľko tisíc, ko ľko sa 

ich tam minie aj za tie služby.  

Takže to sa mi naozaj zdalo by ť neadekvátne, aby sme, 

aby sme vlastne doplácali na činnos ť dvoch súkromných škôl.  

To, čo ste predniesli, je, je vlastne na takej hranici 

toho, čo, čo si viem predstavi ť, aby aspo ň sme boli, aspo ň 

na nule.  
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Takže, takže  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Asi si osvojujete, pán poslanec ten návrh, pretože pán 

riadite ľ ho nemôže prednies ť.  

Stanislav   F i a l a , poslanec MsZ: 

Áno.  

Aj ke ď si myslím, že spravodlivejšie by bolo, ke ď si 

pozriete tie čísla, že vlastne ak by sme išli pod ľa vami 

navrhovaných cien prenájmov, tak vlastne oni by tam  platili 

pri tej prvej škole hovorím tridsa ťdvatisíc eur. Keby sme 

iba desatinu z toho dali, tak tritisícdvesto by moh li 

plati ť ako nájom a to ostatné, čo bolo pôvodné, by mohli 

byť ako, ako energie a zdalo by sa mi to ešte stále 

korektné.  

Ale ak, ak prejde to, čo navrhuje pán riadite ľ  na ten 

jeden rok, som ešte ochotný to akceptova ť. Aspo ň, aspo ň 

vylepšenie toho návrhu, ktorý sme mali pôvodne.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec Osuský.  
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Teda pokia ľ ma pamä ť neklame, tak tento bod sa sem 

vracia ako dobrý holub a nepochybne my už istý čas vlastne 

platíme tým školám dá sa poveda ť z našich zdrojov ten 

rozdiel medzitým čo platili oni a čo platíme my.  

Teraz ke ď to po rokoch upravíme, tak to je teda 

minimálny krok smerom k zdravému rozumu dobrého hos podára. 

A ja sa ale aj tak tak skepticky pýtam, tam ten 

priestor sa neamortizuje? Ten priestor ostáva nedot knutý, 

ten je taký, aký bol v štádiu odovzdania? Lebo je c elkom 

štandardné, že sa telocvi čňa najrôznejším používaním istým 

spôsobom opotrebúva. A ke ďže je to náš majetok ako chápem, 

keďže tam berieme nájom, tak je pre m ňa otázka, nechcem 

poveda ť, že bude vybydlená za nejaké roky, ale každopádne 

teraz ke ď po rokoch kone čne prestávame stráca ť, tak vo mne 

zostáva taký čert podozrenia, že strácame na ďalej. Teda 

strácame amortizáciu tej telocvi čne. Jej stavu, jej 

strechy, okien, stien, dlážky, parkiet na dlážke, r ibstolov 

a čohoko ľvek ďalšieho.  

Takže, to sa tak pýtam, že nako ľko je to absolútny 

záujem bratislavských ob čanov a da ňových poplatníkov, aby 

sme teda boli teraz po rokoch na nule, ke ď sme to roky 

platili a aspo ň elegantne sa povznášali nad fakt, že tá 

telocvi čňa nemladne, ale opotrebúva sa.  

Teda, inými slovami, či by sa nemalo prostým 

evidentným nami uhrádzaným nákladom i prípadne nie čo 

prirazi ť? Teda to ľko, ko ľko sa odpisuje z novopostavenej 

telocvi čne, alebo z nejakej telocvi čne v bežnej škole.  



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 25. a 26. júna 2014 s pokra čovaním 3. júla a 24. septembra 2014 

 219 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán riadite ľ Gajarský.  

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

Ďakujem. 

Ja teraz si h ľadám tento materiál z minulých, bol aj 

na minulom ale teraz neviem či v apríli alebo v máji na 

zastupite ľstve, si nepamätám, ale viem, že v tomto 

materiáli boli spomínané aj rekonštrukcie, ktoré ti eto 

školy vykonali. Tuto to nie je, pardon, spomenuté, ale 

v tých materiáloch predtým áno.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Len č.  

Ing. Peter   L e n č , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo, pán primátor. 

Ja si dovolím pri tejto príležitosti takú, takú 

generálnu poznámku k tomuto spravi ť.  

Týka sa to nedostatku šport, športovísk a teda 

konkrétne hál pre športovanie mládeže, ktorá potreb uje 

proste haly na to, halové športy ako hádzaná, volej bal, 

baskedbal. Mne by sa videlo celkom vhodným riešením  tak ako 

to na, na niektorých školách funguje, že tieto mlád ežnícke 
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kluby majú akoby také, také základne na telocvi čniach 

v tých jednotlivých škôl s tým, že oni to vlastne m ajú 

akoby celé, celé prenajaté od mesta s tým, že tá  š kola 

doty čná má to tam vyhradené, neviem do štrnástej alebo d o 

pätnástej hodiny, potom to používajú oni a ve čer sa to môže 

používa ť na nejaké komer čné aktivity a zdá sa mi to celkom 

dobre využité.  

Ja neviem, ako to bude táto škola bude celé manažov ať, 

ale proste tieto, tieto kluby, ktoré sa venujú halo vým 

športom by to ve ľmi privítali a myslím, že by to vedeli 

celé manažova ť, keby sa to celé nastavilo.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec, keby sa nám prihlásil, lebo my to nao zaj 

tu schva ľujeme každý rok a minulý rok sme riešili otázku či 

áno, či nie, dokonca ste nás zaviazali, aby sme preverili  

či to nemôžme zveri ť mestskej časti lebo ona nájde tie 

kluby a vyrieši si to. My sme to skúmali. Zistili s me, že 

tie náklady na oddelenie budovy školy a telocvi čne by boli 

zbyto čne ve ľké, lebo kataster, zápis, geometrické plány, 

neviem čo. Tak sme tú cestu proste opustili. Ale ak by 

existovali také kluby, tak ich sem predložíme. Na t o je 

presne osobitný zrete ľ, že keby tu bol záujem 

o popolud ňajšie hodiny a podobne, keby povedzme takéto 

návrhy prišli z mestskej časti, všetky sem dostanete 

a rozhodnime. Ja by som bol najle, najradšej, lebo deli ť to 

len medzi dva subjekty, je naozaj málo.  
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Vy máte svätú pravdu, že keby sme tam získali šport ové 

kluby. Rozbehnime tú aktivitu týmto smerom. Už pred  rokom 

sme o nej diskutovali, žiadne návrhy neprišli.  

Čiže preto sme len na týchto dvoch školách a snažíme  

sa tú zá ťaž rozloži ť aspo ň tak, aby sme na tom pria, 

v priamej línii neškodovali. A vzh ľadom na tie investície, 

vieme odpoveda ť aj na otázku pána poslanca Osuského.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Len č má faktickú a potom pán poslanec 

Černý.  

Ing. Milan   Č e r n ý , poslanec MsZ: 

Možno by to chcelo troška iniciatívu aj z mesta, ab y 

teda oni o tom vedeli, že takáto možnos ť existuje, lebo ja 

mám skúsenos ť, že iba vyplakávajú o tom, že zanikajú proste 

hala hádzanárska na Jégeho bolo zbúraná pred po, pr ed pár 

rokmi a, a ŠKP má problém získa ť proste priestory kde by 

mohli trénova ť v nejakých slušných podmienkach.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec Černý. 

Ing. Milan   Č e r n ý , poslanec MsZ: 
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Ďakujem za slovo. 

K tejto téme sa chcem vráti ť, alebo teda, lebo 

opakovane k nej diskutujeme každý rok a posledne sm e sa 

zaoberali školou na Dudvážskej v Podunajských Bisku piciach 

v marci tohto roka.  

Vzhľadom k tomu, že dvaja kolegovia a pán Osuský 

a Hr čka iniciovali v minulosti spracovanie materiálu 

o nejakej ekonomickej výhodnosti, že či doplácame na 

prenájom tej budovy, alebo nie. teraz nie samostatn ej 

telocvi čne, ale telocvi čňa plus škola. Pretože aj tie dva 

subjekty, o ktoré sa dneska hlásia o tú telocvi čňu, tak, 

tak si prenajímajú aj tú školu ako takú a do nej 

investovali.  

Výsledok toho materiálu bol ten, že tá škola je 

zisková, alebo teda prenájom tej budovy je ziskový a preto 

ne, nerealizovalo mesto vtedy na základe tohto uzne senia 

z minulosti zverenie mestskej časti. Pretože mestská časť 

bola ochotná si to zobra ť, ale spravilo by sa jedine to, že 

mesto príde rádovo v sumáre o pä ťdesiattisíc euro ak si 

vezme mestská časť za rok budovu celú kompletnej školy do 

správy.  

Takže vtedy aj pán primátor vystúpil v tom, že škod a, 

že tu nejste a vtedy ste tu skuto čne neboli. Boli ste možno 

niekde vonku alebo vo niekde na káve a ke ď sa prejednával 

ten materiál, ktorý pojednával o tejto ekonomickej analýze 

pre prenájmu budovy celej, škola plus telocvi čňa.  

A zase nadviažem na záležitos ť, ktorá tu zaznela 

a týkajúce sa informácii ďalších prenájmov. Tá škola si to 
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prenajíma v rámci tých jednotlivých dní a je tam pr enájom 

trosku možno až neobvyklý, že prenajímam si telocvi čňu na 

jednotlivé dni. Je to presne kvôli tomu, aby bola m ožnos ť 

si prenajíma ť tú telocvi čňu aj ostatným klubom, športovcom, 

starším športovcom, ktorí, ktorí pôsobia v Biskupic iach aj 

na základe toho, že tá telocvi čňa ako taká, vidíte ten 

objekt, je samostatne prístupná mimo objektu školy.   

To znamená neni mo, nutné zakaždým aby škola bola 

súčinná pri tom samotnom prenájme, sta čí im odovzda ť k ľúče 

a môžu aj tieto ostatné športové kluby fungova ť.  

Toľko len na objasnenie. Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Uzatváram možnos ť sa prihlási ť.  

HLASOVANIE O BODOCH 24 A 25 – SAMOSTATNE 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Je čas rozhodova ť. Budeme rozhodova ť samostatne o bode 

dvadsa ťštyri a samostatne o bode dvadsa ťpäť.  

Registrujem to tak, že pán poslanec Fiala si osvoji l 

ten návrh pána riadite ľa, aby sme tú zá ťaž, teda to nájomné 

rozložili medzi obidva subjekty alikvotne. To treba  

vypo číta ť, ale pevne verím, že to vieme akceptova ť. Čiže 
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ten návrh zaznie vlastne k obidvom tým návrhom, aj 

k dvadsa ťštvorke, aj k dvadsa ťpäťke a bude jasné, že na 

každú tú školu spadne tá alikvotna časť, toho nájmu.  

Pani predsední čka, nech sa pá či. 

Pán poslanec Kolek chce poveda ť procedurálnu. Takto to 

chápem.  

Nech sa pá či. 

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

Ďakujem za slovo. 

Vidím tu, že nájomné vo výške 1024 eur mesa čne, ro čne? 

Hej? Čiže to by bolo treba zjednozna čni ť, lebo z tej, z tej 

dôvodovej správy nevychádza jednozna čne, že to je ro čný 

alebo mesa čný.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Môžme toto spresni ť, kolegyne? Vy to ur čite viete 

poveda ť či ro čný, či mesa čný?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Nech sa pá či. 

(poznámka:  po čuť hovor mimo mikrofón) 
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Veď môžte na mikrofón.  

No ve ď to povedzte, prosím. Tam máte mikrofón, nech sa 

páči. 

JUDr. Svetlana   K o m o r o v á , vedúca oddelenia správy 

nehnute ľností: 

Ide o nájomné za obdobie od 1. 10. do 30. 4. v príp ade 

GAUDEAMU, schol  GALILEOM má od 1. 9. nájom. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Čiže je to ro čný nájom? To chcete poveda ť? 

JUDr. Svetlana   K o m o r o v á , vedúca oddelenia správy 

nehnute ľností: 

Za to obdobie, presne (poznámka:  nie je rozumie ť) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Áno, dobre. To je upresnenie pre pána poslanca, aby  to 

bolo jasné. 

To, čo ste sa pýtali, sme zodpovedali.  

BOD 24 HLASOVANIE 

NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 

NÁJMU NEHNUTEĽNOSTÍ – VE ĽKEJ 
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TELOCVIČNE, NACHÁDZAJÚCEJ SA NA 

DUDVÁŽSKEJ ULICI Č. 6 V BRATISLAVE, 

V K. Ú. PODUNAJSKÉ BISKUPICE, PRE 

SPOLOČNOSŤ GALILEO SCHOOL, 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, teraz budeme ma ť slovo zo strany návrhovej 

komisie komisie. Nech sa pá či. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Prepá čte, pán primátor, ale tu odzneli nejaké sumy 

šes ťtisícšes ťsto v jednom prípade, aj v druhom prípade. 

Darmo si to pán Fiala oslovi, či osvojil, nemám tu písomne 

ni č. Neviem o čom budeme presne hlasova ť. Ke ď sa to ešte 

zopakuje ústne a poslanci budú hlasova ť za to, prosím, 

nemám proti tomu ni č, ale momentálne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pani predsední čka, ke ď uvediete návrh bod 

dvadsa ťštyri, tak ja vám pomôžem doplni ť to čo pán poslanec 

chce tam zmeni ť.  

Takže, prosím, uve ďte návrh. 

Predsední čka návrhovej komisie 
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Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Tak môžem uvies ť pôvodný návrh uznesenia  

(poznámka:  po čuť predsedajúceho „áno, áno, áno“) 

Že schva ľuje ako prípad hodný osobitného zrete ľa.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

A ja dop ĺňam za nájomné vo výške alikvotnej časti zo 

sumy šes ťtisícšes ťsto eur vo vz ťahu k tej druhej škole.  

Toto bude upresnenie sumy, za ktorú to prenajímame.   

Prosím hlasujeme v znení návrhu pána poslanca Fialu . 

Prezentujte sa a hlasujte  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťtri prítomných, 

tridsa ťdva za, nikto proti, nikto sa nezdržal, jeden 

nehlasoval. 

Konštatujem, že bod dvadsa ťštyri bol schválený. 

Tá suma je už vypo čítaná štyritisícdevä ťsto neviem 

koľko, ale myslím, že tam je to jasné.  

 

BOD 25 HLASOVANIE 

 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 

NÁJMU NEHNUTEĽNOSTÍ – VE ĽKEJ 
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TELOCVIČNE, NACHÁDZAJÚCEJ SA NA 

DUDVÁŽSKEJ ULICI Č. 6 V BRATISLAVE, 

V K. Ú. PODUNAJSKÉ BISKUPICE, PRE 

SPOLOČNOSŤ GAUDEAMUS, S.R.O. SO 

SÍDLOM V BRATISLAVE 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Poprosím návrh k bodu číslo dvadsa ťpäť. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Ten istý návrh k bodu číslo dvadsa ťpäť, mestské 

zastupite ľstvo schva ľuje ako prípad hodný osobitného 

zrete ľa s tým doplnkom. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Áno, za nájomné vo výške alikvotnej časti zo 

šes ťtisícšes ťsto.  

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťštyri prítomných, 

tridsa ťdva za, nikto proti, nikto sa nezdržal, dvaja 

nehlasovali. 

Aj tu sme prijali platné uznesenie. 
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(procedúra) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Keďže je dvadsa ť pä ťdesiatosem a zvykli sme v stredu 

rokova ť do deviatej, dávam procedurálny návrh, aby sme 

rokovali do dvadsiatej druhej hodiny a potom ukon čili 

dnešné rokovanie a stretli sa zajtra osem tridsa ť.  

Musíme to nejako vyrieši ť, inak o deviatej to ukon čím. 

Akože bu ď to akceptujete, alebo o deviatej kon číme, lebo 

tak sme zvykli vždy v stredu do deviatej a potom vo  štvrtok 

do dvadsiatejdruhej hodiny.  

Čiže ja dávam návrh, aby sme rokovali do dvadsiatej 

druhej hodiny dnes. Ke ď prejde, budeme rokova ť, ke ď 

neprejde uzavriem dnešné rokovanie a pokra čujeme zajtra 

bodom číslo dva.  

Čiže ak máte iné návrhy, ja vám dám priestor, aby so m 

nebol ja ten kto vám diktuje tempo. Čiže ak chcete niekto 

dať iný návrh, môžte.  

(poznámka:  po čuť hovor mimo mikrofón) 

Ja mám návrh do dvadsa ťdva, takže ak dáte iné návrhy, 

nech sa pá či. 

Nikto sa nehlási.  
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Prosím, zmažte ten bod, čo tam máte. Aby som videl kto 

sa hlási, pokia ľ niekto chce vystúpi ť.  

Sú nejaké iné návrhy? 

(poznámka:  zo sály je po čuť „áno“) 

Tak, prosím vás daj. Áno, nech sa pá či, pán poslanec  

Hanulík.  

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

Áno, ja by som dal návrh. Dvadsa ťjeden tridsa ť. Ä 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Dobre, takže budeme hlasova ť najprv o návrhu pána 

poslanca Hanulíka, ak neprejde, budeme hlasova ť o mojom 

návrhu a pod ľa vášho rozhodnutia budeme pokra čova ť.  

Prezentujte sa a hlasujte o rokovaní do dvadsa ť jeden 

tridsa ť. Návrh pána poslanca Hanulíka.  

Kolegy ňa to musí spusti ť. Už sa stalo. Zatia ľ sme v 

procedúre 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťdva prítomných, 

Dvanás ť za, pä ť proti, štrnás ť  sa zdržalo, jeden 

nehlasoval. 

Tento návrh neprešiel. 
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Hlasujeme o návrhu do dvadsiatej druhej hodiny. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťdva prítomných, 

sedemnás ť za, šestnás ť proti, šes ť sa zdržalo, traja 

nehlasovali. 

O jeden hlas sme schválili, že do dvadsa ťdva. 

(poznámka:  po čuť vravu v rokovacej sále) 

Pardon, šes ť proti, šiesti sa zdržali, traja 

nehlasovali. 

Ospravedl ňujem sa.  
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BOD 26 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 

NÁJMU ČASTI POZEMKU  V BRATISLAVE,  

K. Ú. VINOHRADY, ČASŤ PARC. Č.  

7094/1, PRE SPOLO ČNOSŤ ORANGE 

SLOVENSKO, A.S. SO SÍDLOM 

V BRATISLAVE 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Čiže pokra čujeme bodom číslo dvadsa ťšes ť. Je to 

osobitný zrete ľ týkajúci sa pozemkov v katastrálnom území 

Vinohrady pre spolo čnos ť Orange Slovensko. 

Pán riadite ľ Gajarský.  

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

Ďakujem za slovo.  

Pardon, ja si oto čím stranu, tu mám návrh na 

schválenie prípadu.  

Finan čná komisia  tento materiál  neprerokovala, 

mestská rada  odporú ča  prerokova ť, pán starosta súhlasí.  

Ide o prenájom jedného kusu zariadenia v hodnote 

šes ťtisíc eur. Ostatné sú nájomné až do doby kolaudácie  

a od doby kolaudácie v sume za osemsto, ro čne za su, ro čne 

sumu osemsto eur a za sumu osemstopä ťdesiat eur.  

Ďakujem. 
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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 dvadsa ťšes ť. 

Nikto sa neprihlásil.  

Návrhová komisia.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia tak ako nám bolo písom ne 

predložené, mestské zastupite ľstvo po prerokovaní materiálu 

schva ľuje  ako prípad hodný osobitného zrete ľa. 

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 ťjeden za, nikto proti, jeden sa zdržal, jeden 

nehlasoval. 

Prijali sme platné uznesenie. 
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SPOLOČNÉ PREROKOVANIE BODOV ČÍSLO 27  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: 

Dvadsa ťsedem, nájom pozemku v v katastrálnom území 

Rača pre spolo čnos ť Malé Kras ňany, s. r. o.  

Pán riadite ľ. 

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

Ďakujem za slovo. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Možno môžte uvies ť aj dvadsa ťsedem aj dvadsa ťosem, 

lebo ide o tú istú spolo čnos ť, ten istý kataster. Raz je to 
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dopravné napojenie, raz je to obytný súbor. Asi to spolu 

súvisí. 

Prosím, keby ste to uviedli spolu.  

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

Ste to v podstate povedali. 

Ide v prvom materiáli o vybudovanie prístu, realizá ciu 

prístupovej komunikácie a pred ĺženie miestnej komunikácie. 

V ďalšom materiáli je to takisto dopravné napojenie a ide 

o stojiská, parkovacie miesta na ploche stotridsa ťšes ť 

metrov štvorcových. 

Finan čná komisia  o materiáli ani o jednom, ani 

o druhom nerokovala, mestská rada  odporú ča aj jeden, aj 

druhý materiál schváli ť. 

O stanoviská starostu bolo požiadané listom. Jeden 

list bol ešte minulý rok 22. 11. 2013 a pri druhom bode je 

to, bol požiadaný listom o se, 17. 2. 2014. Má sa z a to, 

úzus je taký, že ke ď do tridsa ť dní nevyjadrí, sa 

nevyjadrí, tak sa to berie ako súhlas.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Našťastie pán starosta je tu prítomný, takže ak bude 

mať iný názor, tak nám ho povie.  

Otváram diskusiu k bodu dvadsa ťsedem a dvadsa ťosem.  

Pán poslanec Nesrovnal ako prvý, nech sa pá či. 
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JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , poslanec MsZ: 

Chcel dopl ňujúco opýta ť ešte. Nám signalizujú 

kolegovia z Ra če, že sa jedná o developerský projekt 

pomerne ve ľkého rozsahu a tieto stojiská sú nad rámec toho 

projektu z verejného priestoru. A tá vô ľa je taká, aby ke ď 

ten primá,  ke ď ten investor tam chce by ť, aby si tie 

parkoviská vybudoval na svojom pozemku a nie na ver ejných 

pozemkoch.  

Podotýkam, že ur čité parkoviská tam už na svojom 

pozemku má, tak nech v tom pokra čuje a nech nerozširuje tie 

parkoviská na verejný pozemok.  

To je ten signál z Ra če a to sa chcem opýta ť, ako to 

teda je?  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne.  

Zareagujeme na to. Možno aj pán starosta nám pomôže .  

Pán poslanec Kolek, má faktickú.  

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

Ja som sa hlásil hne ď na vystúpenie predkladate ľa. 

Nejak sa zarazil v tom ke ď hovoril, že mestská rada 

odporú ča schváli ť.  

Čítam v znení, odporú ča prerokova ť. Čiže (poznámka:  

nie je rozumie ť, hovorí naraz poslanec aj predsedajúci) 
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Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prerokova ť, prerokova ť. To sa pán riadite ľ pomýlil.  

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

Prerokova ť.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ospravedl ňujeme sa.  

Pán námestník Budaj, po ňom pán starosta Pilinský.  

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

Ďakujem. 

K tomu bodu dvadsa ťsedem chcem pripomenú ť, že znovu 

ide o zele ň a v zmysle toho, ako tu upozornila ob čianka 

Šimonči čová, malo by by ť v zmluve, že musí vytvori ť 

náhradnú zele ň. Prosím pána riadite ľa, aby si to nejak 

autoremedúrou osvojil. Inak sme v rozpore s našimi 

vlastnými pravidlami. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Takže, pán námestník, zrejme by si to mal prednies ť 

ty, aby to bolo ako podmienka, lebo pán riadite ľ si to už 

nemôže osvoji ť, môže len poveda ť, že to zapracuje do 
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zmluvy, ale nebude to v uznesení, čo je tak slabšia, 

slabšie vyjadrenie zo strany zastupite ľstva.  

Pán poslanec a starosta Pilinský. 

Nech sa pá či. 

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

Ďakujem. 

Čo sa týka tejto investície, je to tak ako je to 

uvedené na tom obrázku, škoda, že tých obrázkov tam , tam 

nie je uvedených viac, pretože jedná sa o ú čelovú 

komunikáciu, ktorá bola vybudovaná k prístupu 

k po ľnohospodárskemu družstvu PD Vinohrady a investor, 

ktorý rieši toto územie je plne v súlade s územným plánom.  

Prebehla, posudzovanie vplyvov na životné prostredi e 

a teraz rieši to územie komplexne a práve my ako me stská 

časť sme ho dotla čili k tomu aj spolu s mestskou časťou 

Nové Mesto, aby dobudoval to, na čo sa nemyslelo pred iks 

rokmi ke ď sa povolila výstavba v lokalite Slanec 

a neprepojila sa, ktorý teda leží na hranici mestsk ej časti 

Rača a Nové Mesto. Takže pra, prakticky obyvatelia sú 

obyvate ľmi Nového Mesta, ale všetok diskomfort, to znamená 

zahus ťovanie dopravy si užívame my v Ra či.  

Takže totok je cesta k tomu ako prepoji ť Horskú ulicu 

s Ra čianskou ulicou a práve totok je, toto, totok je spô sob 

akým investor, ktorý rieši toto územie by tento dlh  

z minulosti poriešil. 
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Čo sa týka tých parkovacích miest, ale teda nejakého  

úbytku zelene, to je. Hovorím, to bola ú čelová komunikácia, 

sú tam nejaké rigoly, takže myslím si, že tam o, o,  

o nejakej zelene kvalitnej sa moc hovori ť nedá.  

Ten projekt sám v sebe obsahuje, obsahuje parkovú 

zele ň, ktorá bude v tom území vybudovaná. 

A hovorím z mojej strany ja plne podporujem to, aby  

tam tá komunikácia, ktorá sa mala vybudova ť pred iks rokmi, 

kedy sa budoval Slanec ale sa na to proste pozabudl o, aby 

sa to vybudovalo teraz. Bohužia ľ si to dneska odská če iný 

investor, ale taká je už dneska doba.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán starosta, hovoril si o dopravnom napojení. To s a 

týka bodu dvadsa ťsedem. Tomu rozumiem, to je tá cesta. Ale 

pán poslanec Nesrovnal sa pýtal ve ľmi konkrétne na 

parkovanie a to pán riadite ľ uviedol, že je bod 

dvadsa ťosem. Keby si ešte k tomu mohol zauja ť stanovisko. 

Aby tu bola jasná odpove ď, lebo tá otázka bola ve ľmi 

konkrétna.  

Čiže ako je to s tým parkovaním a zabratím zelene na  

parkovanie, ktoré investor rieši na vlastnom pozemk u, ale 

tu akože chce vybudova ť ďalšie miesta na zeleni, ktorú si 

chce prenaja ť od nás.  

Mgr. Peter   P i l i n s k ý , poslanec MsZ: 
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Čo sa, čo sa tejto problematiky týka, aj dneska ke ď sa 

vybudoval Reding Tower dvojka, tak na tej komunikác ii sa 

bežne parkuje a o zeleni sa tam moc asi hovori ť nedá. 

Hovorím, tá, asi tie miesta, ktoré si ide prenaja ť sú tie, 

ktoré sú proste vyjazdené a nejaká, nejaká funk čná zele ň 

asi, a, asi ťažko.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Pani námestní čka mi pošepkala, že tam ide 

o stotridsa ťšes ť metrov štvorcových, čiže to nie je taký 

záber, aby tam mohol vybudova ť nejaké ve ľké, ve ľké dielo.  

Faktickou poznámkou na pána starostu reaguje pán 

kontrolór. 

Nech sa pá či. 

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

SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne za slovo.  

Pán poslanec Pilinský ste potešili ma touto 

informáciou, že by sa tým mala vyrieši ť otázka prepojenia 

Slanca. Presne túto otázku som položil na operatívn ej 

porade, ke ď sme to prerokovávali s pánom primátorom 

a nedostal som doteraz na to odpove ď.  

Popritom, že vám verím, že sa to má vyrieši ť, neviem 

sa zorientova ť v tej mape a sám som to nevedel z tohoto 
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vy číta ť ako to tam je nakreslené v prílohách, ktoré proste  

majú takú podrobnos ť alebo presnos ť, z ktorej mne to 

prepojenie nevyplýva. A preto by som poprosil či by nám 

trebárs pani hlavná architektka alebo nie čo mohli potvrdi ť, 

že naozaj je to tak.  

Inak ja som ve ľmi podporil na operatívnej porade tento 

materiál práve pretože to trápi obyvate ľov Kras ňan.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec a starosta reaguje na faktickú. 

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

Ďakujem. 

Možno v tom druhom materiáli, keby sme mali tú mapk u, 

kde, kde je nakreslená tá, tá celá komunikácia, kto rá 

prepojí medzi Redingom a Dopravným podnikom, ako je  tá 

obslužná komunikácia a tá potom bude pokra čovať hore na 

Horskú. My ju už ako mestská časť riešime z, z prakticky 

nám ide investor darova ť pozemky, ktoré po, potrebujeme 

k tomu, aby sme tam urobili nejaké tie polokruhy, o tá čky, 

tak ako majú by ť.  

Takže ja sa touto otázkou aj spolu so starostom Nov ého 

Mesta sme sa tým zaoberali už pred vyše rokom a rie šime to 

teda spolo čne. Takže ja verím, že to pripravíme nie len 

projek čne, ale aj realiza čne tak, aby to v blízkej dobe 

mohlo by ť realizované.  
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A chceme využi ť to, že až po hranicu svojho pozemku 

tento investor tú komunikáciu vybuduje, aj ke ď on má 

napojenie plánované len niekde v strede.  

Takže sú tam dohody a (gong) hovorím, v sú časnosti sa 

pri, pripravuje zmluva, ktorú nám investor ide mest skej, 

ako na mestskú časť previes ť časť svojich pozemkov.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Myslím, že zazneli tie základné odpovede na otázky,  

ktoré ste položili.  

Dávam priestor pre návrhovú komisiu.  

Nech sa pá či. 

 

BOD 27 HLASOVANIE 

 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 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 
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Dostali sme návrh na doplnenie od pána námestníka 

Budaja a to doplníme do podmienok ako bod, že inves tor 

nahradí existujúcu zele ň o s novou zele ňou.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Uhm.  

Čiže ideme o bode dvadsa ťsedem.  

Nech sa pá či. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Áno, a tú podmienku, teda tú dopl ňujúcu (poznámka:  

nie je rozumie ť, 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: 

Tá tam bude doplnená.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Teraz.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 
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Prosím, hlasujeme o uznesení k bodu dvadsa ťsedem 

v znení, ktoré bolo doplnené o podmienku z nášho vš eobecne 

záväzného nariadenia o nahradení úbytku  zelene. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťtri prítomných, 

dvadsa ťpäť za, nikto proti, ôsmi sa zdržali. 

Konštatujem, že sme neprijali platné uznesenie. 

 

 

BOD 28 HLASOVANIE 

 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: 

Hlasujeme o bode číslo dvadsa ťosem. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

Tiež je tam návrh pána námestníka o nahradení zelen e.  

Prezentujte sa a hlasujte. 
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(Prezentácia a hlasovanie pokra čuje.) 

Tridsa ťštyri prítomných, 

dvadsa ťdva za, nikto proti, jedenásti sa zdržali, 

jeden nehlasoval. 

Takže sme neprijali platné uznesenie.  

Konštatujem, že ani ten jeden, ani ten druhý bod 

nezískali vašu podporu.  

 

 

BOD 29 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 

NÁJMU ČASTI POZEMKU V BRATISLAVE, K. 

Ú. KARLOVA VES, PARC. Č. 1669/467, 

MAREKOVI BOBUĽOVI A ZUZANE KL ČOVEJ 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Otváram rokovanie o bode číslo dvadsa ťdevä ť. 

Je to nájom časti pozemku v katastrálnom území Karlova 

Ves, pre pána Mareka Bobu ľu a pani Zuzana, Zuzanu Kl čovú. 

Pán riadite ľ.  

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

Ďakujem. 
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Ide o výmeru desa ť metrov štvorcových za šes ť eur na 

meter štvorcový na rok, teda dokopy šes ťdesiat eur za rok.  

Ide o nájom za ú čelom užívania predzáhradky. 

Finan čná komisia  tento mara, tento materiál  

nerokovala, mestská rada  odporú ča  prerokova ť a máme 

súhlas pani starostky. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Otváram diskusiu k bodu dvadsa ťdevä ť.  

Nikto sa nehlási.  

Prosím návrhovú komisiu. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia tak ako nám bolo písom ne 

predložené, mestské zastupite ľstvo po prerokovaní materiálu 

schva ľuje  ako prípad hodný osobitného zrete ľa. 

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, 
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tridsa ťtri za, nikto proti, jeden sa zdržal 

hlasovania. 

Konštatujem, že sme prijali platné uznesenie. 

 

 

BOD 30 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 

NÁJMU ČASTI POZEMKU V BRATISLAVE, K. 

Ú. KARLOVA VES, PARC. Č. 1669/467,  

MATÚŠOVI SZABÓOVI A ING. LUCII 

VACULOVEJ 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Bod číslo tridsa ť je nájom pozemku v katastrálnom 

území Karlova pre pána  Matúšovi Szabó a pani inžin ierku 

Luciu Vaculovú.  

Nech sa pá či. 

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

Ďakujem. 

Tento materiál finan čná komisia nerokovala, mestská 

rada  odporú ča  prerokova ť a máme súhlas pani starostky.  

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

Otváram diskusiu,, do ktorej sa hlási pán poslanec 

Lenč.  

Ing. Peter   L e n č , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo, pán primátor. 

Troška teda zaujala ma tam jedna vec, že obidvaja t íto 

obyvatelia toho bytu, ktorí si chcú prenaja ť tú 

predzáhradku majú trvalý pobyt kdesi úplne niekde i nde mimo 

Bratislavy. Ja by som vám odporú čal, keby ste v rozhodnutí. 

Dvadsa ťosem sa volá to rozhodnutie o tých výškach tých 

cien? Ustanovili nejakú špeciálnu kategóriu pre tak ýto typ 

Bratislav čanov.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Je to dobrý nápad. Zrejme to predložíme do finan čnej 

komisie, lebo tam sme diskutovali o rozhodnutí dvad saťosem 

a nastavovali sme vyššie ceny nájmov na za čiatku tohto 

volebného obdobia. To si iste pamätáte.  

Keďže nemám ďalšieho prihláseného, dávam slovo 

návrhovej komisii.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 
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Hlasujeme o návrhu uznesenia tak ako nám bolo písom ne 

predložené, mestské zastupite ľstvo po prerokovaní schva ľuje  

ako prípad hodný osobitného zrete ľa. 

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.) 

Značne ste zvyklali touto poznámkou prítomní man čaft. 

Nech sa prihlásia.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

(Prezentácia a hlasovanie pokra čuje.) 

Ale dvaja? Hej, áno, jasne.  

(Prezentácia a hlasovanie pokra čuje.) 

Tridsa ťdva prítomných, 

dvadsa ťjeden za, nikto proti, jedenásti sa zdržali. 

To, tak, musí sa pres ťahova ť. Potom. 

Na papieri sa pres ťahuje, potom nech príde, tak to 

poslanci odkazujú. Rozumiem tomu.  

Tridsiatka teda nemá platné uznesenie. 
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BOD 31 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 

NÁJMU ČASTI POZEMKU V BRATISLAVE, K. 

Ú. KARLOVA VES, PARC. Č. 1259/3, 

SPOLOČNOSTI NEXT INVEST, 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 ť jednotka bola stiahnutá. 

 

 

BOD 32 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 

NÁJMU ČASTÍ POZEMKU V BRATISLAVE, K. 

Ú. DÚBRAVKA, PARC. Č. 1456, 

SPOLOČENSTVU VLASTNÍKOV BYTOV 

GALBAVÉHO 1, SO SÍDLOM V BRATISLAVE 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Tridsa ťdva je nájom častí pozemku v katastrálnom území 

Dúbravka, pre Spolo čenstvo vlastníkov bytov Galbavého 1. 

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

Ďakujem. 

Ide o vybudovanie a užívanie kontajnerového stanovi šťa 

vo výmere tridsa ťštyri metrov štvorcových  a rekonštrukcia 

a užívanie prístupovej komunikácie z h ľadiska 

prislúchajúcej k bytovému domu Galbavého jedna celk ovo 

o výmere stodevä ťdesiatosem metrov štvorcových.  

Komisia materiál, finan čná komisia o materiáli 

nerokovala, mestská rada  odporú ča  prerokova ť, pán 

starosta súhlasí s podmienkami, ktoré sú vyriešené v návrhu 

zmluvy.  

Ďakujem. 

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 neprihlásil. 

Prosím návrhovú komisiu. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia tak ako nám bolo písom ne 

predložené, mestské zastupite ľstvo po prerokovaní  

schva ľuje ako prípad hodný osobitného zrete ľa. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 
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Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťtri prítomných poslancov, 

všetci za, nikto proti. 

Bolo prijaté platné uznesenie. 

 

 

BOD 33 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 

NÁJMU ČASTI POZEMKU V BRATISLAVE, K. 

Ú. DÚBRAVKA, PARC. Č. 1336/1, 

SPOLOČNOSTI SLOVAK INVESTMENT GROUP, 

A.S., 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 nájom časti pozemku 

v katastrálnom území Dúbravka pre spolo čnos ť SLOVAK 

INVESTMENT GROUP. 

Pán riadite ľ.  

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

Ďakujem. Ďakujem za slovo. 

Účelom prenájmu je prístavba k jestvu, jestvujúcej 

stavby k obchodnému domu Átrium Saratov.  
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Finan čná komisia  o materiáli nerokovala, mestská rada  

odporú ča  prerokova ť, máme súhlas pána starostu. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Otváram diskusiu k bodu číslo tridsa ťtri. 

Nikto sa neprihlásil.  

Prihlásil, predsa.  

Pán poslanec Kolek, nech sa pá či. 

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

Ďakujem. 

Ja by som upozornil na ten geometrický plán. 

V podstate neviem, či tie čiary sú verne zobrazujú, 

zobrazujúce skuto čnos ť, ale tam, tam tá hranica je taká 

cik-cak urobená, vzh ľadom na ten existujúci objekt Slovak 

Investment a zaberané terajšie územie, hej? Čiže neviem, či 

to bol úmysel, či to je, je len nedokonalos ťou kres, 

zakreslenia, ale zdá sa mi to také nerozumné.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Myslíte ten malý rožtek, čo tam je taký vyhryzený? 

A ke ď to rešpektuje sú časný stav, v čom, v čom to, ako to 
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môžme zmeni ť, pán poslanec? čo myslíte, že by sme mali 

urobi ť? Lebo hovoríte, že to nie je dobre. Ur čite áno. Keby 

sme sa my pripravili o kúsok územia je to hlúpos ť, ale ak 

tam tá budova má taký výstupok, tak čo s tým môžeme urobi ť?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Pán poslanec Borgu ľa má slovo. 

Nech sa pá či. 

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

Ďakujem za slovo. 

Ja budem hlasova ť proti tomuto materiálu. Mne  sa to 

celé nejaké, také divné mi to pripadá jak ke ď lastovi čka 

hniezdo stavia, také prílepky.  

A, a teraz mi mu prenajmeme pozemok a na tom 

prenajatom ide stava ť. Ja nehovorím, rovno, že by teda by 

sme mali predáva ť, ale proste celé je to také divné, tak 

ďobka ť. Tu teraz, potom zas na druhej strane bude chcie ť 

čosi prilepi ť, tak tam mu prenajmeme, potom zas nie čo. 

Neviem, nezdá sa mi to celé.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Je to nájom len, pripomínam. Ni č nepredávame.  

Keďže nemám ďalšieho prihláseného, prosím, vyjadrime 

sa hlasovaním.  
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Slovo má návrhová komisia. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia tak ako nám bolo písom ne 

predložené, mestské zastupite ľstvo schva ľuje. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Nech sa pá či, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťtri prítomných, 

devätnás ť za, nikto proti, trinásti sa zdržali, jeden 

nehlasoval. 

Konštatujem, že sme neprijali platné uznesenie. 

 

 

BOD 34 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 

NÁJMU POZEMKOV V BRATISLAVE,  K. Ú. 

PETRŽALKA, PARC. Č.  1287/2, PARC. 

Č. 2108, PARC. Č. 1937, PARC. Č. 

4630/1, PARC. Č. 4628, PARC. Č. 

3544, PARC. Č. 1385, PARC. Č. 379, 

PARC. Č. 298/2, PARC. Č. 1538, PARC. 

Č. 3547, PARC. Č. 1306 NA UŽÍVANIE 
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PRÍSTUPOV K NEBYTOVÝM PRIESTOROM 

V BRATISLAVE 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Bod číslo tridsa ťštyri je nájom pozemkov 

v katastrálnom území Petržalka na užívanie prístupo v 

k nebytovým priestorom v Bratislave. 

Nech sa pá či, pán riadite ľ.  

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

Presne tak, ide o užívanie, prístupy k nebytovým 

priestorom. 

Finan č. f 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Fotky nemáme.  

Fina čná komisia o materiáli nerokovala, mestská rada  

odporú ča  prerokova ť. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Pán starosta sa nevyjadril k nájmu, žiada odstúpeni e 

žiadosti mestskej časti Petržalka, nako ľko sú pod ľa jeho 

názoru zverené mestskej časti Petržalka.  
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To je klasický ten prípad, ktorý máme čo sa týka 

Petržalky. Pod ľa stanoviska mesta je zverená len zele ň, 

preto je prenajímate ľom je hlavné mesto. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Otváram diskusiu. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Áno. 

Pán poslanec Fiala sa chce prihlási ť.  

Nech sa pá či. 

Stanislav   F i a l a , poslanec MsZ: 

Ďakujem za výzvu. Váhal som sa prihlási ť.  

Neviem, či v tomto materiáli alebo v nejakom inom sa 

pán starosta mestskej časti ale odvoláva na nejaké 

rozhodnutie súdu. S tou zele ňou to asi nebude až také, až 

také jednozna čné.  

Iba podotýkam, už tu rozprával, túto tému nastolil pán 

starosta Pilinský, a vy ste to aj v minulosti nejak ým 

spôsobom s ľúbili, že tá diskusia medzi mestom a mestskými 

časťami (poznámka:  nezrozumite ľné slovo) by mala 

nasledova ť.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ja k tomu poviem faktickú poznámku, lebo zatia ľ nie je 

rozhodnutie súdu.  

Píšeme si s pánom starostom Bajanom a tie listy sú 

zložité v tom, že naozaj sa pozemok a tráva oddeli ť nedá. 

Toto si myslíme obe strany zhodne, ale na rozdiel o d pána 

starostu mesto obhajuje pozíciu, že v roku devä ťdesiatjedna 

sa zverila mestským častiam iba starostlivos ť o zele ň 

a nezverili sa pozemky za ú čelom výstavby.  

Lebo že keby sme to urobili, že by sem akceptovali 

v tomto prípade, alebo v inom, že to tak je, že aj pozemky, 

milióny eur sme v tom momente pustili komínom smero m na 

mestské časti a to sme asi nechceli v roku devä ťdesiatjedna 

urobi ť.  

Možno že som to povedal príliš pejoratívne, ja sa 

ospravedl ňujem, ale mesto by sme pripravili ako keby 

takouto jednoduchou interpretáciou o množstvo pozem kov. 

Ak by ste sa s tým vy stotožnili, že by ste vedome 

povedali, chceme aby všetko to čo majú mestské časti ako 

zele ň mali aj ako pozemok a mohli na tom umožni ť výstavbu, 

prenajíma ť, predáva ť a podobne, samozrejme, predáva ť so 

súhlasom mesta, budem to akceptova ť, len vám poviem, že to 

sú milióny euro, o ktoré by sme my ako mesto prišli  v tom, 

že by sme ich presunuli na mestské časti. Môžme to urobi ť, 

len sa mi nechce to urobi ť len po dohode s pánom starostom, 

potrebujem to naozaj rieši ť širšie, zatia ľ h ľadáme tú 

právnu argumentáciu, súdne rozhodnutie nebolo.  
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Čiže na žiadne súdne rozhodnutie sa pán starosta 

neodvoláva. Čítam si ve ľmi poctivo jeho listy, čítam si 

listy, ktoré píšu moji kolegovia v mene mesta a sna žíme sa 

dobra ť sa k nejakej spolo čnej pravde, lebo my v tomto nie 

sme nejakí nepriatelia. Spravuje to či jedna samospráva, či 

druhá, ale proste treba si v tom urobi ť jasno, čo bol 

úmysel v roku devä ťdesiatjedna, ke ď sa podpisovali 

zverovacie protokoly.  

Viem, že je to netradi čné. Ani mne sa to ako 

starostovi ve ľmi nepá čilo, ale tú interpretáciu mesto 

dlhodobo drží a snažím sa ju drža ť aj ja a snažil som sa 

zisti ť, že keby som ju opustil, čo by to znamenalo, bolo by 

to pomerne ve ľký úbytok z majetku mesta do majetku mestkých 

častí alebo do správy  

Toľko z mojej strany.  

Pán poslanec Osuský, faktická poznámka.  

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

Pán primátor, dovolím si o nie čom širšom a v nejakých 

širších súvislostiach rieši ť túto otázku.  

Mňa čisto gramaticko-jazykovedne zaujíma tá zvláštna 

formulácia: nájom pozemku  v katastrálnom území Pet ržalka 

na užívanie prístupov k nebytovým priestorom v Brat islave. 

Má ta veta takú logiku? Čo tak na Slovensku keby bolo 

miesto v Bratislave alebo v Európskej únii.  
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Pre čo je tam väzba katastrálneho územia v Petržalke na 

užívanie. To znamená, tým pádom to bude aj v Ra či alebo 

niekde inde? Lebo je to v Bratislave odrazu.  

Ja som asi hlúpy, ale tak sa pýtam, akú to má logik u? 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Tiež ma to zasko čilo v tom názve, ke ď som čítal názov 

a nie je mi to jasné pre čo to tam. 

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

Aha, tak. Lebo ani mne, ani trochu.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Okej. 

(poznámka:  smiech) 

Pán poslanec Pilinský, nech sa pá či. 

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

(poznámka:  po čuť hovor mimo mikrofón) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 
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Prosím, teraz diskutuje pán poslanec a starosta 

Pilinský. Má faktickú poznámku, len nemá mikrofón.  

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

Už mám, už mám, ďakujem.  

Nakoľko z kolegov starostov som tu už, už len ja, tak 

ja by som možnože dal na pravú mieru aj to , čo hovoril 

kolega Fiala.  

Nám ako starostom nejde o to, aby sme mohli predáva ť, 

naklada ť s, s majetkom, teda s tou, tou zele ňou, ale proste 

sa nám zdá nejakým spôsobom nefér ke ď sa ke ď sa má ten 

pozemok prinies ť nejaký úžitok, napríklad na, na zriadenie 

staveniska, tak to je príjem mesta, ale ke ď to máme kosi ť, 

a nie tak ako mesto, že dva krát do roka, ale my to  kosíme 

osem krát do roka, pretože tak si myslíme, že by sa  nám 

malo o tú zele ň stara ť, tak na to, na to sme ako mestské 

časti dobré.  

A extrémny prípad je, a to bol práve aj tento prípa d 

pri, pri tem, pri tých, pri tej komunikácii. Je ve ľa 

prípadov aj u nás v Ra či, kedy mesto prenajalo ú čelovú 

komunikáciu, získava, ja neviem, pä ťtisíc euro štvr ťro čne, 

účelová komunikácia bude vybudovaná a následne ju zve rí 

mestskej časti, aby ju odh ŕňala, (gong) aby sa o ňu 

starala, aby mala s tým proste náklady.  

Toto si myslím, to čo trápi nás starostov. 

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. 

Pán starosta, ty si sa ešte raz prihlásil na riadny  

príspevok, to zrejme už nie je aktuálne.  

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Čiže Uzatváram možnos ť sa prihlási ť a prosím návrhovú 

komisiu.  

Pani poslanky ňa Jégh má slovo. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia tak ako nám bolo písom ne 

predložené, mestské zastupite ľstvo po prerokovaní materiálu 

schva ľuje  ako prípad hodný osobitného zredela, zrete ľa 

v bodoch jedna až štrnás ť s podmienkou uvedenou.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte o uznesení,  

ktoré prepája Petržalku a Bratislavu a ešte aj 

niektoré nebytové priestory. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 
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Áno, cez dva, nieko ľko metrov štvorcových. 

(Prezentácia a hlasovanie pokra čuje.) 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Tam sú, že so sídlom v Bratislave, to by sme ešte 

rozumeli. Tam sa to tak nakopírovalo.  

(Prezentácia a hlasovanie pokra čuje.) 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

(Prezentácia a hlasovanie pokra čuje.) 

Tridsa ťjeden prítomných, 

dvadsa ťsedem za, nikto proti, traja sa zdržali, jeden 

nehlasoval. 

Ďakujem pekne za prijatie uznesenia.  
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BOD 35 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 

NÁJMU POZEMKU V BRATISLAVE,  K. Ú. 

PETRŽALKA, PARC. Č. 1366, PRE 

MUHAMMADA ASGHARA, TRVALE BYTOM 

V HAINBURGU, RAKÚSKA REPUBLIKA, 

PRECHODNE BYTOM V BRATISLAVE 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Tridsa ťpäťka je nájom pozemku v katastrálnom území 

Petržalka pre pána Muhammada Agh, Asghara. 

(poznámka:  po čuť slová „trvale bytom“) 

Trvale bytom v Hainburgu, Rakúska republika, precho dne 

bytom v Bratislave. 

Pán riadite ľ, prosím, uve ďte materiál.  

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

Ďakujem za slovo. 

Účelom nájmu je prevádzkovanie stánku na predaj 

gastronomického sortimentu na Romanovej ulici v Bra tislave.  

Finan čná komisia  o materiáli nerokovala, mestská rada  

odporú ča  prerokova ť, pán starosta sa tak vyjadril takisto, 

ako v predošlom bode.  

Ďakujem. 
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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 tridsa ťpäť.  

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 písom ne 

predložené, mestské zastupite ľstvo schva ľuje ako prípad 

hodný osobitného zrete ľa. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte o forme cezhrani čnej 

spolupráce. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Vidím, že nezískava vašu dôveru. 

Ale nebude stánok, no však ve ď, čo už.  

(Prezentácia a hlasovanie pokra čuje.) 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Má, má blbé meno, no. Teda, pardon, blbé bydlisko. 

(Prezentácia a hlasovanie pokra čuje.) 

Tridsa ť prítomných, 
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devä ť za, nikto proti, dvadsiati sa zdržali, jeden 

nehlasoval. 

Konštatujem, že sme neprijali platné uznesenie. 

 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Toto neviem či bolo š ťastné rozhodnutie, ale nechám to 

samozrejme na vás, vy viete, že čo ste chceli tým vyjadri ť.  

 

 

BOD 36 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: 

Diskutujeme o bode číslo tridsa ťšes ť. Je to nájom 

pozemkov  v katastrálnom území Petržalka, pre spolo čnos ť 

VODOTIKA – MG. 
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Pán riadite ľ, uve ďte materiál. 

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

Ďakujem za slovo. 

Ide o vybudovanie a užívanie komunikácie, chodníku,  

a parkovacích stojísk a zelene k stavbe Polyfunk čný dom 

Lužná Bratislava - Petržalka. Na križovatke Bosákov á – 

Lužná. 

Finan čná komisia  o materiáli nerokovala, mestská rada  

odporú ča  prerokova ť a 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 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 písom ne 

predložené, mestské zastupite ľstvo schva ľuje ako prípad 

hodný osobitného zrete ľa. 

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 ťosem prítomných, 

Dvadsa ť za, nikto proti, ôsmi sa zdržali. 

Konštatujem, že sme neschválili tento návrh.  

 

 

BOD 37 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 

NÁJMU POZEMKOV V BRATISLAVE, K. Ú. 

PETRŽALKA, PARC. Č. 77/1 PRE 

SPOLOČNOSŤ BYTY, SPOL. S R.O. SO 

SÍDLOM V BRATISLAVE A PARC. Č. 50/1 

PRE ING. MILOŠA PODOLSKÉHO IMP SO 

SÍDLOM MOST PRI BRATISLAVE 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Tridsa ťsedem je návrh nájom pozemkov v katastrálnom 

území Petržalka pre inžiniera Miloša Podolského so sídlom 

Most pri Bratislave. 

Nech sa pá či. 

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

Ďakujem. 

Účel nájmu je vybudovanie vodomernej šachty. 

Finan čná komisia  o materiáli nerokovala, mestská rada 

odporú ča  prerokova ť, pán starosta súhlasí.  
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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 tridsa ťsedem.  

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 písom ne 

predložené, mestské zastupite ľstvo schva ľuje ako prípad 

hodný osobitného zrete ľa nájom, uzatvorenie zmluvy 

o budúcom nájme.  

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, 

tridsa ť za, nikto proti, jeden sa zdržal, jeden 

nehlasoval. 

Prijali sme  platné uznesenie. 

 

 

BOD 38 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 
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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: 

Tridsa ťosmi čka je nájom pozemkov v katastrálnom území 

Petržalka pre spolo čnos ť Správca Vysokej školy ekonomiky 

a manažmentu verejnej správy, s. r. o. so sídlom 

v Bratislave. 

Pán riadite ľ, nech sa pá či. 

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

Ďakujem. 

Účelom nájmu sú, je dobudovanie a užívanie parkoviska , 

konkrétne o štrnás ť miest, realizácie vonkajších a sadových 

úprav k polyfunk čnému objektu na Furdekovej číslo 16. 

Finan čná komisia  o materiáli nerokovala, mestská rada  

odporú ča prerokova ť a pán starosta súhlasí.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Otváram diskusiu k bodu číslo tridsa ťosem.  

Pán poslanec Fiala.  
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Stanislav   F i a l a , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo, pán primátor. 

V tej pôvodnej žiadosti žiadali o dvetisícpä ťsto 

metrov štvorcových, teraz je to, myslím, rádovo oko lo 

sedemsto.  

Z tej mapky na strane devä ť celkom jasne nevyplýva, že 

čo ideme vlastne prenajíma ť. Možno sa ja mýlim, ale vy 

rozumiete, čo ideme prenajíma ť? Sú to tie štvor čeky, ktoré 

sú o číslované arabskými číslami? A ak, ak je to tak, tak to 

my akože takto povyberáme presne čiasto čky a parkoviská, 

ktoré práve on potrebuje, aby mal čo najmenej štvorcových 

metrov a toto presne si prenajal?  

A ak vypo čítame tú sumu, ktorú si pre, prenajme, teda 

ktorú, za ktorú by sme to boli prenajali a, a skúsi me iba 

odhadnú ť tie parkovacie miesta, vieme za akú smiešnu sumu 

by ho to parkovacie miesto vyšlo?  

Mimochodom to bola kedysi budova Slovak telekomu, 

ktoré mesto predávalo a predávalo ho pomaly v pôdor yse. To 

znamená, oni si nakreslili presne čo chcú a to, to si vtedy 

kúpili. A teraz, ke ď, ke ď tam je vysoká škola, ktorá 

mimochodom tam pravdepodobne vôbec nepatrí pod ľa územného 

plánu, aj pod ľa týchto materiálov, ktoré tu máme, pretože  

tam je budovy školstva, školstva a lokálneho význam u, čo 

teda city študenti ani profesori by sa nepotešili, keby sa 

dozvedeli, že sú lokálneho významu. 

Takže jednoducho toto je pre m ňa neprijate ľný 

dokument, materiál absolútne nevhodný na prijatie t ak, ako 

je to teraz predložené.  
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Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Faktickou poznámkou pani poslanky ňa Dyttertová.  

Anna   D y t t e r t o v á , poslanky ňa MsZ: 

Áno, ja len podporujem svojho kolegu a poznám tam t ú 

situáciu dobre. A to je úplne nevhodné aj miesto, a j celá 

lokalita na takéto riešenie. Tam je v susedstve trh ovisko, 

tam parkuje množstvo áut a teraz keby tam zabrali t ieto 

priestory ani tá šípka, ktorá smerovala.  

Práve aj ja sa pýtam, lebo nie je jasné, že  kde to  

je? Lebo tam také miesto ani neexistuje, jedine na 

trávniku, aj ten prístup tam je problematický.  

Takže myslím si, že by to bolo treba dôkladnejšie s i 

prezrie ť.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Poprosím pána poslanca Hr čku o jeho vystúpenie. 

Nech sa pá či, pán poslanec. 

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

Ja ešte by som rád upozornil, že tým, že tam vznikl a 

takto, kvázi vysoká škola a tým, že tam chodí ve ľké 

množstvo študentov, tak tam zna čným spôsobom sa komplikuje 

celé parkovanie. Tam naozaj je vyriešené ve ľmi nesystémovo. 

A myslím si, že aj to je dôvod, pre čo oni chcú časť tých 

parkovacích miest zobra ť, ale boli tam aj s ťažnosti na, na 

či už správanie sa študentov a podobne. Ale to tu ne chcem 

hodnoti ť. 

Ale myslím si, že, myslím si, že celkovo by sa na t o 

bolo trebalo pozrie ť komplexne, aby sme zasa neprenajali 

nie čo a ako mali by sme si  asi, mali by sme si asi vyp ýta ť 

nejakú kompletnú koncepciu ako to tam chcú rieši ť, lebo ten 

priestor na ten ú čel a pri tom vy ťažení naozaj je dos ť 

komplikovaný a myslím si, že možno týmto tú situáci u ešte 

zhoršíme, pretože tým pádom tí čo tam bývajú, budú zase 

ukrátení nejakým spôsobom.  

Čiže ja tiež si myslím, že tak jako je to navrhnuté,  

by to nemalo prejs ť.  

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: 
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Ja si tiež myslím, že to je výborný nápad, ak sa tí to 

študenti správajú neslušne, tak treba ich vytresta ť tým, že 

im neprenajmeme parkovacie miesta.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Hr čka reaguje.  

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Som rád, že pán Kríž vždy vystihne pointu, ktorú 

poviem, ale tentokrát tá pointa bola niekde inde.  

Ja som len upozornil na to, že ako volený zástupca,  

keď som ob čanmi bývajúcimi v okolí upozornený a prejednáva 

sa bod, ktorý s danou problematikou alebo s ťažnos ťou 

obyvate ľov v danej oblasti súvisí, tak na to upozorním.  

Ja viem, že možno kolega sa správa inak, ja sa sprá vam 

takto.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ak dovolíte, ja chcem k tomu poveda ť tiež kratu čké, 

kratu čkú poznámku, pretože som rokoval s pani rektorkou a j 

s kvestorom, ktorí žiadali o tieto, tento prenájom.  

Problém je taký, že tá požiadavka smerovala zo stra ny 

mestskej časti, aby sa tam doplnili parkovacie miesta. Oni 
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majú vybudova ť parkovacie miesta. Teda vlastne vyzna či ť 

parkovacie miesta, preto potrebujú ma ť vz ťah.  

Čiže neberú miesta, možno po čas d ňa ich budú využíva ť 

oni, ale tá škola tam ve čer nie je. To znamená, ve čer ich 

naopak môžu využíva ť tí, ktorí tam bývajú. Ň 

Keď ste si všimli, keby ste dali ten druhý obrázok, 

tak tam je presne vidno to, čo na tom našom obrázku, že to 

jedno parkovanie už je hotové a to pozd ĺžne parkovanie tam 

nie je. Tam parkujú ľudia nadivoko. Čiže ak sa tam vyzna čia 

parkovacie miesta, lebo k tomu budú ma ť vz ťah, tak vtedy 

tam reálne môžu pribudnú ť miesta. Lebo majú presne 

povedané, takto tam máte stá ť.  

O to, aspo ň pokia ľ ja tomu dobre rozumiem, ide, aby 

tam boli, aby tam boli vyzna čené tie miesta. To znamená, 

sadové vonkajšie úpravy a riešenie parkovania, pret ože sú 

tam (gong) požiadavky zo strany mestskej časti. 

Toľko moja informácia, len pre vaše rozhodnutie.  

Pán poslanec Fiala, faktická. 

Stanislav   F i a l a , poslanec MsZ: 

Tie požiadavky môžu by ť aj, aj iné, toto je územie, 

ktoré sa objavilo aj pri zmenách a doplnkoch územné ho plánu 

a asi nie náhodou. Táto budova tam jednoducho pod ľa 

územného, teda to jej terajšie využitie tam pravdep odobne 

nemá čo robi ť. 
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To znamená, že pokojne to môže by ť tak, že oni 

potrebujú doplni ť kolauda čné rozhodnutie, ktorým to, ktorým 

bola vydaná tá vysoká škola. Potrebujú si to zlegal izova ť, 

potrebujú si tam nakresli ť parkovacie miesta, ktoré, pod ľa 

mňa ich tam možno tými čiarami pribudnú jedna, dve, možno 

tri. Ale obávam sa, že nie.  

Ale, ale oni si to potom, nie že. To je v tomto 

materiáli, že oni to potom chcú poskytnú ť verejnosti iba 

cez víkendy. To znamená, oni si to ohradia, a, a tá  

verejnos ť, ktorá tam chodí, napríklad, na trhovisko na 

Mlynarovi čovú, alebo na poštu, ktorá nemá svoje žiadne 

parkovacie miesta a je v tejto budove, tak to sa na ozaj 

sproblematizuje.  

Toto je, pod ľa môjho názoru, legalizácia nie čoho, čo 

tam nemá čo robi ť, pretože to boli technologické budovy, 

(gong) to boli telefónne ústredne.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Uhler diskutuje.  

Nech sa pá či. 

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

Pán primátor, ja nemám problém s tým, aby mesto mal o 

príjem z parkovacích miest, z ktorých dnes ni č nemá, ak by 

naozaj bolo zaru čené, že budú vo ľné aj pre ob čanov vo 
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večerných hodinách a po čas víkendov. Lenže to z toho 

materiálu zatia ľ nevyplýva.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Dajme takú podmienku, pretože ja mám takú informáci u, 

že nielen cez víkend, ale naozaj aj vo ve čených hodinách, 

kedy škola nemá vyu čovanie. Tam nie je potreba, aby ona 

mala k dispozícii cez celý týžde ň a iba cez víkend teda 

neučila.  

Tak, takže ja som za to, aby sme tam tú podmienku 

pokojne dali a ke ď to prijmú, tak to bude tam, a ke ď nie, 

tak proste majú problém, majú smolu. 

Je to podmienka, ktorej rozumiem. Tiež to územie ve ľmi 

dobre poznám. Všetko to, čo poslanci povedali, je namieste. 

Má to by ť tak, že tam pribudnú miesta, ktoré môžu používa ť 

aj obyvatelia v čase ke ď nie je pracovná doba a nebeží 

vyu čovanie.  

Pani poslanky ňa Dyttertová má faktickú.  

Anna   D y t t e r t o v á , poslanky ňa MsZ: 

Žia ľ, musím to zopakova ť. Iná č tieto obrázky sú dos ť 

skres ľujúce, ke ďže teda poznám to územie ve ľmi dobre, tak 

to tu vyzerá ako keby tam bol nejaký priestor, ktor ý tam 

vôbec nie je, to je chodník. A obyvatelia tam potre , tam 

chodia prakticky celý de ň, tam je trhovisko, ktoré je 

vy ťažené a tam, tam nie je kde parkova ť. Nehovoriac o tom, 
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že teda tam sú obytné domy a obyvatelia takisto nem ajú kde 

parkova ť. Tam sa autá vyložene zrážajú a skuto čne nie je 

vôbec priestor na nejaké ohradenie pre nejakého súk romného 

majite ľa ani nájomcu.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Len prosím, keby ste si pre čítali tú žiados ť. 

Oni de facto sa nevedia dosta ť do vlastnej budovy. To 

znamená, riešia si aj prístup. Tam je napísané, že pa, 

parcel, teda parcelné číslo, teda pozemok číslo, o ktorom 

sa bavíme, je v priamom kontakte s našim objektom a  vstupy 

do objektu sú možné len cez tento pozemok.  

Čiže oni de facto nemajú zabezpe čený legálny prístup 

do svojej budovy. Aj o tom sa teraz rozprávame.  

To len pripomínam, to čo je v žiadosti uvedené. 

A nespochyb ňujem to, čo ste povedali z h ľadiska vhodnosti, 

či nevhodnosti toho objektu.  

Ešte pán poslanec Fiala.  

Stanislav   F i a l a , poslanec MsZ: 

Prístup nemajú preto, lebo to tak ako som povedal, 

kupoval v pôdoryse ich predchádzajúci majite ľ. Oni ak tam 

sa s ťahovali a kupovali alebo zabezpe čovali si tieto 

priestory, dobre vedeli do čoho idú.  

A ak už sa bavíme, že, že teda vyjdime im v ústrety , 

tak som pripravený vyjs ť im v ústrety s dvetisícpä ťsto 
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metrami štvorcovými. Ale nie sedemsto, alebo ko ľko tam je. 

Lebo tam si naozaj vyzobali to čo iba oni potrebujú, a to 

že to potom popoludní alebo cez víkendy môže slúž, môže 

slúži ť aj verejnosti, to je chabá náplas ť na to, o čo 

všetci, všetko tam obyvatelia prídu.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec Šov čík.  

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

Ja len chcem na záver poveda ť, že som si to teraz aj 

u kolegyni z Petržalky overil, že to je presne tá b udova, 

ktorá za socializmu bola postavená ako pošta. A mus ím 

poveda ť, že to bola pomerne kvalitná architektúra, ktorých  

teda asi v Petržalke nie je ve ľa a tou rekonštrukciou tej 

budovy úplne zni čili tú substanciu.  

Takže už len preto nemajú moju podporu. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Zrejme sme povedali všetko dôležité.  

Pani predsední čka návrhovej komisie. 
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Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu tak ako nám bolo písomne už, 

doru čené, mestské zastupite ľstvo po prerokovaní schva ľuje 

ako prípad hodný osobitného zrete ľa nájom 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.) 

Dvaja zelení, teda pardon, dvaja za.  

Tridsa ťšes ť prítomných, 

dvaja za, deviati proti, dvadsiatipiati sa zdržali.  

Pochopil som, pochopil som ten signál. Zrejme sa 

materiál v nejakej upravenej podobe sem znovu dosta ne, ale 

budeme musie ť rokova ť aj s mestskou časťou, aj so školou.  
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BOD 39 NÁVRH NA SCHVÁLENIE  NÁJMU 

NEBYTOVÝCH PRIESTOROV VO VÝMERE 

414,24 M 2 V STAVBE SÚP. Č. 3069 NA 

POZEMKU PARC. Č. 2470 NA JASOVSKEJ 2 

V BRATISLAVE, K. Ú. PETRŽALKA  

PRE SPOLOČNOSŤ GALEK, S.R.O. AKO 

PRÍPADU HODNÉHO OSOBITNÉHO ZRETEĽA 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Tridsa ťdeviatka. Návrh na schválenie  nájmu nebytových 

priestorov v, na Jasovskej ulici území Petržalka  

pre spolo čnos ť Galek, s.r.o.  

Pán riadite ľ.  

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

Ďakujem za slovo. 

Finan čná komisia  tento mar, materiál neprerokovala, 

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 bodu tridsa ťdevä ť. 

Nikto sa do nej nehlási. Uzatváram možnos ť sa 

prihlási ť.  

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 písom ne 

dané, mestské zastupite ľstvo schva ľuje ako prípad hodný 

osobitného zrete ľa. 

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, 

tridsa ťdva za, nikto proti, štyria sa zdržali 

hlasovania. 

Prijali sme  platné uznesenie. 

 

 

BOD 40 NÁVRH NA DOPLNENIE UZNESENIA 

MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO 

MESTA SR BRATISLAVY Č. 601/2012 ZO 

DŇA 31.5.2012 PRIJATÉHO K NÁVRHU NA 

NÁJOM POZEMKU V BRATISLAVE, K. Ú. 

STARÉ MESTO, SPOLOČNOSTI EKORDA, 

S.R.O. SO SÍDLOM V BRATISLAVE 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 
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Štyridsiatka je doplnenie uznesenia hlavného mesta 

prijatého na nájom pozemku v katastrálnom území Sta ré Mesto 

spolo čnosti EKORDA. 

Pán riadite ľ.  

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

Finan čná komisia  o materiáli nerokovala, mestská rada  

odporú ča  prerokova ť a máme súhlas pani starostky.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Súhlas pani starostky bol udelený, tie ostatné 

súvislosti poznáte, otváram diskusiu k bodu štyrids ať.  

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 písom ne 

predložené, mestské zastupite ľstvo po prerokovaní schva ľuje 

doplnenie uznesenia v bodoch jedna, dva a (poznámka :  nie 

je rozumie ť, 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: 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťšes ť prítomných poslancov, 

tridsa ťštyri za, nikto proti, jeden sa zdržal, jeden 

nehlasoval. 

Prijali sme  platné uznesenie. 

 

 

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 ťjednotka je osobitný zrete ľ týkajúci sa 

uzatvorenia Dodatku číslo 2 k Zmluve o nájmu, nájme pozemku 

v znení Dodatku číslo 1 v spolo čnosti VILLA RUSTICA, 

so sídlom v Bratislave. 

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

Ďakujem za slovo. 

Finan čná komisia  materiál neprerokovala, mestská rada 

odporú ča  materiál prerokova ť, o stanovisko pána starostu 

bolo požiadané v apríli 2014. 15. apríla. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Otváram diskusiu. 

Pán poslanec Budaj a pán námestník.  

Nech sa pá či. 

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

Ďakujem pekne, pán primátor. 

Tam znovu chýba tá zele ň. Ide o dos ť ve ľkú plochu, tak 

si dovolím znovu to tam navrhnú ť, bod číslo štyri 

uznesenia.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ako podmienku uzatvorenia nájmu.  

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

Povinnos ť vysadi ť náhradnú zele ň. 

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

Áno.  

Keďže nie sú ďalšie prihlášky, budem hlasova ť s tým, 

že tam bude doplnený návrh pána námestníka Budaja, aby sme 

tam dali ako ďalšiu podmienku rešpektovanie VZN vo vz ťahu 

k náhrade zelene.  

Pani predsední čka, máte slovo. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia, teda o doplnení 

uznesenia pána Budaja, do podmienok sa pridáva, že sa 

nahradí zele ň s ďalšou novou zele ňou. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Áno. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte o bode 

štyridsa ťjeden. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Švaj čiar jeden. (poznámka: so smiechom) 

Dneska je tu taká dobrá nálada bratislavská.  

Tridsa ťšes ť prítomných, 

trinás ť za, nikto proti, dvadsa ťdva sa zdržalo, jeden 

nehlasoval. 
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Konš, ja viem. 

Konštatujem, že sme neprijali uznesenie k bodu 

štyridsa ťjeden. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Takže nebudeme hlasova ť o pôvodnom návrhu, lebo toto 

bolo doplnenie?  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

To bolo v znení toho návrhu, ja som to tak chápal.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Nie. Dobre.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Poslanci vyjadrili jasnú vô ľu. Tu ani nie tak zele ň, 

ani doplnenie, ale bydlisko žiadate ľa bol problém. Takže to 

dneska je argument. Alebo dnes tu máme takýto argum ent.  
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BOD 42 NÁVRH NA PREDAJ NOVOVYTVORENÝCH 

POZEMKOV V BRATISLAVE, K. Ú. STARÉ 

MESTO,  PARC. Č. 23028/10, PARC. Č. 

23028/11 A PARC. Č. 23028/12, ING. 

ANTONOVI SCHEBEROVI A DANICI 

SCHEBEROVEJ, AKO PRÍPADU HODNÉHO 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Predaj pozemkov, bod štyridsa ťdva, predaj 

novovytvorených pozemkov pánovi inžinierovi Antonov i 

Scheberovi a Danici Scheberovej. 

Pán riadite ľ.  

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

Ďakujem. 

Finan čná komisia  o materiáli nerokovala, mestská rada  

odporú ča  prerokova ť, máme súhlas pani starostky.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne.  

Sme v Starom Meste, máme súhlas pani starostky.  

Otváram diskusiu k tomuto bodu programu.  

Nikto sa do nej nehlási. Predsa len, pani architekt ka.  

Faktická poznámka.  
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Ing. arch. Ingrid Konrad,  hlavná architektka: 

Faktická poznámka. V materiáli v od oddelenia 

dopravných, dopravného je: sa odporú ča ponecha ť rezerva na 

komunikáciu v zmysle ÚPN Územný plán zóny Krá ľovské údolie 

Bôrik.  

Z tohoto všetkého vyplýva, že by bolo treba ešte 

bližšie špecifikova ť, do akej miery tieto predmetné pozemky 

zasahujú do komunikácie.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pani námestní čka, (oprava: „ööö“) pani poslanky ňa 

Dyttertová.  

Jaké ja mám návyky.  

Anna   D y t t e r t o v á , poslanky ňa MsZ: 

Ja, ja mám iba otázku na staromestských, 

staromestských poslancov, že či tam je chodník, alebo jak 

vyzerá ten chodník, že či to tam poznajú, lebo mne sa zdá, 

že to je dos ť úzke, alebo teda žiadny tam nie je.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Áno, vyzerá to ve ľmi úzke.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 
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Asi to nikto priamo nepozná, tak aby sa mohol k tom u 

vyjadri ť, k tej rezerve na cestu.  

Pani doktorka, vy to môžte poveda ť priamo na mikrofón, 

nech sa pá či. Aby sme upresnili veci, ktoré sa poslanci 

pýtali. Prípadne pani architektka.  

Nech sa pá či. 

JUDr. Svetlana   K o m o r o v á , vedúca oddelenia správy 

nehnute ľností: 

Tuto na strane štyri je vysvetlené, že nejde o sú časť 

chodníka, ale ide o časť už dlhodobo nachádzajúcu sa za 

plotom a pre verejnos ť neni využívaná.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Čiže tú si chce kúpi ť, hej? 

JUDr. Svetlana   K o m o r o v á , vedúca oddelenia správy 

nehnute ľností: 

To, čo je za plotom. Áno.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

To čo má, už užíva, ale neplatí.  
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Pán poslanec Hr čka, nech sa pá či. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ja len, že či by tam niekto mohol da ť tú mapku, lebo 

z tej mapky to nie je tak jednozna čné, ako je povedané. ak 

je to tak, tak je to ur čite ok, ako lepší prípad. Ale na 

tej mapke to vyzeralo ako keby to bola časť toho chodníka 

čo je pred tým múrom.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Uhm.  

Len pani doktorka vysvet ľuje, ktorá s tým pracuje, že 

je to tak, ako povedala. Niekedy to na tých nákreso ch možno 

presne nevidno.  

Áno, na tej mapke to naozaj tak vyzerá, to máte 

pravdu.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Takže máme ešte dve faktické poznámky.  

Pani poslanky ňa Jégh. 

Nech sa pá či. 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Ja sa chcem opýta ť, že ke ď je toto za plotom, ktorý 

tam je ozna čený, ako to postavil ten plot? Alebo ako 

používa? Alebo za to nejaká pokuta nebude spiato čne na dva 
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roky za nájom? Alebo neviem. Je to taký expert, že teda 

využíva to neprávom.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pani poslanky ňa v uznesení to je. Je tam dva roky 

spätne, tak ako to zvykneme robi ť, ke ď na takýto prípad 

prídeme. Nájdete to v uznesení v  druhej časti. Prvá čsť 

kúpnej ceny znalecký posudok at ď., at ď., druhá časť kúpnej 

ceny je náhrada za užívanie pozemkov dva roky dozad u.  

Čiže je to tam. Toto kolegyne štandardne robia. 

Len odpovedám na vašu faktickú.  

Pán poslanec Šov čík má faktickú.  

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

Ja len chcem poveda ť, tam neni na tej ulici chodník, 

lebo tam všetci stavali do chodníka. Hej? V tých 

sedemdesiatich rokoch. No, tak teraz už len legaliz ujeme 

to, čo si oni zvykovým právom tam urobili.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Áno. 

Pán poslanec Osuský, nech sa pá či. 
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MUDr. Peter   O s u s k ý ,  Csc., poslanec MsZ: 

No pri poh ľade na ten záber, ktorý vidíme teraz, to 

vyzerá skuto čne aj tie kamene, presne jak povedal Sven, 

pomerne omšelé. To má pomer ráz múrov v Kusku 4,00 alebo 

Bábetskej terasy. To tam nepostavil teraz. To zname ná, že 

očividne ke ď staval ten múr, tak ho staval v menebožom na 

erárnom, tak ako postavil vchod do garáže s tými st ĺpikmi 

tehlovými. Tiež zrejme, tak na erárnom.  

Len to nie je teda, sa to o čividne fakt netýka toho 

chodníka. To, že sú tam postavené tie elektrické op achy, to 

je druhá vec, ale ten chodník ten je zrejme tak dan ý od 

tých dôb, čo tie kamene ožltli v tej dolnej vrstve a to nie 

je od v čera. Takže áno, on legalizuje nie čo, čo postavil za 

Kr čaha krá ľa.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

A dva roky dozadu je fajn will. 4,30-4,45  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Je ešte pravda to, že sa tu píše vysvetlenie ako sa  to 

stalo. Bol tam múr, bola tam čiara, oni stavali za čiarou, 

ktorú im ur čil v sedemdesiatich rokoch stavebných úrad. 

Čiže tá situácia je dávno, dávno vyriešená. Teda nie kto iný 

na to proste dohliadal a zrejme nie š ťastne. A títo 

manželia využili tú situáciu, ktorá bola. V osemdes iat 

siedmom dostali stavebné povolenie a využili ten pr iestor, 

ktorý im vytý čili.  
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Myslím, že vieme kde sme, čiže vyjadríte svoj názor 

hlasovaním.  

Ja dám priestor pre návrhovú komisiu.  

Pani predsední čka, máte slovo.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia tak ako nám bolo písom ne 

predložené, mestské zastupite ľstvo po prerokovaní schva ľuje 

ako prípad hodný osobitného zrete ľa predaj novovytvorených 

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 ťšes ť prítomných, 

dvadsa ťsedem za, nikto proti, deviati sa zdržali. 

Prijali sme platné uznesenie. 

 

 

BOD 43 NÁVRH NA PREDAJ POZEMKOV 

V BRATISLAVE, K. Ú. PETRŽALKA, PARC. 

Č. 5418/3 A PARC. Č. 5418/8, 
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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: 

Štyridsa ťtrojka je Návrh na predaj pozemkov 

v Bratislave, katastrálne územie Petržalka spolo čnosti Unit 

trade. 

Pán riadite ľ.  

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

Finan čná komisia  tento materiál nerokovala, 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 bodu číslo štyridsa ťtri.  

Konštatujem, že sa do nej nikto neprihlásil.  

Prosím návrhovú komisiu. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia tak ako nám bolo písom ne 

predložené. 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 25. a 26. júna 2014 s pokra čovaním 3. júla a 24. septembra 2014 

 296 

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.) 

Málo zelených polí čok.  

(Prezentácia a hlasovanie pokra čuje.) 

Tridsa ťpäť prítomných, 

dvadsa ťdva za, nikto proti, trinásti sa hlasovania 

zdržali. 

Pán riadite ľ, ste to príliš tak vo ľne uviedli, takže 

poslanci to vyhodnotili po svojom. 

Uznesenie sme neprijali.  

 

 

BOD 44 NÁVRH NA ZÁMENU POZEMKOV 

V BRATISLAVE, K. Ú. DÚBRAVKA, PARC. 

Č. 213/26 VO VLASTNÍCTVE HLAVNÉHO 

MESTA SR BRATISLAVY, ZA PARC. Č. 

213/27 A PARC. Č. 213/28 VO 

VLASTNÍCTVE ZUZANY BOŽÍKOVEJ, AKO 

PRÍPADU HODNÉHO OSOBITNÉHO ZRETEĽA 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 
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Štyridsa ťštyri. Návrh na zámenu pozemkov území 

Dúbravka vo vlastníctve hlavného mesta za pozemky v o 

vlastníctve Zuzany Božíkovej, ako prípadu hodného 

osobitného zrete ľa. 

Prosím, uve ďte materiál.  

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

Ďakujem za slovo. 

Finan čná komisia  materiál neprerokovala, mestská rada  

tak odporú ča  prerokova ť, máme súhlas pána starostu.  

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Otváram diskusiu k bodu štyridsa ťštyri.  

Konštatujem, že sa 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 písom ne 

predložené, mestské zastupite ľstvo schva ľuje  ako prípad 

hodný osobitného zrete ľa. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 
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Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťšes ť prítomných, 

dvadsa ťdevä ť za, nikto proti, sedem  sa zdržalo. 

Konštatujem, že sme prijali platné uznesenie. 

 

 

BOD 45 NÁVRH NA ZÁMENU POZEMKOV 

V BRATISLAVE, K. Ú. DEVÍN, PARC. Č. 

1460/14, PARC. Č. 1460/15, PARC. Č. 

1460/16 A PARC. Č. 1460/17, AKO 

PRÍPADU HODNÉHO OSOBITNÉHO ZRETEĽA 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Štyridsa ťpäťka je Návrh na zámenu pozemkov 

v katastrálnom území Devín ako prípad hodný osobitn ého 

zrete ľa. 

Pán riadite ľ.  

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

Ide o zámenu, o ktorú požiadala mestská časť Devín zo 

snahou vyrieši ť dlhodobé spory a sprístupni ť verejný 

chodník. 
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Finan čná komisia  materiál, o materiáli nerokovala, 

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 bodu štyridsa ťpäť. 

Konštatujem, že sa do nej nikto nehlási.  

Prosím návrhovú komisiu.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o pôvodnom návrhu uznesenia, mestské 

zastupite ľstvo schva ľuje ako prípad hodný osobitného 

zrete ľa. 

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 ťtri za, nikto proti, jeden sa zdržal hlasovania 

Prijali sme  platné uznesenie. 
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BOD 46 NÁVRH NA ZÁMENU POZEMKOV 

V BRATISLAVE, K. Ú. ČUNOVO, PARC. Č. 

691/4 ZA PARC. Č. 807 S MILANOM 

KOVAŠICHOM, AKO PRÍPADU HODNÉHO 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Štyridsa ťšestka je Návrh na zámenu pozemkov 

v katastrálnom území Čunovo s pánom Milanom Kovašichom. 

Pán riadite ľ, prosím, uve ďte materiál.  

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

Sekundi čku. Áno.  

Finan čná komisia o mat, o materiáli nerokovala, 

mestská rada  rokovala odporú ča ho schváli ť, pani starostka 

podporuje zámenu, ktorá by prispela k vysporiadaniu  pozemku 

pod Petržalskou ulicou.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Otváram diskusiu k bodu štyridsa ťšes ť.  

Hlási sa do nej pani poslanky ňa Farkašovská.  

PhDr. Ľudmila   F a r k a š o v s k á , poslanky ňa MsZ: 
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Ja sa len chcem spýta ť, či tomu dobre rozumiem, že 

nejaký pás v podstate bezcennej pôdy pri ceste máme  vymeni ť 

za záhradu v obci, v dedine.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Uhm. 

Je to preto, lebo tá Petržalská ulica sa má rozširo vať 

a pani starostka ve ľmi starostlivo stráži, aby to bolo 

vysporiadané z h ľadiska územ, územného, teda majetkového, 

lebo sa to potom nikdy nepodarí. A oni sa boja, že to 

Čunovo bude zle napojené dopravne.  

Čiže ja viem, že má viackrát také poznámky, kde 

smeruje k tomu, aby sa toto riešilo, aby sme zachov ali ten 

koridor, ktorý raz verí, že tam mesto postaví. 

Pani, pani poslanky ňa Farkašovská, potom pani 

námestní čka.  

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

Nebolo by rozumnejšie nerobi ť takéto veci a napríklad 

v tomto prípade to odkúpi ť ten kus pozemku? 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pani námestní čka, vy možno poviete čo s tým. 
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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: 

Škoda, že tu nie je pani starostka, lebo toto tu 

nemáme prvý krát a pani starostka vlastne upozor ňovala aj 

na to, že tú záhradu znalec príliš vysoko ohodnotil  a ten, 

ten vlastník toho pásu, ktorý potrebujeme na cestu by mal 

vlastne doplati ť ešte šes ťtisíc eur. A on už minule, neviem 

či to odmietol, alebo my sme to tu neschválili, ale že jemu 

to pripadá príliš ve ľa tých šes ťtisíc ešte doplati ť za, za 

záhradu, pretože pre mesto je to naozaj nevyužite ľný 

pozemok, pretože nemá, nemá mesto k nemu prístup.  

Ale, hovorím, škoda že tu nie je pani starostka, on a 

by nám to vedela lepšie vysvetli ť.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Upozor ňujem len, že máme tam alternatíva jedna, 

alternatíva dva. Takže pán riadite ľ, vy budete musie ť 

poveda ť ktorú alternatívu v materiáli štyridsa ťšes ť. takže 

aby sme sa aj v tomto zorientovali v priebehu disku sie.  

Pán poslanec Fiala má faktickú na pani námestní čku.  

Stanislav   F i a l a , poslanec MsZ: 

Presne to isté som chcel poveda ť, že by sme mali 

vedie ť o čom, o ktorej možnosti budeme hlasova ť. To dovtedy 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Šov čík.  

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

Mňa by len pán primátor zaujímalo, že kedy mesto 

Bratislava plánuje rozširova ť tú komunikáciu. Či to bude 

v roku 2055 alebo až o desa ť rokov neskôr? 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ja by som povedal, že ke ď dáme dokopy to mesto, tak 

začneme robi ť križovatku vo Vrakuni, tú mám naplánovanú ako 

prvú, a potom všetko ostatné.  

Ako, proste, dostaneme sa tam. my musíme ma ť zdravie 

na to finan čné, aby sme vedeli rieši ť aj takéto veci. Ja 

viem, že je to náro čná investícia, ale verím, že sa toho 

ešte dožijete, pán poslanec. Ste mladší ako ja, tak že ešte 

sa toho dožijete, že tá cesta bude rozšírená. 

Pani poslanky ňa Farkašovská.  

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

No mňa ešte pri poh ľade na tú záhradu zaujíma, ako je 

možné že to tam niekto používa, ke ď to je mestské?  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 
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Môžeme na to odpoveda ť kolegyne, lebo teraz tu 

prebieha intenzívna diskusia.  

Ako to, že niekto používa neprístupnú záhradu, ktor á 

je mestská? Ako sa to dá zabezpe či ť, to si neviem ani ja 

celkom predstavi ť, lebo ste povedali, že nemá prístup, 

takže ako to tam je.  

Pán riadite ľ Gajarský vie na to odpoveda ť.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Prosím, prosím mikrofón. Nech sa pá či. 

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

Viem, že o tomto bola dlhá diskusia na mestskej rad e, 

na ktorej som ja síce nebol, ale mám informáciu s t ým, že 

pani, pani starostka chcela túto situáciu rieši ť.  

Ja tomu rozumiem tak, že tá prvá alternatíva je tá,  

ktorú navrhujeme my a alternatívu dva ona.  

Ja len teraz nemám v poznámkach napísané, že ktoal,  

ktoal, ktorú alternatívu schválila mestská rada. Ak  to je 

alternatíva dva, tak podporme tú. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 
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Počkajte, faktickú poznámku pani poslankyni 

Ondrišovej.  

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

Ďakujem. 

Ja by, ja toto nepodporím, lebo ja chcem upozorni ť, že 

v každej mestskej časti je takýchto situácií kopec.  

Napríklad v Lama či sa stavia Diamant pri Bráne 

Lamačskej a tiež sú nevysporiadané pozemky. A tam sa na mňa 

obracajú ako na mestského poslanca ob čania, že oni tiež by 

boli radi keby sa im to zamenilo alebo čosi s tým spravilo. 

Takže aby to nebol precedens, že potom jednému áno 

a druhému nie.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Lenže tu ide o rozšírenie komunikácie, ktorá je 

v našom záujme. Tam je to riešenie problémov, ktoré  majú 

občania.  

Urobím také, takú procedúru, ktorá zodpovedá tomu, čo 

sme odhlasovali. Prerušujem tento bod. Po čkáme na pani 

starostku. No, ona nám možno povie viac. A vy sa 

rozhodnete. Ja nechcem vám ni č vnucova ť. Ja by som bol rád, 

keby sa pani starostka vyjadrila.  

Prerušujem, budeme zajtra po tých časovo ur čených 

bodoch rokova ť práve o tomto bode programu.  
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(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Ďakujem ve ľmi pekne za vašu dnešnú ú časť a aktívny 

prístup, pretože tridsa ťšes ť poslancov vydržalo až do 

dvadsiatej druhej hodiny. Zajtra o osem tridsa ť budeme 

pokra čova ť bodom číslo dva. To je. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Nejaké šampanské môžem otvori ť, ak chcete. Ak si 

myslíte, že toto bol dôvod pre čo poslanci vydržali, ja ho 

rád prinesiem. 

To je blbé, vodi čský preukaz by som vám nerád ohrozil. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Papiere si tu môžete necha ť, samozrejme, tie vás tu 

zajtra po čkajú.  

Veľmi pekne ďakujem. Prerušujem dnešné rokovanie. 

Pokra čujeme zajtra o osem tridsa ť.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

(prerušenie rokovania v prvý rokovací de ň 25. 6. 2014 

o 22.02 h) 
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DRUHÝ ROKOVACÍ DEŇ – 26. 6. 2014 

 

 

OTVORENIE DRUHÉHO ROKOVACIEHO DŇA 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

 

(otvorenie 8.49 h) 

Vážení páni poslanci, intenzívne diskusie, ktoré má te 

medzi sebou, by som prosil, keby ste ukon čili, pretože je 

nás tu dos ť na to, aby sme mohli za čať rokovanie, ktoré sme 

zvolali na osem tridsa ť. Je osem štyridsa ťdevä ť, takže vás 

prosím, aby ste sa usadili na svoje miesta, aby sme  mohli 

pristúpi ť ku otvoreniu dnešného rokovania. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Áno.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Takže poprosím, keby ste si sadli na svoje miesta, aj 

pán poslanec Šov čík. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 
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Aj pán poslanec Hr čka, aj pán poslanec Černý, pani 

poslanky ňa Feren čáková, pán poslanec Bendík, prosím, keby 

ste zaujali svoje miesta, aby sme mohli pristúpi ť 

k otvoreniu dnešného rokovania.  

Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dámy 

a páni, otváram druhý de ň rokovania mestského 

zastupite ľstva a dovo ľte na úvod krátke procedurálne 

informácie.  

Na celý de ň sa aj dnes ospravedlnil pán poslanec 

Dinuš, pán poslanec Havrila. Neskôr príde pán posla nec 

Pilinský a pani starostka Ožvaldová, odíde po čas rokovania 

pán poslanec Uhler a pani poslanky ňa Černá. 

Overovate ľov a návrhovú komisiu sme schválili v čera, 

čiže tí budú pokra čova ť vo svojej funkcii aj na dnešnom 

zasadnutí.  

Vzhľadom na to, že bolo dvadsa ťtri prezentovaných, 

môžme pristúpi ť k otvoreniu dnešného rokovania.  

 

 

BOD 2 NÁVRH ZÁVEREČNÉHO ÚČTU HLAVNÉHO 

MESTA SR BRATISLAVY ZA ROK 2013 

A HODNOTIACA SPRÁVA ZA ROK 2013 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 
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My dnes budeme pokra čova ť od bodu číslo dva, tak ako 

sme si to v čera schválili.  

Bodom číslo dva je Návrh závere čného ú čtu hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy za rok 2013 

a hodnotiaca správa za rok 2013. 

Dovoľte prednies ť krátke úvodné slovo k tomuto ve ľmi 

dôležitému materiálu.  

Materiál dáva obraz o hospodárení mesta za rok 2013  

a ukazuje, že sme boli ve ľmi efektívni v tom, aby sme 

vytvorili prebytok na strane bežných príjmov a bežn ých 

výdavkov. Čiže rozdiel medzi bežnými príjmami, to čo 

získame na daniach, na grantoch a transferoch od št átu 

a výdavkoch, ktoré používame na bežný chod mesta je  viac 

ako desa ť miliónov eur.  

To znamená, mesto opakovane vytvára prebytok na to,  

aby mohlo hradi ť  svoje záväzky z minulosti. 

Na kapitálovom ú čte už takýto úspešní nie sme , 

pretože príjmy sme mali štrnás ť miliónov devä ťsto, výdavky 

devätnás ť miliónov a rozdiel je teda viac ako štyri 

milióny, ktoré sú schodkom na kapitálovom rozpo čte, ktorý 

sme hradili práve z toho prebytku na bežnom rozpo čte.  

Podobne príjmové a výdavkové finan čné operácie, kde vo 

výdavkových operáciách znižujeme  zad ĺženenie mesta 

každoro čne o pä ť miliónov splácaním dlhodobého úveru. Tam 

bol tiež schodok tri celé štyri milióna.  
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To znamená, celkový sú čet, prebytok desa ť miliónov, 

schodok štyri a schodok tri celé štyri, je vo výsle dku 

hospodárenia premietnutý tak, že máme na konci roka  

prebytok tri celé jedna milióna eur.  

Je to aj to, čo sme sa zaviazali v rámci memoranda, 

ktoré bolo podpísané medzi Združením miest a obcí S lovenska 

a vládou, že samosprávy v roku 2013 vytvoria prebyt ok. Nám 

sa podarilo dodrža ť záväzok, ktorý sme dali štátu, a ten 

bol vo výške dve celé šes ť milióna. Výsledná suma je tri 

celé jedna.  

To znamená, prispeli sme aj my k tomu, že štát ako 

celok v tej, v tom okruhu verejnej správy dosiahol schodok 

verejných financií pod tri percentá, tak ako k tomu  

prispela aj celá samospráva, napriek tomu, že boli o to 

obavy. 

Chcem teda poveda ť, že aj v roku 2013 ovplyvnilo naše 

hospodárenie to, že sme stále v období finan čnej krízy, to 

znamená, že sa nepredáva majetok mesta tak, ako sme  

očakávali. Napriek tomu rok 2013 bol v tomto oh ľade 

najlepší z tých posledných troch rokov. Podarilo sa  nám 

zhodnoti ť náš majetok v najvyššej miere. Prispel k tomu aj 

faktor, že sme za viac ako tri milióny predali budo vu na 

Lazaretskej ulici štátu, v ktorej bude Okresný súd 

Bratislava I, čo samozrejme výrazne prispelo k tomu 

naplneniu našich príjmov.  

Rovnako sa prejavilo to, že sme predali majetok na 

Svätoplukovej ulici, pre potreby projektu TWIN CITY  

a budúcej autobusovej stanice a poukázaná čiastka 1,5 
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milióna v zmysle rozhodnutia poslancov zostala na ú čte 

mesta, pretože nebolo možné s ňou narába ť. Tak ste rozhodli 

minulý rok, lebo ste chceli, aby sme najprv vyspori adali 

všetky veci a tie sme vysporiadali až v roku 2014 a  potom 

bolo možné a bude možné s touto čiastkou pracova ť.  

Ako som avizoval, znížili sme dlhodobé zad ĺženie mesta 

o pä ť miliónov eur a dokázali sme napriek tomu financova niu 

zložitému zabezpe či ť niektoré rozvojové projekty, konkrétne 

rekonštrukciu Domova jesene života na Hanulovej uli ci, 

zabezpe čili sme výstavbu nájomného domu na Čapajevovej 

ulici, zo štyridsiatimi ôsmimi bytovými jednotkami,  ktorý 

bude dokon čený v tomto roku.  

Dokončili sme rekonštrukciu objektu na Radlinského 

ulici číslo 53, kde bude sídli ť a sídli už naša Základná 

umelecká škola Podjavorinská.  

Podarilo sa nám vybudova ť nové cyklotrasy.  

Za európske peniaze sme dokon čili trolejbusovú tra ť 

Patrónka – Vojenská nemocnica.  

Pokra čovali sme v príprave a projektových prácach na 

Nosnom systéme. Vysú ťažili sme dodávate ľa a za čala sa 

realizácia stavby rekonštrukcie Starého mosta a bud ovanie 

koľajovej trate do Petržalky.  

Toto je ve ľmi stru čný obraz hospodárenia mesta. všetky 

ďalšie podrobnosti sú uvedené v materiáli.  
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Navrhujem vám, aby ste závere čný ú čet mesta schválili 

a rozhodli o rozdelení prebytku a prebytkov hospodá renia 

jednotlivých našich organizácií, ktoré môže schváli ť 

a posunú ť do tých správnych koloniek z h ľadiska 

hospodárenia v roku štrnás ť len mestské zastupite ľstvo.  

Toto všetko je obsahom uznesenia, ktoré nebudem číta ť, 

pretože ho máte uvedené v materiáli. 

Toľko z mojej strany úvodné slovo. 

Otváram diskusiu, do ktorej sa ako prvý faktickou 

poznámkou hlási pán poslanec Kolek.  

Nech sa pá či. 

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

Ďakujem, pán primátor za úvodné slovo k tomuto 

materiálu. 

Ja by som mal dve otázky. Jedna je. Napriek tomu, čo 

už prebehlo v rámci komisií, v rámci pripomienkovan ia 

rozpo čtu mater, v materiálovej podobe tak ako sme ho 

dostali, na ďalej si myslíte, že ho máme schváli ť tak, ako 

je štylizované uznesenie? čiže to je prvá vec. 

Druhá vec je to, že v podstate  a to je tak výzva a j 

troška do vlastných radov, my tu sedíme dnes posled ný krát, 

teda predpokladám, že posledný krát, nad rozpo čtom, 

schva ľovanie rozpo čtu za rok predchádzajúci. Do ur čitej 

miery, ja aspo ň osobne si to beriem, ako takú bilanciu 
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celkového pôsobenia. Čiže to sú tie tri, tri obdobia, ktoré 

sme tu my rozhodovali o tom, akým smerom sa mesto v ydáva.  

Bolo by možné, pán primátor, urobi ť taký prierez toho, 

ako sa nap ĺňali pripomienky auditorov, ako sa nap ĺňali 

naše, naše pripomienky k závere čným (gong) ú čtom 

predchádzajúcich rokov.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec, chceli sme urobi ť taký obraz o k ľúčovej, 

kľúčovom faktore fungovania mesta za tie štyri roky. To  

bola dlhová služba. Ja som vám dal avízo, že to chc em ešte 

dopracova ť. Môžme do toho v členi ť aj tie aspekty, o ktorých 

ste vy hovorili, aby sme si urobili taký štvorro čný obraz 

o tom ako to mesto fungovalo.  

Čiže rozumiem tej vašej pripomienke a videl som ju 

práve v tom bode štyri, ktorý dnes nemáme ešte pred ložený, 

ale chcem ho predloži ť v septembri. Čiže dáme tam aj 

informácie o tom, čo ste chceli, aby sme urobili istý obraz 

o tom, ako sa vyvíjalo a zlepšovalo hospodárenie me sta za 

štyri roky.  

Pokra čujeme v diskusii vystúpením pána riadite ľa 

magistrátu.  

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

Ďakujem.  

Ja som chcel trošku doplni ť, čo sa týka tohto 

materiálu o niektoré informácie, najmä čo sa týka správy 

nezávislého auditora, ktorú nemáte. Máte správu nez ávislého 

účtovníka o previerke.  

A možno na toto ste tiež narážali a to je pán posla nec 

bod A berie na vedomie v bode číslo jedna. Tam samozrejme 

zmeníme to znenie bodu číslo jedna správu nezávislého 

účtovníka o previerke.  

O čo ide. My samozrejme potrebujeme ma ť audit. 

Potrebujeme urobi ť audit do konca roka. Nám sa nepodarilo 

obstara ť auditora tak jak sme si predstavovali doteraz. Ja 

som v tejto krátkej dobe samozrejme sa mi podarilo zohna ť 

a spracova ť informácie a podklady k správe nezávislého 

účtovníka o previerke s tým, že samozrejme že audit n aďalej 

obstaráme aj s tým, s tým zámerom, ako sme mali pôv odne, 

teda dosiahnu ť to, aby sme mali jedného auditora pre jeden 

konsolidovaný celok, do ktorého patria aj obchodné 

spolo čnosti, ako OLO, Dopravný podnik, BVS-ka a ostatné. 

Tento zámer na ďalej chceme, chceme dosiahnú ť.  

Ja po čítam s tým, že sa nám samozrejme podarí to 

dosiahnu ť do jesene tohto roka, aby sme vám vedeli da ť 

auditorskú správu s tým, že čo sa týka, čo je teraz 

momentálne predložené správa nezávislého ú čtovníka 

o previerke, ke ď si ju porovnáte s auditorskou správou 

z minulého roka, tak nám tam niektoré veci povypadá vali.  
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Teda tie výhrady, ktoré tam boli povedané 

v predchádzajúcej správe ne, správe nezávislého aud itora 

boli oh ľadne dlhodobého hmotného majetku, dobe odpisovania.  

Takže tieto, tá, túto výhradu sme vyriešili. Takist o 

výhradu týkajúcu sa kumulovanou oprávok k stavbám, to išlo 

celé von. Takisto obstaranie dlhodobého majetku na riadku 

dvadsa ťdva Súvahy v obstarávacej hodnote stoštyri miliónov  

sme vyriešili. Sú tu ďalšie, ktoré môžem vymenova ť, ale 

máte ich samozrejme pred sebou a viete si porovna ť čo sa 

týka správy nezávislého ú čtovníka o previerke.  

Ja samozrejme chápem túto žiados ť aby sme mali, aby 

sme vám bol predložený audit. Ako hovorím, bude, ná š zámer 

je vám predloži ť audit v jeseni, do konca, do konca tohto 

roka.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Ďalší prihlásený do diskusie je pán poslanec 

Nesrovnal. 

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

Ďakujem ve ľmi pekne za slovo.  

Vážený pán primátor, kolegyne, kolegovia, ako sme 

počuli, závere čný ú čet je ve ľmi dôležitý dokument, pretože 

má odzrkad ľova ť správne a skuto čné informácie o, 
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o hospodárení hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy.  

Zvýraz ňujem tie slová preto, pretože tento dokument, 

ktorý sme dostali neobsahuje ani správne, ani skuto čné 

informácie. Naopak, tie správne a skuto čné informácie 

zaml čuje a vytvára fiktívny obraz, ktorý nie je pravdivý  

o skuto čnom hospodárení Bratislavy. 

Nebudem sa zaobera ť ani tým, pán primátor, že na 

sklonku vášho volebného obdobia nie ste schopný zab ezpe či ť 

auditora k závere čnému ú čtu, čo vám prikazuje zákon, aby 

poslanci mohli posúdi ť závere čný ú čet a mohli rozhodova ť 

tak, ako im ukladá zákon. Vy ani po štyroch rokoch vlastne 

nemáte vysú ťaženého auditora. Je to svedectvo toho ako 

vediete toto mesto. Prepá čte, že to musím takto poveda ť.  

Omnoho závažnejšie sú informácie, ktoré za čínajú tou 

dôvodovou správou, kde vy hovoríte, že mesto hospod árilo 

s prebytkom viac ako tri milióny eur. No nie je to pravda. 

Kľúč k tomu je drobná informácia a veti čka uprostred strany 

hodnotiacej správy, kde sa hovorí, že sa nepodarilo  mestu 

zaplati ť všetky svoje záväzky a záväzky organizáciíá za rok  

2013. A odpove ď k tejto otázke je na strane 

stosedemdesiatštyri uprostred tabu ľky, kde sa dozvedáme, že 

mesto dlží za rok 2013 dvadsa ťtri miliónov sedemsto 

osemdesiatdevä ťtisíc eur.  

Čiže kolegyne, kolegovia, nie prebytok tri milióny, 

ale manko, schodok. Ke ď z dvadsa ťtri odpo čítame tri, tak 

zhruba schodok dvadsa ť miliónov eur, pán primátor. Za rok 
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2013 ste vytvorili tomuto mestu schodok dvadsa ť miliónov 

eur. To je skuto čný stav hospodárenia.  

A ja vám nie čo pre čítam, pretože to znamená, že máme 

nieko ľko desiatok dlžníkov, máme desiatky neuhradených 

splatených faktúr. A ja vám pre čítam paragraf 3 zákona 2, 

zák, paragraf 3 odstavec 2 zákona o konkurze 

a reštrukturalizácii, ktorý sa naš ťastie na mesto 

nevz ťahuje. Ale tento zákon hovorí: že platobne neschopn ý 

je ten, kto má viac ako jediného verite ľa a nie je schopný 

plni ť tridsa ť dní po lehote splatnosti viac ako jeden 

peňažný záväzok. To sa úplne vz ťahuje na nás, pán primátor. 

A platobná neschopnos ť je úpadok a úpadok je bankrot.  

Ja viem, že sa vám to nepá či, môžete mi nadáva ť, 

posmieva ť sa mi, ale vy, pod vašim vedením, keby mesto bola 

firma, je v bankrote. Bankrot ste za minulý rok spô sobili. 

Ale dobre.  

Poďme, naš ťastie sa ten zákon na nás neuplat ňuje, ale 

vypovedá ve ľa.  

Ďalšia vec, ktorá je rovnako závažná, je a to je vec , 

na ktorú upozor ňuje aj hlavný kontrolór, je v podstate tá, 

že do dnešnej doby mesto nemá inventarizáciu majetk u. Inými 

slovami povedané, nevie mesto čo mu patrí a čo mu nepatrí 

a ja iba pre čítam tú príslušnú pasáž zo správy hlavného 

kontrolóra: Môže konštatova ť, že ú čtovníctvo mesta je 

nepreukázate ľné. Nepreukázate ľné v súlade so zákonom. Tiež 

nebol dodržaný článok dva Rozhodnutia primátora, to 

znamená, že vy nedodržiavate ani vlastné predpisy, pán 

primátor.  
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To všetko ma vedie k tomu, aby som navrhol, aby som  

navrhol zmenu uznesenia a tá bude znie ť: 

Mestské zastupite ľstvo hlavného mesta SR Bratislavy po 

prerokovaní  materiálu berie na vedomie s výhradami , to 

prosím, naformulujte tak správne, ako sa to naformu lova ť 

má. Prosím návrhovú komisiu. Neviem presne kde sa t o tam 

píše. Samozrejme správu nezávislého auditora bra ť na 

vedomie nemôžeme, pretože táto správa neexistuje.  

Čiže berie na vedomie, alebo schva ľuje s výhradami, 

a teraz tie opatrenia k výhradám pre čítam:  

Za prvé: doplni ť správu nezávislého audítora, 

zodpovedný riadite ľ magistrátu, termín do 23.10.2014 ; 

Po druhé: vytvori ť pracovnú skupinu z vedúcich 

odborných zamestnancov jednotlivých oddelení magist rátu, 

ktorých sa týkajú nedostatky uvedené v inventariza čnom 

zápise zo d ňa 28. 3. 2014 a v stanovisku mestského 

kontrolóra k závere čnému ú čtu k 31. 12. 2013 v časti, 

týkajúcej sa inventarizácie majetku a záväzkov hlav ného 

mesta k 31. 12. 2013. Komisia spolu s odbornými 

zamestnancami zodpovednými za tú – ktorú oblas ť bude po čas 

celého roka zistené nedostatky v inventarizácii rie ši ť a 

odstra ňova ť. Komisia tiež spracuje postup (gong) znižovania 

krátkodobých záväzkov v horizonte 2014 – 2018, a te nto bude 

sledova ť a hodnoti ť. 

Ja to iba do čítam.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Nech sa pá či, (poznámka:  nezrozumite ľné slovo) druhé 

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

Prosím?  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Že máte druhé vystúpenie.  

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

Druhé vystúpenie.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Nech sa pá či. 

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

O výsledkoch podá raz mesa čne písomnú informáciu do 

operatívnej porady primátora a na rokovanie Mestské ho 

zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy, zodpovedný 

riadite ľ magistrátu, termín do  23.10.2014.  

Po tretie: nako ľko spolu so závere čným ú čtom nie je 

predložená, nie je predložené stanovisko auditora, 

predloži ť výsledok auditu spolu s listom audítora 

auditovanému subjektu a prijatými opatreniami akcep tovanými 

audítorom na rokovanie mestského zastupite ľstva. Tam je 

termín do jedného mesiaca po ukon čení auditu a zodpovedný 

je opä ť riadite ľ magistrátu.  
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A po štvrté: preveri ť stratu Dopravného podniku 

vykázanú v závere čnom ú čte. Zodpovedný hlavný kontrolór, 

termín 23. 10. 2014. 

Tento návrh podám aj písomne.  

A ke ďže som teda už v druhej časti, musím, chcem  ju 

vy čerpa ť, tak sa chcem ešte vyjadri ť, pán primátor k vašim 

tvrdeniam, ktoré púš ťate do médií a ktoré posielate smerom 

k verejnosti, že ste odd ĺžili mesto o štyridsa ť milión eur, 

pretože ani toto nie je pravda.  

Táto suma sa skladá z dvoch častí, povedzme dva krát 

dvadsa ť miliónov. tých prvých dvadsa ť miliónov sú splátky, 

regulérne splátky úveru, ktoré musí každý spláca ť. To sú 

tie čiastky pä ť miliónov, ktoré splácame ro čne a ktoré za 

štyri roky vydajú dvadsa ť miliónov. ale toto nie je žiadne 

oddĺženie, to je jednoducho splácanie úveru. Tak ako ka ždá 

rodina, ktorá si zoberie hypotéku to musí spláca ť, tak aj 

my to musíme spláca ť. Na tom nie je žiadna, na tom nemáte 

žiadnu zásluhu.  

Tých druhých dvadsa ť miliónov ste odd ĺžili 

v úvodzovkách tak, že sa rekonštruoval, že sa 

reštrukturoval dlh GIBu a iných organizácií a presu nul sa 

do roku 2017. Ale to nie je odd ĺženie, pán primátor, to je 

účtovný trik.  

Naopak, to čo verejnosti nehovoríte a čo treba tiež 

poveda ť, že po čas vášho volebného obdobia sa mesto na ďalej 

zadlžovalo, ale zadlžovalo sa to tak, že to nebolo vidno, 

lebo sa zadlžujete cez podriadené mestské firmy. Na príklad 

Dopravný podnik, kde za posledné štyri roky Dopravn ý podnik 
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spolu s Metrom mesto, prijal záväzky vo výške cirka  tiež 

dvadsa ť miliónov eur, za ktoré mesto ru čí, to znamená, že 

budeme ich nakoniec spláca ť my, ve ď to sú naše firmy.  

Čiže nie, že vy ste a týchto dvadsa ť miliónov spolu 

s tými dvadsiatimi miliónmi presunutými do budúcnos ti, to 

je skuto čné, tiež to sú tiež skuto čné záväzky, ktoré budeme 

musie ť spláca ť.  

Čiže nie, že ste o štyridsa ť miliónov odd ĺžili 

Bratislavu, ale o štyridsa ť miliónov kvázi za ťažili nás 

a náš budúcoro čný rozpo čet a financie Bratislav čanov.  

Takže to je, to je tá skuto čná informácia, ktorú treba 

verejnosti hovori ť.  

K tomuto materiálu ďalej nemám už žiadny komentár. 

Očakávam ešte, že sa budem vyjadrova ť potom v diskusii.  

Ďakujem pekne za slovo.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Faktickými poznámkami na vystúpenie pána poslanca c hcú 

reagova ť piati.  

Ako prvý pán poslanec Kolek. Nech sa pá či. 

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

Ďakujem za slovo. 
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K tomu čo odznelo, pán kolega Nesrovnal, prijmite môj 

obdiv, vy ste optimista, ktorý zatia ľ teda svoj optimizmus 

si ponecháva. Asi je to vekom.  

Čiže dve veci. Jedna vec je tá, že ste konštatovali,  

že mesto je zad ĺžené dvadsiatimi miliónmi tých plusov 

a mínusov, nie je to pravda, ono je za ťažené o jeden milión 

viac. Ten jeden milión je skrytý v tom, že výplaty 

zamestnancov za dvanásty mesiac roku 2013 nie sú za hrnuté 

v tejto sume. Nebola urobená úložka, to nám píše pá n 

kontrolór vo svojej správe, nebola urobená úložka a  bez 

slova ml čky prešla, prešiel záväzok cirka devä ťsto tisíc do 

roku 2014 bez toho, aby si spracovate ľ dal to ľko námahy 

a prejavil to ľko úcty k nám, aby nám to povedal. My sme za, 

my sme rozpo čet na rok 2014 schva ľovali v januári. Ja sa 

ešte v svojej rozprave vrátim k tomuto. Čiže nedal to tam. 

Skrýval to. To je jedna vec.  

Druhá vec. Na čo robi ť, (gong) na čo robi ť pripomienky 

k závere čnému ú čtu, ve ď sme to robili v roku jedenás ť, 

dvanás ť, trinás ť a doteraz nie sú splnené.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ešte ani raz ste neschválili žiadne pripomienky 

k závere čnému ú čtu, len medzi nami, lebo ste zatia ľ 

schválili alebo neschválili bez výhrad. Teraz prvý krát 

dávate výhrady.  
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Pán poslanec Borgu ľa má faktickú.  

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

Ďakujem za slovo.  

Faktická na pána Nesrovnala.  

Mne sa toto hospodárenie teda, ktoré tuto prezentov ané 

pozdáva. Čo sa mi nepozdáva, pán Nesrovanal je to, že vy 

idete bojova ť o primátora Bratislavy, alebo bojujete už 

o primátora Bratislavy, čakal by som, že teda dáte nejakú 

konkrétnu ponuku. Taký, taký a taký krok by som rob il inak, 

toto by som robil inak, finan čne by som robil inak, 

manažoval by som nie čo inak a tak ďalej. Toto by som rád 

počul, ke ď si mám teda vybera ť medzi rôznymi kandidátmi na 

primátora.  

Miesto toho žia ľ idete, idete spôsobom takým, že si 

vyberiete pár viet zo správy, ktorá ukazuje pravdu,  že sa 

tu hospodári dobre, pospájate ich, pospájate ich do  

nejakého celku a týmto sa snažíte ukáza ť, že to je 

nepravda. Pritom obaja dobre vieme, že pravda tu je  

napísaná, že tá mizéria, čo tu bola, furt je to mizéria, 

ale už je to menšia mizéria. Ide sa smerom k ozdrav eniu, 

ozdravuje s, ozdravuje sa. Toto je pravda.  

Mňa mrzí, že tá pravda sa vám nepá či, lebo ako 

Bratislav čanovi by sa vám (gong) pá či ť mala. A ešte mrzí, 

že neponúkate alternatívu, však povedzte čo iné, ako inak. 

Toto by ma zaujímalo. 

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: 

Pán hlavný kontrolór, nech sa pá či, faktická. 

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

SR Bratislavy: 

Ďakujem za slovo. 

Ja by som sa vyjadril už pri vystúpení pána riadite ľa 

Gajarského som chcel, len nefungovalo mi zariadenie , 

vyjadri ť sa k otázke auditora.  

Preto, preto faktickou, lebo je to vec, ktorá ma 

prekvapila, zasko čila. V sú časnosti spolupracujeme totižto, 

alebo spolupracovali sme naozaj s absolútne profesi onálnymi 

auditormi, z ktorých som mal obrovskú rados ť, lebo aj ke ď 

som s nimi ve ľa nekomunikoval, ale z h ľadiska 

korešpondencie, ktorú sme si posielali, nejakých zi stení 

prostredníctvom materiálov, som bol nesmierne spoko jný 

s poskytnutím pravdivého obrazu o stave hlavného me sta, do 

ktorého ja s mojimi ľuďmi nemôžem ani vniknú ť, lebo za tie 

peniaze, ktoré oni dostávajú, na to naozaj nasadzuj ú ve ľký 

počet ľudí.  

Z toho poh ľadu nerozumiem, ako je možné, že sme sa 

dostali do tejto situácie, že opä ť ako za rok 2011 nie je 

audit. Pán riadite ľ mi samozrejme vysvetlil, že preto, lebo 

(gong) niekto podal námietky a tak ďalej. Ale nerozumiem 

tomu, že ako je možné, že ke ď má by ť vykonaný priebežný 

audit, lebo to je jedna zo sú častí auditu, tak tento audit 

nebol vykonaný.  
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A neviem ani kedy bola za čatá tá sú ťaž, čiže žia ľ vám 

neviem objektívne poveda ť, lebo na moju písomnú informáciu 

v rámci, teda otázku v rámci stanoviska, som nedost al 

odpove ď. A poprosím pána riadite ľa, keby nám to priblížil.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Bendík má faktickú na pána poslanca 

Nesrovnala.  

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

Ďakujem. 

Ja by som len rád doplnil kolegu Nesrovnala, čo sa 

týka spolo čnosti Metro.  

Informácia o prvom štvr ťroku 2014. Po prvé, pre stavbu 

Nosný dopravný systém prevádzkový úsek Janíkov dvor , ja tu 

čítam neuhradené faktúry mestom vo výške dve celá os em 

milióna s DPH.  

Znova prevádz, pre stavbu Nosný systém MHD prevádzk ový 

úsek Janíkov dvor druhá časť, znova, neuhradené faktúry vo 

výške dve celá šes ť milióna.  

Spolu neuhradené faktúry za obidve časti pä ť celá pä ť 

milióna eur s DPH. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 
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Ďakujem pekne. 

Reaguje pán poslanec Nesrovnal. 

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

Ďakujem. 

Pán Kolek, ja som optimista, lebo verím, že toto me sto 

sa dá riadi ť normálne a že tie financie, ktoré sa tu 

utrácajú a ktoré sa strácajú rôznymi kanálami v dôs ledku 

neschopnosti manažmentu sa dajú zachráni ť a použi ť pre 

Bratislav čanov. Takže som optimista.  

Ja viem, že pán kolega Borgu ľa o tom asi nevie, 

pretože vä čšinu trá, času netrávi na tomto zastupite ľstve 

a zrejme patrí medzi najvä čších absentérov spomedzi 

poslancov, pretože iná č by vedel, že už štyri roky tu 

navrhujem systémové riešenia ako zlepši ť financovanie 

Bratislavy.  

A jedným z týchto riešení, ktoré pokladám za zásadn é, 

je hovori ť pravdu a neklama ť a netvári ť sa alibisticky 

a neschováva ť pravdu za tony textu, ktoré ni č nehovoria, 

ktoré sú vo svojom výsledku nepravdivé.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Pokra čujeme v diskusii vystúpením pána poslanca 

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

Pán Nesrovnal, pekné cvi čenie. Také, my to pripomína 

ako na VÚCke pred dvomi rokmi alebo kde to bolo. Pr oste 

toto je volebná kampa ň, ktorú ste spustili, ale však je to 

vaše sväté právo a voli či asi povedia, že, že čo si o tom 

myslia. Riešenie neponúkate.  

Moje absencie, upozor ňujem vás, že mám cel, jednu 

možno z najlepších dochádzok na zastupite ľstvo. Asi si to 

mýlite s radou, lebo naozaj na radu meškám ve ľa, za čo sa 

aj svojim voli čom ospravedl ňujem. 

Á čo chcem poveda ť k závere čnému, závere čnému ú čtu. 

Pred tým, než sme. Toto je závere čný ú čet, jak pán Kolek 

povedal, posledný, ktorý asi schva ľujeme v tomto volebnom 

období. Pred tým než sme, alebo po čas, ke ď sme sem 

nastúpili, tak sme sa stretávali s výrazmi: skryté faktúry, 

po splatnosti, zad ĺžené, priame zadania, priame predaje 

a proste podobné veci. Ja nehovorím, že všetko, čo tu je, 

je úplne najlepšie. Tiež mám svoje výhrady a všetci a, 

všetcia to viete, že častokrát tu o nich hovorím, ale 

jednoducho po štyroch rokoch toto mesto je ove ľa 

transprentnejšie. To zad ĺženie, ktoré bolo, je ove ľa 

nižšie. Hospodárenie je prebytkové. To sú citácie a j 

z tejto správy bez toho, aby som musel kombinova ť jeden 

článok s ikstým článkom, aby z toho vypadlo nie čo 

negatívne.  

Hlavné mesto pokra čovalo v znižovaní svojej 

zad ĺženosti. V roku 2013 sa znížila dlhová služba o pä ť , 

o mesto o pä ť miliónov eur. To je fakt. Celkové 

hospodárenie mesta dosiahlo v roku 2013 tri milióny  
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stodevä ťtisíc euro. To je tiež fakt. Bez finan čných 

operácií predstavuje výsledok hospodárenia hlavného  mesta 

za rok 2013 prebytok šes ť miliónov 

päťstoosemdesiatsedemtisíc eur. To je tiež fakt.  

A to nie je vizitka len primátora. To je vizitka, p áni 

poslanci, pani poslankyne, nás všetkých. Toto mesto  sa 

posunulo a ke ď niekto ide kandidova ť na primátora, tak by 

som čakal, že povie, áno, pred tým sa to robilo megazle,  

teraz sa to robilo lepšie, ale ja to viem robi ť ešte lepšie 

a to moje ešte lepšie je takto. Ale tu je zvolená r étorika, 

pred tým sa to robilo megazle, a po ďme nakyda ť na toto, čo 

všetcia vieme dobre, že je lepšie, že je tiež megaz le. No 

neni to megazle. Je to ur čite ove ľa, ove ľa lepšie ako to 

bolo. Ale ur čite to vie by ť ešte lepšie. Všetko vždy vie 

byť ešte lepšie.  

Preto by som čakal, že ponúkate riešenia a neponúkate, 

pán Nesrovnal. Keby ste ponúkali, tak vo vašom disk usnom 

príspevku poviete presné kroky, čo, ako, kde. Ale vy ste 

len povedali o tom, že sa tu píšu nepravdy, alebo n ie čo 

také a ste si pospájali pár viet a z toho malo ako vysko či ť 

nejaký mediálny výstup, že je to zle. Neni to zle.  

Ďakujem za slovo. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Dve faktické poznámky.  
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Pán poslanec Kolek.  

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

Ďakujem. 

Pamätám si, že na za čiatku nášho volebného obdobia 

takisto vyšla mediálna správa, že magistrát je v ta kom 

stave, že nemá na plyn, na elektriku. Nechcem hovor i ť, 

pamätám si kto to povedal, nesedí už tu medzi nami.  

Dnes sa objavil ďalší skrytý talent, ktorý objavuje 

skryté faktúry, zmluvy. Ja som bol členom finan čnej komisie 

od za čiatku, nestretol som sa ani s jednou skrytou 

faktúrou, nedostali sme ani jednu informáciu o tom,  že táto 

faktúra sa tu naraz objavila a nebola v evidencii, to je 

prvá vec.  

Takže by som poprosil pána kolegu, nech dá na stôl 

skuto čné veci, ktoré to, čo povedali, budú, bude schopný aj 

obháji ť a dokumentova ť.  

Pokia ľ niekto nerozumie, že zad ĺženos ť ku koncu roka 

vykázaná dvadsa ťjedna miliónmi nesplatených záväzkov, je 

z titulu len ú čtovníckeho postupu, čiže v rámci, nazvem to 

jednoducho ú čtovanie v jednoduchej forme pohyb čistých 

peňazí príjem, výdaj, a nezaangažované do toho záväzky , 

ktoré vznikajú, samozrejme (gong) dáva možnos ť tvrdenia, že 

ideme z prebytkom.  

Daňové priznanie je s prebytkom, ale reálny stav 

hospodárenia je ďaleko, ďaleko stratový a blíži sa k tomu, 

čo povedal pán Nesrovnal.  
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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.  

Pán  kontrolór, nech sa pá či.  

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

SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne za slovo. 

Pán Borgu ľa má pravdu v tom, ke ď hovorí, že nejaké 

faktúry boli nezrovnané. Otázka je, že z akého obdo bia 

boli, preto, lebo kone čne sa podarilo da ť v tomto roku 2013 

do poriadku záväzky vo či Metru, ktoré v minulosti skuto čne 

lietali krížom-krážom. Otázka ale je, že či boli zdedené 

z roku 2010 alebo vznikli až v 2011 alebo 12, lebo bohužia ľ 

ani mne sa nepodarilo dosta ť k podrobnej analýze tejto 

otázky. A preto vám neviem teraz potvrdi ť, že či má pravdu 

pán Borgu ľa, že to Metro lietalo už odvtedy, alebo to boli 

záväzky, ktoré vznikali až v roku 2011, ale naš ťastie sa 

dali na poriadok. 

Čo sa nedalo na poriadok pre m ňa je otázka vo či GIBu, 

kde máme skrytú zad ĺženos ť hlavného mesta rádove vo výške 

viac ako dvadsa ť miliónov rozloženú na 2016 až 18, za čo 

samozrejme držím palce novému vedeniu mesta alebo 

staronovému vedeniu mesta, ktoré sa s tým bude paso vať 

v budúcom volebnom období.  

V ú čtovníctve to bezpochyby v meste to vidie ť nie je. 

V okruhu hlavného mesta vrátane svojich (gong) orga nizácií 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 25. a 26. júna 2014 s pokra čovaním 3. júla a 24. septembra 2014 

 331 

rozpo čtových a príspevkových to samozrejme vidíte, ale 

nejaké komentáre k tomu uvedené nie sú. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec Hr čka má faktickú. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ja by som na kolegu Borgu ľu povedal, že keby tie čísla 

boli pravdivé, tak s ním súhlasím. Problém je, že 

v komer čnej sfére sa to volá kreatívne ú čtovníctvo. Toto 

kreatívne ú čtovníctvo z komer čnej sféry bolo prenesené na 

pôdu verejnej správy a tu sa ve ľmi.  

Alebo je tu nieko ľko len pár vychytaných vecí, kde sa 

formálnou zmenou, preú čtovaním, nezaú čtovaním. Viete, tu je 

taká zložitá štruktúra, že tu presne, presuniete zá väzok z 

mesta na organizáciu. Už to vyzerá v ú čtovníctve inak, 

pri čom je to ten istý záväzok, len si ho nejakým spôsob om 

medzi sebou vys, teda presuniete a už tie čísla vyzerajú 

inak. Čiže vy si ich dokážete tak, ako vám zákon prikazuje  

zoptimalizova ť, aby ste vyzerali, ako zvyknem hovori ť 

chrumkaví, pred voli čmi, problém je, že keby ste to zobrali 

celé, celé, naozaj, že všetko, s organizáciami, s m estom 

a tak, tak zistíte ten stav, že to sú len presuny. Presuny, 

ktoré bohužia ľ reálne neodrážajú skuto čnos ť  a preto tu 
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optimisticky sa môžme tvári ť, ale pod ľa mňa, skuto čnos ť 

(gong) je niekde inde.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Borgu ľa reaguje faktickou.  

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

Pánovi Kolekovi už s časti odpovedal pán Šinály. 

A ve ľmi rád vám ukážem a dokumentujem skryté faktúry. 

A ú čtovníctvu, verte mi, rozumiem v celku slušne. 

Áno. Prebytok sme urobili. Dlho, splátka istiny sa 

odrátava od, od hospodárskeho výsledku až následne.  

Logicky, že po odpo čítaní dlhových služieb sme, sme, sme 

v mínuse. Ale nap, my dlh znižujeme. A znížil sa o päť 

miliónov eur a znížil sa aj v ďaka tomu, že bol prebytok, 

alebo teda a o viac. A znížil sa v ďaka tomu, že v tom 

normálnom hospodárení bol prebytok. Viete, vy to, v y to, vy 

to úplne schválne to číte na, na takú ako negatívnu stránku. 

Ja by som, ja som to od vás ne čakal a ne čakám, ale robíte 

to.  

A opakujem ešte raz. Ja nehovorím, že všetko tu je 

najlepšie a tak ďalej, ale oproti tomu jak sme tu 

nastupovali je to, je to pre m ňa super.  

A už som zistil v komunálnej politike, že zmluva na  

sto31.45  sa nedá ís ť na sekundu, a trvá to ve ľmi dlho.  
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Ale je tu proste istý (gong) trend nabratý a ja, ja  za 

tento trend ďakujem, lebo ide to dobrým smerom. Nejde to 

dole kopcom, ide to hore kopcom. Je to fajn.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne pánovi poslancovi.  

Diskutuje pani poslanky ňa Tvrdá.  

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

Ďakujem pekne za slovo.  

Na úved, na úvod musím zareagova ť na svojho 

predre čníka pána Borgu ľu. To som ešte nepo čula, tak megazle 

tu bolo. Pán kolega, vy ste neboli v tomto zastupit eľstve 

a mohli by ste sa spýta ť zamestnancov magistrátu, ktorí sú 

tu nejaké tie rô čky, tak zle ako je teraz a nesystémové 

a chaoticky tu ešte nebolo. Takže tak si to treba z obra ť. 

Megazle, to si zapamätám. Megazle tu bolo. No. Mysl ím si, 

že sa dá poveda ť, čo všetko sa pre Bratislavu urobilo  na 

rozdiel od tohto volebného obdobia, čo mňa ve ľmi mrzí.  

Pán kontrolór spomenul zad ĺženie GIBu vo výške dvadsa ť 

miliónov eur. No bolo to nastavené tak, pred štyrmi  rokmi 

to bolo menej ako dvadsa ť miliónov, teraz zvyšovaním úrokov 

stále to narastá a za tieto štyri roky sme sa neved eli 

s tým vysporiada ť, pretože bola, to odd ĺženie tak 

nastavené, lebo tá reštrukturalizácia, že každý rok  sa 

zaplatí pä ť miliónov eur. To znamená, že v tomto roku už 
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sme to mali ma ť splatené, len sa nám to bohužia ľ 

nepodarilo.  

Teraz k tomu môjmu vystúpeniu.  

Medzi opatrenia prijaté v rámci prerokovania 

závere čného ú čtu v minulom roku sa nedostala požiadavka 

o zavedenie programu, ktorý umožní vystavenie objed návky, 

predpisu alebo platobného poukazu len v priamej väz be na 

voľné rozpo čtové zdroje. Žiada o to v závere svojho 

stanoviska s dovetkom, že význam tejto požiadavky j e 

praktický a zodpovedá úrovni, na ktorej pracujú štá tne 

orgány.  

Navrhujem teda, aby bolo k opatreniam prijímaným 

v rámci prerokovania tohto bodu pripojené aj opatre nie, 

čiže vlastne pokra čovanie tých opatrení, ktoré pre čítal 

kolega Nesrovnal.  

Text znie: magistrát hlavného mesta SR Bratislavy 

zabezpe čí aktualizáciu softwaru ú čtovníctva 

a rozpo čtovníctva tak, aby všetky výdavkové opa, operácie 

boli priamo prepojené na aktuálny rozpo čet, po čnúc 

objednávkou zátvorka(vyhlásením verejného obstaráva nia 

prieskumu trhu) koniec zátvorky a kon čiac prevodným 

príkazom.  

Odovzdávam návrhovej komisii. 

Ďakujem. 

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 Borgu ľa.  

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

Ďakujem. 

Toto,  na za čiatku svojho príspevku ste povedali jednu 

vec, ktorou, napríklad sa pripájam k tej kritike.  

Ja by som nechcel pracova ť dneska na magistráte. Ja by 

som nechcel pracova ť v atmosfére, kedy niektorí z poslancov 

vykonštruuje nejakú kauzu na nejakého zamestnanca 

magistrátu a primátor bez toho, že by to dal prešet ri ť 

hlavnému kontrolórovi, proste urobí rozhodnutie, ok amžite 

tohto poslanca odvolá len preto, ako povedal pán, p án, pán 

Kole, alebo teda zamestnanca odvolá, len preto, ako  povedal 

pán Kolek to tuším bol, nie pán Hr čka, len preto, aby bol 

chrumkavý.  

Mne sa toto nepá či. Mne sa nepá či, že vedenie nestojí 

za za svojimi zamestnancami. A súhlasím s vami, nec hcel by 

som tu v tomto období robi ť.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Diskutuje pán hlavný kontrolór. 

Nech sa pá či. 

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

SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne za slovo.  
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Pôvodne som nechcel hovori ť aj k otázke môjho 

stanoviska k závere čnému ú čtu, lebo, lebo je podrobne 

napísané, aj pokus v ňom, aby bolo stru čnejšie a vecnejšie, 

ako bolo v predchádzajúcich rokoch, ale predsa jedn ou 

myšlienkou sa k nemu musím vráti ť a to je otázka, otázka 

konštatácií, ktoré uvádzam v oblasti programového r ozpo čtu.  

V rámci, v rámci tých kritických slov, ktoré som 

k jednotlivým programom uviedol, ide vlastne o niek oľko 

konštatovaní, kde som mal pocit, že programový rozp očet 

nebol dostato čne podrobne zdokumentovaný, respektíve mi 

chýbali nejaké vyjadrenia. V niektorých prípadoch s om ich 

potom zhá ňal a uviedol som vám, ako to bolo napríklad 

v programe číslo tri a v programe číslo dvanás ť oh ľadne, 

ohľadne depozitu mzdových prostriedkov, kde teda o ňom som 

ja nevedel a dozvedel som sa o ňom ke ď som prišiel 

z nemocnice de ň pred tým ako sa spracovával mat, teda 

odovzdával materiál. Takže sme to ešte prerábali. 

Každopádne ďakujem, že som si to mohol vydiskutova ť 

v hodine po termíne s kolegami z finan čného.  

Toto hovorím z toho dôvodu, že v skuto čnosti od strany 

trinás ť až po stranu stodvadsa ť jedna predkladaného 

materiálu, čo je teda obrovský rozsah, to je viac ako sto 

strán materiálu, som prakticky nevyjadril žiadnu vý znamnú 

nespokojnos ť alebo nesúlad programového rozpo čtu, to 

znamená rozpo čtu rozdeleného do predstáv, ktoré 

prezentovalo vedenie mesta vám poslancom a na ktoro m ste sa 

zhodli v rámci schva ľovania rozpo čtu a jeho následných 

rozpo čtových opatrení.  



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 25. a 26. júna 2014 s pokra čovaním 3. júla a 24. septembra 2014 

 337 

To je dobrá správa preto, lebo to znamená, že v tom to 

volebnom období pracovníci finan čného a všetci ostatní, 

ktorí na tom pracovali a v roku trinás ť špeciálne, odviedli 

obrovský kus práce.  

To je tá dobrá správa na úvod a možno aj na koniec ju 

ešte raz zopakujem, ale žia ľ, to čo sa nepodarilo, a to je 

vec, ktorú už teda reagovali niektoré poslankyne 

a poslanci, je otázka celkového hodnotenia stavu me sta, 

čiže závere čného ú čtu. Lebo závere čný ú čet teda pozostáva 

z radu vecí, nebudem to tu prednáša ť, ale medzi nich 

jednoho vecí je, tá detailná stránka hodnotenia 

programového rozpo čtu, ktorá funguje.  

A to je aj odpove ď pána primátora, ktorú dal pôvodne 

pánovi Nesrovnalovi, že aké sú záväzky? Nuž matemat icky 

vychádza, že z tohtoro čného rozpo čtu vychádza pár miliónov 

záväzkov, žia ľ ale tých záväzkov je nepomerne viac.  

A ja zostanem, teraz už prechádzam do problémov, 

zostanem len pri záväzkoch z bežného styku, to znam ená 

záväzkoch vo či partnerom, vo či obchodným spolo čnostiam, čo 

povedal pán Nesrovnal, je to pravdepodobne naozaj l en 

nieko ľko spolo čností. Ale u týchto ten vývoj nebol, že by 

stále bol klesal alebo rástol. Išiel cik-cak, ale z hodou 

okolností v trinástom roku práve tento stúpol. A te nto 

odzrkad ľuje vz ťah z bežného života.  

To znamená, z toho, čo každý rok vzniká a potom ke ď sa 

to nezaplatí a nenaah, nanaakumuluje sa to do novéh o 

rozpo čtu, čo nie je teda úloha naša, ale to by mala by ť 
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úloha mesta, aby splatné záväzky z predchádzajúcich  období 

tam boli zapo čítané. 

Konkrétne sa zase vrátim k spolo čnosti Metro. My stále 

máme splatné záväzky Metra, ktoré tla číme pred sebou až 

v horizonte dvoch rokov. Čiže vo či vlastnej organizácií 

tla číme pred sebou záväzok na jednotlivých faktúrach, k torý 

dosahuje aj limit po splatnosti dva roky.  

Nuž tak takto vznikajú krátkodobé záväzky, ktoré 

z h ľadiska toho, že ktoré z nich sú po splatnosti alebo  

nie, ani neanalizujem, preto lebo zákon o rozpo čtovom 

hospodárení predpokladá, že všetky faktúry, ktoré 

dostávame, by sme mali plati ť niekde v lehote do dvoch 

mesiacov. A samozrejme môže dôjs ť k nejakému omeškaniu, ale 

tuto ke ď hovorím ten limit dvoch rokov len vo či jednej 

z organizácií, ktorú zhodou okolností všetci poznám e, lebo 

tam máte svojich zástupcov, tak takto vyzerá bohuži aľ 

otázka finan čného dlhu mesta.  

Otázka úveru. Samozrejme jednou z dôležitých úloh j e 

otázka posudzovania dlhu, pri čom tým dlhom zákon ve ľmi 

špecificky konštatuje, že to nie je ten dlh, o ktor om 

hovoril pán Nesrovnal, lebo to je akože len záväzky  

z dlhodobé alebo krátkodobé, ale dlhom je pod ľa zákona len 

to, čo si berieme od banky.  

Prosím pekne, od roku 2004 máme úver od spolo čnosti 

vtedajšej Dexia banka, v sú časnosti Prima banka, ktorý bol 

získaný za výborných podmienok a bol zobratý ako ro zvojový 

úver. Rozvo, (poznámka:  zakaš ľanie) pardon, rozvojový 

úver, ktorý bol prijatý na základe šes ťdesiatich deviatich 
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projektov, ktoré schválili mestské zastupite ľstvo tie 

projekty, a na to bol zobratý balík pe ňazí, ktorý na dlhé 

roky, na desa ť rokov zad ĺžil mesto a v roku 2008 od tej 

istej banky (gong) bol zobraný.  

Zoberem si. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Nech sa pá či, pán kontrolór. 

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

SR Bratislavy: 

Bol zobraný ďalší úver, ktorý reštrukturalizoval úver 

predchádzajúci od spolo čnosti Istrobanka, ale historicky 

tieto úvery, okrem toho úveru, ktorý bol rozvojový,  tla čili 

pred sebou históriu minulosti tak, ako aj dneska al ebo 

v tomto volebnom období tla číme históriu minulosti. Proste 

tak funguje systém.  

A to, že platíme tých pä ť miliónov euro ro čne, tak 

tento systém bol nastavený za čias pána námestníka Hochela, 

ktorého som osobne neoznal, ja som tu len ôsmy rok,  ale 

vtedy bol nastavený a do dneska so železnou presnos ťou 

dodržujeme túto záležitos ť pä ťmiliónových splátok a to aj 

v naj ťažšom období fungovania hlavného mesta a to bol rok  

2010, kedy bežné príjmy hlavného mesta klesli nato ľko v ďaka 

hospodárskej kríze, ktorá na verejnú správu mala op ozdený 

dopad, že sme prejedli desa ť miliónov investi čných pe ňazí, 

ktoré vtedy neprišli do rozpo čtu.  
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Je to samozrejme, pod ľa pánu Borgu ľu úplne oprávnene, 

história predchádzajúceho volebného obdobia. Žia ľ, ale je 

to stav mesta.  

A ja sa teraz nezaoberám tým, že ktoré volebné obdo bie 

to riešilo, ja sa zaoberám tým, v akom stave mesto je. A to 

v akom je stave, žia ľ nevidíme z tých stodesiatich strán 

dobre  napísaného hodnotenia v závere čnom ú čte, ktoré 

chválim, ale v tom, že žia ľ nevieme kam a akým spôsobom sa 

poberieme, lebo tie odsunuté záväzky GIBu na niekoh o 

dopadnú. Tri krát osem miliónov, keby ste si predst avili, 

že v tomto roku máme jeden osem miliónový urobi ť, presne 

viete kde, kde sme . a to sme ešte v situácii, ke ď bežné 

vý, bežné výdavky, ktoré logicky by mali by ť kryté bežnými 

príjmami v prípade, že bežné výdavky sú potrebné. T o 

znamená, že mesto má potrebu bežných výdavkov, majú  by ť 

kryté bežnými príjmami a v rámci zachovania, minimá lne 

zachovania starostlivosti o majetok mesta, by sme s i 

z okruh investi čný mali udržiava ť v rovnomernom stave 

a prípadne ho rozvíja ť vtedy, ke ď na to máme zdroje a ke ď 

vieme zabezpe čova ť základné funkcie mesta.  

Samozrejme, že podporujem rozvoj mesta, ktorý dosia hlo 

toto vedenie v ďaka europeniazom. Je to nová vec. Je 

potrebné, aby sme na ne zabezpe čili zdroje, ktoré sú 

súčasťou nevyhnutného financovania a preto som nikdy 

v rámci rozpo čtu neprotestoval proti tomu, aby sa teda 

škrtili bežné príjmy v prospech investi čných projektov.  

Ale sú časne, tak ako pán Nesrovnal sa zamýš ľal nad 

otázkou financovania mesta z h ľadiska dlhodobého, je 

financovanie mesta v tomto spôsobe neudržate ľné. Nie preto, 
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ako to robí v sú časnosti vedenie pod pánom Ftá čnikom, ale 

žiadne iné vedenie, pod ľa môjho názoru, ani v budúcom 

volebnom období nebude vedie ť zabezpe či ť zdravý chod mesta 

pri sú časnom nastavení financovania verejnej správy vo 

vz ťahu Bratislavy vo či celkovému prerozde ľovaciemu 

mechanizmu z pe ňazí, ktoré štát poberá od ob čanov a ktoré 

prerozde ľuje, pod ľa môjho odborného názoru, nespravodlivo. 

A v tomto vidím k ľúčovú otázku situácie, v ktorej 

Bratislava sa dneska nachádza a do ešte horšej situ ácie, do 

ktorej sa Bratislava blíži.  

Túto vec si uvedomuje aj pán primátor a robí 

oopatrenia, alebo pokúša sa nejakým spôsobom vo či vláde. 

Prvý pokus bol vykonaný práve do rozpo čtového obdobia 2014. 

otázka, či sa to uchytí alebo neuchytí, ke ď je nekoncep čne 

prijatá, je ve ľmi problematická. A možnože závisí od toho, 

že či znovu obháji svoju pozíciu primátora.  

Ale ja neriešim politiku. Ja vás len informujem, že  

rozpo čet bol splnený, bol, hospodárenie v roku 2013 bolo 

dobré, ale stav mesta je zúfalý, pán Borgu ľa. Žia ľ, ke ď ho 

vy vidíte lepšie, ja vám to rád podrobnejšie osobne  

vysvetlím. Výh ľad je taký, že ani vy, ani ja by som asi 

riadite ľa magistrátu v tomto meste robi ť nechcel.  

Uznávam, že ľahšie sa kritizuje kontrolórovi, 

samozrejme, každý to môže poveda ť, ale ja vám hovorím môj 

pohľad na stav, v akom sa v sú časnosti mesto nachádza. A vy 

to vidíte tam, kde sa pohybujete vonku na uliciach a kde sa 

bojíte, že padnete na ústa. To sú bežné výdavky mes ta, 

ktoré sme ušetrili.  
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Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Štyri faktické poznámky.  

Nech sa pá či, pán poslanec Bendík.  

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

Ďakujem pekne za slovo.  

Ja by som len chcel doplni ť to, čo sa pýtal pán hlavný 

kontrolór oh ľadom Metra. Tam tie faktúry, ktoré má dneska 

Metro vo či hlavnému mestu vznikali, alebo tie objednávky 

boli datované 2. 5. 2012, 17. 9. 2012, 19. 12. 2012 , 3. 5. 

2013, 2. 5. 2012, 9. 5. 2013, a potom 20. 6. (oprav a) 26. 

6. 2013, 12. 8. 2013, 17. 12. 2013. 

Ja by som naozaj chcel požiada ť vedenie tohto mesta, 

aby za čalo rieši ť tieto neuhradené faktúry vo či spolo čnosti 

Metro, pretože informácie, ktoré mám sú také, že pá n 

generálny riadite ľ nieko ľkokrát chcel rieši ť tieto veci, 

posielal upomienky a nedostal z vedenia žiadnu, žia dnu 

informáciu. Nerozumiem pre čo.  

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

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

Ďakujem pekne. 

Pán prim, pán kontrolór, ďakujem vám za túto triezvu 

a objektívnu ve ľmi vecnú, vecný poh ľad na financie mesta.  

Vy ste odpovedali aj čiasto čne aj kolegovi Borgu ľovi, 

ktorý sa pýtal, že čo som takého ja navrhol? Nuž ak si 

nevšimol zase, tak ja som otvoril otázku celkového 

financovania Bratislavy a ja som si spo čítal, že Bratislava 

má napríklad na hlavu dva krát menej ako krajské me sto 

Brno. Nebol to primátor, ktorého to napadlo, že mám e 

problém na príjmovej strane.  

A ak ste si, pán kolega Borgu ľa všimli, tak ja som 

navrhol uznesenie, aby sa primátor týmto zaoberal. A ten sa 

tým trištvrte roka nezaoberal až do prehratých kraj ských 

volieb, kedy ste hne ď v pondelok potom išli na vládu 

a riešili to. Samozrejme, spôsobom vám vlastným, 

nesystémovo, dodatkami, pôži čkami, pardon, dotáciami, 

pôži čkami a tak ďalej. Žiadne systémové riešenie, ale aspo ň 

nejaký krok k tomu, aby sme videli, že toto mesto m á 

nespravodlivo nastavované financovanie. A jedným z našich, 

jedným prvkov našej finan čnej budúcnosti je aj opravi ť 

tento stav.  

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: 
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Ďakujem. 

Reagujem na pána hlavného kontrolóra.  

Naozaj to vaše konštatovanie sa dobre po čúva, je to 

posun ur čite pozitívny, ktorý teda sa odráža aj vo vašej 

správe, mám tam však jednu závažnú pripomienku. . 

Ja som si pozrel nastavenie predaja majetku na rok 

2013. Pamätáme sa, že rok 2012 vyznel nepriaznivo, 

nenaplnilo sa, preto sme chceli už pri zostavovaní rozpo čtu 

vedie ť s akými predajmi sa uvažuje. Zrealizovalo sa z toh o 

asi dvadsa ť percent. Všetky ostatné predaje boli náhodilé. 

Čiže to hovorí na margo toho, čo vy hovoríte. Tá prognóza 

a toho pevného uchytenia hospodárenia mestom a teda  

reprezentované primátorom a vedením je nulová.  

Druhá vec je, hovorí sa, áno o zad ĺžení tom vykázanom, 

tých dvadsa ť plus jeden milión na mzdy, plus Metro, plus 

GIB, ja tam pridám ešte Dopravný podnik mesta Brati slavy. 

Všetky straty, ktoré sme doteraz v tomto zastupite ľstve 

akceptovali Dopravného podnika sme rozložili na spl ácanie 

na ďalšie obdobie. To je (gong) navrhnuté aj v tomto ro ku, 

presunú ť to do ďalšieho obdobia. To sú ďalšie dva milióny.  

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: 
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Ja som nikdy nepovedal, že mi sme Dubaj a môžme si pre 

mestskú políciu kupova ť Lamborghiny, lebo máme to ľko 

peňazí.  

Ja som len povedal, že sa zmenilo nie čo také, ako to, 

že partia okolo pána Mikuša a podobných v minulom v olebnom 

období, Cíleka a Záhradníka, ktorí urobili za posle dné dva 

roky alebo táto partia urobila za posledné dva roky , 

napríklad v Dopravnom podniku dlh, stratu sedemnás ť 

miliónov eur, čo bola taká strata, ako za všetky predošlé 

roky dokopy. Tak zrazu sa to zmenilo, zrazu Dopravn ý podnik 

skoro vyrovnane hospodári.  

Pán hlavný kontrolór, neboli ste sú časťou tejto 

partie? To len sa chcem opýta ť, lebo teraz mi tu kolega 

Drozd hovorí, že vy ste boli poslanec. Ja som to ne vedel, 

že boli poslancom za SDKÚ a následne ste odišli, od išli 

s pánom Mikušom. Čiže možno aj toto vás motivuje k tomu, 

že, že to celé teda vidíte až tak meganegatívne ako , ako, 

ako ja.  

Prepá čte, ja som nehovoril, že toto je Dubaj. Ja len 

hovorím, že je to tu lepšie tak, ako som to (gong) predtým 

vnímal.  

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: 
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Ja by som sa iba možno dotkol toho, že kto by chcel  

a nechcel by ť riadite ľom magistrátu.  

Pokia ľ by ste k riadite ľovi magistrátu dostali 

predstavenstvo BVS a predstavenstvo Infra Services,  asi by 

ste to nejak zvládli ešte aj toho riadite ľa magistrátu 

popri tom. Čiže asi samostatne robi ť len riadite ľa 

magistrátu je nuda, ale ďalšie veci  k tomu to možno robí 

zaujímavejším celý ten kolos. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán hlavný kontrolór.  

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

SR Bratislavy: 

Ďakujem za slovo. 

Bohužia ľ som si vy čerpal aj druhý prí, príhovor, takže 

vystúpim najbližšie k vystúpeniu pána Borgu ľu ke ď príde na 

rad. Teraz by som sa vrátil k predmetu veci. 

Pán Kolek samozrejme správne vystihol otázku tých 

finan čných záležitostí, ktorú som opomenul poveda ť, že ešte 

pred tou stranou trinás ť v rámci závere čného ú čtu je zhruba 

desa ť strán, ktoré hovoria o iných číslach a s tými 

samozrejme nejaký problém mám a s tým som sa aj vyj adril. 

Takže to sa ospravedl ňujem, to som nepovedal, povedal som 
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len to, čo je po strane stodesa ť. Čiže tie otázky tabuliek, 

tie som skomentoval z h ľadiska finan čného stavu. 

A čo sa týka ostatných otázok a pripomienok, myslím 

si, že tam neboli položené žiadne iné konkrétne otá zky, 

okrem otázky pána Borgu ľu, ktorú mu zodpoviem v najbližšom 

päťminútovom vystúpení, ktoré dostanem k dispozícii.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Druhé vystúpenie má pani poslanky ňa Tvrdá.  

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

Ďakujem pekne za slovo.  

Bola som upozornená návrhovou komisiou, že tak ako som 

predniesla návrh uznesenia je nerealizovate ľný pod ľa 

rokovacieho poriadku, takže sa ospravedl ňujem a dávam 

takýto návrh: 

Mestské zastupite ľstvo žiada primátora zabezpe či ť 

aktualizáciu softwaru ú čtovníctva a rozpo čtovníctva tak, 

aby všetky výdavkové operácie boli priamo prepojené  na 

aktuálny rozpo čet, po čnúc objednávkou, vyhlásením verejného 

obstarávania prieskumu trhu a  kon čiac prevodným príkazom.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Diskutuje ďalej pán námestník Budaj.  

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

Ďakujem pekne. 

Áno, toto je chví ľa, kedy treba pripomenú ť 

a pripomenul to aj pán hlavný kontrolór, treba prip omenúť 

fakt, že sme zanedbali problém navrhnú ť systémové zmeny 

financovania Bratislavy.  

Veľmi stru čne pripomeniem, že po novembri ´89 bola 

Bratislava zrejme jedným z najbohatších miest Európ y. 

V iných mestách sa nestáva, že by mesto vlastnilo t akmer 

všetky byty, že by vlastnilo drvivú vä čšinu  pozemkov 

a nehnute ľností, lesov a tak ďalej.  Tam je to boha, to 

bohatstvo historicky rozdelené. Bratislava za čala s takýmto 

bohatým stolom.  

To ale prilákalo myšlienku, že Bratislava bude kry ť 

svoj rozvoj prakticky výlu čne z predaja svojho majetku 

a celé dve desa ťro čia až do krízy sa to de facto dialo. 

Samozrejme je ve ľmi diskutabilné, za čo sa ten majetok 

predával, najmä ak sa predával dlhé desa ťro čia vopred 

vybraným záujemcom. Tých afér a podozrení z korupci e by sa 

tu dalo rozpráva ť celé dni.  

Dnes sme ale, dnes sme ale v celkom inom desa ťro čí, 

v celkom inom storo čí, ale stále príjmy mesta nie sú 
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nastavené na úrovni hlavného mesta, ale na úrovni n ejakého 

okresného mesta, ktoré má tak vydrža ť so svietením 

a údržbou kanalizácie.  

Preto by som aj v tejto chvíli chcel prednies ť apel na 

všetkých ekonomicky zdatných ľudí na magistráte, ale aj 

medzi poslancami, aby ak to je vôbec myslite ľné, predsa len 

sa zrodila požiadavka na národnú radu na dofinancov anie 

mesta systémovým opatrením.  

Nech si uvedomia aj páni poslanci, že napríklad o r ok 

odo dnešného d ňa, tak približne,  prevezme Slovensko a jeho 

hlavné mesto úlohu krajiny, ktorá bude riadi ť Európsku úniu 

a na Bratislavu sa znovu uprú o či, bude sem chodi ť stovky 

hostí, budú, budeme hosti ť významné stretnutia, budeme ma ť 

ambíciu ukáza ť, tak ako každá krajina, ktorá získa 

predsedníctvo, ukáza ť sa na tej mape Spolo čenstva 

európskych štátov a národov v čo najlepšom svetle.  

Keby sme dnes mali peniaze a za čali pracova ť a za čali 

vysú ťažova ť a tak ďalej, tak ve ľmi, ve ľmi ťažko stihneme čo 

i len kozmetické zmeny. Ale tie peniaze nemáme, pok ia ľ 

viem, nikto sa touto významnou budúcou rolou Bratis lavy ani 

na vláde nezaoberá, a tak budeme znovu čeli ť kamuflážam, že 

pôjdeme, pôjdeme stava ť Potemkinovské dediny na hlavnú 

stanicu, do podchodov a pokúsime sa zohna ť nejakých 

mládežníkov, ktorí prema ľujú posprejované steny a tak 

ďalej, a tak ďalej.  

Systémové opatrenia vážení, to je jedna rola tohoto  

volebného obdobia, ktorá zostala aj pre vedenie mes ta, aj 
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pre poslancov bohužia ľ, nesplnenou úlohou. Tí ostatní nám 

tie systémové opatrenia nepripravia.  

Spolo čenský produkt, ktorý Bratislava robí, sa celé 

desa ťro čia prerozde ľuje naozaj nespravodlivo a my nie sme 

schopní vynúti ť si verejnú diskusiu na túto tému.  

Je to kritika aj na seba samého, aj do vlastných 

radov, aj treba pri tomto poslednom ú čte, ktorý, ktorý leží 

na našom stole si naozaj, a poveda ť aj Bratislav čanom, 

Bratislava nie je trvale udržate ľné mesto. Z Bratislavy 

budú ľudia odchádza ť, najmä tí mladí, preto je to mesto tú 

prí ťažlivos ť, nemá tú reprezentatívnos ť, nemá tie možnosti, 

ktoré by ma ť malo.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Diskutuje ďalej pán poslanec Kolek.  

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

Ďakujem za slovo. 

Pri piatich minútach ma stopnite, chcem si necha ť ešte 

jedno vystúpenie.  

Pán primátor, jedna vec je to, čo tu odznelo a nejak 

tak negatívne sa vníma, že či už moje, alebo možno 

viacerých kolegov, spomeniem pána Nesrovnala, pána Hrčku, 
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pani Dzivjákovej, odznievajú len negatívne na vašu stranu. 

Teraz hovorím za seba. Ja naozaj v konštruktívnom p rístupe 

dvoch protistojacích strán viem by ť konštruktívny, viem by ť 

ústretový, viem by ť ten, ktorý uzná, že áno, snaha na 

jednej strane nie vždy musí dospie ť do sto percentného 

úspechu a tam sa dá hovori ť potom o takej lepšej vzájomne 

teda prijate ľnejšej atmosfére. Žia ľ, toto nepoci ťujem 

z vašej strany a z vedenia teda už vôbec nie, lebo tu 

dochádza k zahmlievaniu, nedopovedaniu, zakrývaniu 

skuto čností, ale to sú veci, o ktorých sme tu už hovorili , 

ktoré sa akože jednozna čne dajú preukáza ť už len tým, že 

predkladáte návrh uznesenia k závere čnému ú čtu akoby ste ho 

nečítali. Hej? 

Vy chcete bez výhrad, vy chcete rozdeli ť peniaze, vy 

nevidíte nedostatky. To nie je konštruktívna záleži tos ť. 

Hej?  Vašou prvoradou úlohou, prepá čte, že to orientujem na 

vás takto menne, malo by ť, aby tento materiál bol 

pripravený na zastupite ľstvo, aby sa tu nevznášali jedna, 

druhá, tretia, štvrtá pripomienka, ale to by musel byť ten 

materiál spracovaný aspo ň dva mesiace skôr, to by musel by ť 

daný do komisií. To by musela by ť naozaj atmosféra, kde sa 

hovorí o tom, že vedenie magistrátu a poslanecký zb or vie 

o čo tu ide a nie, že vedenie zakrýva, uml čuje skuto čnosti 

a poslanci sú tí zlí, ktorí za čnú odkrýva ť to čo je zlé, čo 

sa nenap ĺňa, čo sa len fabuluje len ako splnené, čo sa 

hereckým spôsobom nakoniec dá aj mediálne interpret ova ť ako 

úspech, lebo však máme na to aparát, aby takýto úsp ech 

o vedení mesta sa dostavil medzi obyvate ľov.  

Tým chcem poveda ť jednozna čne, že moja snaha a tak 

vnímam aj, nazvem ich ,pardon za výraz, tých vyrýva čov, čo 
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tu už pár krát bolo najmä na adresu pána Hr čku 

konštatované, je, je úplne nutná, pretože tu neexis tuje 

ten, ten konsenzus toho, že aj vy ste tí partneri, ktorí 

majú čo poveda ť do toho ako to mesto ide.  

Ne, nevrátim sa k tomu, čo mám pripravené, lebo to tu 

odznelo. Ja len zacitujem z, z, zo správy Deloitte k roku 

2011. Zodpovednos ť štatutárneho orgánu za ú čtovnú závierku. 

Primátor je zodpovedný za zostavenie a objektívnu 

prezentáciu tejto ú čtovnej závierky. Čiže toto platí nie 

len na rok jedenás ť, to platilo aj na rok dvanás ť, aj na 

rok trinás ť.  

Spätne sa vrátim k roku desa ť.  Vtedy sme tu boli 

noví, závere čný ú čet sme schválili, neviem teraz, som si 

nedal tú námahu, nepozrel som sa, možnože bez výhra d, lebo 

však to bolo iné obdobie s nastavením, že my budeme  lepší. 

 Prijali sme závere čný ú čet z výhradami roku jedenás ť, 

doteraz sa plnia. My dostávame informáciu o, o plne ní 

prijatých, vedením prijatých, prijatých opatrení na  

odstránení nedostatkov zistených v auditorskej sprá ve za 

rok 2011. K tomuto pridám ďalšie veci. My stále riešime 

nález, ktorý urobil NKÚ, ke ď robil, robil kontrolu 

hospodárenia za rok 2009. Tento materiál sústavne n a každé 

zastupite ľstvo dostávame. My stále riešime nálezy NKÚ, 

ktoré urobil za kontrolu roku 2012. tieto veci sú s tále 

nevyriešené. Netvárme sa tu optimisticky, pardon, n iektorí 

sú takí čo sa tvária, hej, tá vä čšina asi nás je skôr 

nastavená na to, že ten optimizmus tu je nemiestny.   
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Inventarizácia, hej? Bola, bola snaha v minulom 

období, aby sme urobili mimoriadnu inventarizáciu k  polroku 

2013. Ako dopadla, nemusím vás pripomína ť. Ja som tu dal 

návrh na uznesenie, aby pán primátor prijal opatren ie vo či 

zodpovedným osobám. Žia ľ, teda v poslaneckom zbore to 

neprešlo, žiadne opatrenia nenastali a máme výsledo k 

inventarizácie ku koncu roku 2000, 2013. Čiže 

inventarizácia neuskuto čnená.  

Nezadefinované majetkové vz ťahy, ktoré sa vezú od roku 

2010, 11, 12, 13. A my sa tu teraz tvárime, že to s ú len 

veci, ktoré chceme  nejakým spôsobom hodi ť na plecia 

vedenia magistrátu. Nie, to sú reálne skuto čnosti, ktoré 

nás majú za ťažova ť.  

Mzdy. Ja som v rozpo čte na rok 2014, že tam nárast 

mzdy je neopodstatnený o jeden milión eur (gong) op roti 

roku predošlého. Vtedy ma pán primátor vysmial (poz námka: 

nie je rozumie ť, hovorí naraz poslanec aj predsedajúci).  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec, chcete ďalšie vystúpenie, chcete ďalšie 

vystúpenie?  

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

Nie, ďakujem.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 
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Ďakujem pekne. 

Ďakujem pánovi poslancovi Kolekovi.  

Faktickou poznámkou reaguje pán kontrolór.  

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

SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Rád by som zdôraznil, že otázka možnosti vyriešenia  

tých problémov, ktoré vidíte v závere čnom ú čte, alebo 

hlavne v stanoviskách auditorov, lebo tie sú ove ľa 

podrobnejšie a pri sú časnom obsadení útvarov, ktoré sú za 

to zodpovedné. To je, pán Kolek, žia ľ odpove ď na to, že tí 

ľudia to nedokázali ani v mimoriadnej inventarizácii  

urobi ť. A inventarizácia je zrkadlo vnútra mesta. 

a nedokázali to urobi ť ani v riadnej inventarizácii, 

odhliadnuc od toho, že tam boli kritizované niektor é 

nedostatky, povedzme aj z h ľadiska prístupu, ktoré som 

kriticky vzniesol vo či výkonu rozhodnutia pána primátora 

o výkone tej organizácie, teda inventarizácie. 

A iná č musím konštatova ť, že s pánom primátorom 

spolupráca pri konkrétnych veciach, ktoré na operat ívnej 

porade prednášam je viac ako pozitívna a on naozaj sa snaží 

zabezpe či ť tie veci, len asi nemá s kým, preto lebo ten 

tím, (gong) ktorý tam sedí, to fyzicky nezvládne.  

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 Hr čka.  

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ja za čnem ešte vzh ľadom k tomu, že som nemohol 

reagova ť na pána Borgu ľu, ke ďže to bola faktická poznámka, 

ohľadom toho, že ako je to tu zle s pracovným prostred ím 

a zrovna vybral taký ten špecifický prípad pána ved úceho, 

ktorý bol vykonštruovane obvinený, ako uviedol a po tom bol 

odvolaný.  

A ja by som len k tomu vykonštruovaniu. Viete, ke ď je 

tu niekto vedúci pracovník a klame verejne na 

zastupite ľstve, tak je to problém. Klamanie na tomto 

zastupite ľstve od tohto vedúceho tu bolo opakovane 

a mimochodom vám tu len pripomeniem, že vo februári  2013 sa 

vyjadril, že, že, že znalci odmietajú spolupracova ť 

s magistrátom. To isté zopakoval v júni. A potom ke ď 

magistrát oslovil stotri znalcov, tridsa ť, vyše tridsa ť 

prejavilo záujem a osemnás ť podpísalo na základe cenového, 

na základe, na základe cenových ponúk, ktoré poslal i, tak 

osemnásti podpísali spoluprácu s magistrátom. 

To prešlo ani nie dvanás ť mesiacov od vtedy a otázka 

teda znie ak pred dvanástimi mesiacmi, ke ď boli strašne tí 

znalci perzekuovaní, po afére, ktorá sa stala zrazu  trid, 

vyše tridsa ť znalcov zo sto oslovených, pri čom ich je 

tisíc, čiže keby sa ich oslovilo tisíc, je možné, že by sa 

ich ešte prihlásilo viac, sa prihlási a má záujem 

spolupracova ť, tak evidentne nie je pravda, čo sa tu 

uvádza. Situáciu oh ľadom sprístupnenia nejakých informácií 

pred svedkami, tu je ďalšia informácia a tak ďalej.  
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Čiže, bohužia ľ, vy namiesto toho, aby ste poukázali na 

radových zamestnancov, pretože tu sa bavíme o tom, že ťažké 

pracovné podmienky tu majú radoví zamestnanci, nie vedúci. 

Prepá čte, akože, to zas, nebudem, nebudeme si tu rozpráva ť 

takéto, pod ľa mňa klamstvá, ke ď, ke ď sa tu budete tvári ť, 

že aké ťažké to tu majú vedúci pracovníci. Vedel by som 

poukazova ť na niektoré konkrétne prípady.  

Tu radoví zamestnanci majú ve ľmi s ťažené podmienky, aj 

k tomu sa ur čite dostaneme a hovorím videl som len jeden 

konkrétny príklad, ke ď, kedy pani, ktorá rieši kontrolu 

platieb má jeden monitor a požiadala o druhý monito r, aby 

mohla rýchlejšie vybavova ť tieto veci a povedalo sa, že na 

druhý monitor nie sú peniaze. Pri čom, len čiste 

z technického h ľadiska ke ď si spo čítate o ko ľko by to 

zefektívnilo jej prácu, tak len na rýchlosti vybavo vania by 

ten monitor pod ľa mňa do mesiaca na ň bez problémov 

zarobila. Ke ď nie na fungl nový, tak na nejaký dvoj, troj 

ro čný. Ale to len teda k tej veci, ako je tu ťažké pracovné 

prostredie pre vedúcich pracovníkov, ktorí ešte stí hajú 

samozrejme popri popri vedúcich výkone vedúcich 

manažérskych pozíciách stíhajú svoje súkromné podni kate ľské 

aktivity realizova ť, ktorí stíhajú dozo, teda 

predstavenstvá iných spolo čností. To je tu tak strašne 

napäté pre tých vedúcich pracovníkov.  

Teraz sa ale vrátim k rozpo čtu, teda k závere čnému 

účtu. Ja by som sa chcel spýta ť na, na ten a teda tú pánom 

Kolekom spomenutý a ešte dokonca pri rozpo čte upozor ňovaný 

trik, ktorý ste spravili so mzdami.  
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Ja sa chcem teda spýta ť, aký ste mali dôvod na to, že 

ste navýšili mzdy na rok 2014, pomernú časť z decembra 

2013, ktorú ste nepoužili na 2013 a tú sumu ste pou žili na 

zníženie záväzkov. Bavíme sa takmer o jednom milión e eur.  

Vy tu hovoríte jak ste splnili váš záväzok vo či štátu 

kde ste chceli konsolidova ť. No a toto je doslova podvod, 

pretože vy ste si nesplnili zákonnú povinnos ť, vy ste 

porušili rozpo čtové pravidlá a vy namiesto toho, aby ste tú 

sumu pe ňazí alokovali na, na  ú čet kam má ís ť a použili ju, 

tak ste urobili to, že ste znížili o to ľko záväzky, lebo 

potom zase vyzeráte o milión v záväzkoch lepšie a p eniaze, 

ktoré ú čtovne patria do roku 2013, tak ste ich 

narozpo čtovali v roku 2014. 

Ako takto by som vedel. Ve ď narozpo čtujme všetko na 

roky 2015, 16, 17 a vykážeme krásne čísla. Normálne, akože 

super. Všetko, povedzme všetky mzdy zamestnancov na  rok 

2014 zvýšme o sto percent v roku 2016, teda 15. vie te aké 

výborné čísla z toho výjdu. Síce budú trošku také okaté tie 

indexy, ktoré tam vybiehajú, lebo v tomto roku bude  sto 

percentný pokles a v roku 2015 bude dvesto percentn ý nárast 

oproti klasickému roku alebo proti predchádzajúcemu  to bude 

donekone čna, lebo, lebo to skrátka vy robíte z číslami. 

A ja sa teda chcem spýta ť.  

A tie čísla nesedia. Vy napríklad nemáte 

inventarizáciu. Vy neviete k akým číslam sa hýbete, ale 

hádžete tu čísla z ľava, zprava.  

Ja ke ď som sa pýtal v januári akým spôsobom ste 

vypo čítali úsporu na kvalitnom verejnom osvetlení úsporu  
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o jeden a pol milióna a chcel som, že ako ste sa k tomu 

dostali, ja som sa dodnes k tomu nejak nedopracoval . Preto 

by som poprosil pána vedúceho oddelenia aby prišiel  pred 

mikrofón a vysvetlil akým spôsobom vy dokážete vypo číta ť 

takúto úsporu, pretože, pretože,, ke ď som, neexistuje 

číslo. Proste vy máte úsporu jeden a pol milióna (go ng) 

a ke ď sa vás človek spýta z čoho sa tá úspora skladá, 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Chcete diskutova ť ďalej, pán poslanec? 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Nie, nechám si ďalší diskusný príspevok, lebo chcel by 

som odpove ď na túto otázku pred tým, než budem ma ť druhý 

diskusný príspevok.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec, je to závere čný ú čet za rok trinás ť. Vy 

diskutujete o roku štrnás ť, čiže idete mimo rokovacieho 

poriadku.  

To len vás upozor ňujem na to.  

Pán poslanec Borgu ľa reaguje faktickou poznámkou. 
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Ing. Martin   B o r g u ľ a , poslanec MsZ: 

Jano, ty si nepochopil moju kritiku, ktorú som 

hovoril.  

Ja som, ja som nikdy nespochyb ňoval tvoju iniciatívu. 

Ja si vážim, že robíš nadprácu a že, že pátraš po v eciach 

zaujímavých. 

Ja ke ď som ťa v tej dobe kritizoval, tak som ťa 

kritizoval tak povýšenecký tón a verejné bi čovanie, ktoré 

si tu predvádzal, lebo to medzi ľudským vz ťahom v tejto 

miestnosti a na tomto úrade ur čite, ur čite nepomôže. 

A a čomu som, čo som. Toto som vy čítal tebe.  

A primátorovi som vy čítal, že odsúdil, alebo vyniesol 

rozsudok bez nejakého korektného súdu. Ja by som čakal, že 

keď takéto obvinenie príde, lebo môžme ti veri ť, nemusíme 

ti veri ť. Bez urážky teraz. Ale čakal by som, že sa tu 

zorganizuje nejaká komisia, ktorá, ktorá bude zlože ná 

z viacerých, ktorí, ktorí vyhodnotia tie tvoje podn ety, za 

ktoré ti musím poveda ť, všetcia poslanci musíme po ďakova ť, 

že teda si nie čo také vypátral, a táto komisia povie áno, 

ten Jano Hr čka má pravdu, je to tak. A pán primátor, my ti 

odporú čame takto kona ť a na základe takéhoto (gong) nie čoho 

ten primátor bude kona ť a nie len že niekto povie 

a primátor bum-bác.  A je, a, a odvolá bez (poznámk a:  nie 

je rozumie ť) toto sa mi nepá čilo.  

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. a 26. júna 2014 s pokra čovaním 3. júla a 24. septembra 2014 

 360 

Pán poslanec Osuský reaguje na pána poslanca Hr čku.  

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

Skuto čne sa pripájam k tomu, čo povedal pán poslanec 

Hrčka na tému, že či to bolo vykonštruované.  

Ja si myslím, že tuná to bolo predvedené v priamom 

prenose. Ak niekto, potom čo tu videl, hovorí 

o vykonštruovanosti, tak potom už neviem čo je pravda. 

A samozrejme, i sám som použil vtedy silnejšie slov á, ale 

vždy treba chápa ť to, že ak sa niekto choval povýšenecky, 

teda ešte k tomu k tým lžiam pridával povýšenecký p ohľad 

a úsmev, tak to samozrejme celkom ľudsky a pochopite ľne 

vedie protistranu k istému tvrdšiemu spôsobu reagov ania. 

To, čo sa tu predvádzalo, jednoducho volalo po jasnej 

a pádnej reakcii. A zbilancova ť to ako vykonštruované 

obvinenie a obvini ť primátora z likvidácie, aby bol 

chrumkavý, (gong) ja som to nazval už vtedy stratou  dôvery. 

A to je dôvod na to, aby primátor konal tak, ako ko nal. 

A kto to nevidí a zakrýva, prosím, nech sa nad tým zamyslí. 

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: 

Ja by som ve ľmi rád, keby si mi ukázal, kedy som mal 

povýšenecké tón, pretože nie som povýšenecký a dáva m si na 

to ve ľký pozor, aby moje vystúpenia povýšenecký nevyzeral i. 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 25. a 26. júna 2014 s pokra čovaním 3. júla a 24. septembra 2014 

 361 

Takže kludne, k ľudne, poprosím, sú videozáznamy, ukáž mi 

kedy som bol povýšenecký. Ak to tak je, rád sa 

ospravedlním. Ja som si aj tú konkrétnu situáciu po zrel, 

nebolo to tak, pod ľa môjho názoru.  

To, čo, to čo sa tu bavíme, je presne o tom, že ak by 

si si pre čítal tie dôkazy, tak by si nepotreboval žiadnu 

komisiu. Akože, na rovinu, tam, tam boli tak. Ako n aozaj, 

keby, keby si videl, a pozrel si všetky veci, kde b oli 

konkrétne nalinajkované, nepotrebuješ komisiu.  

Ale k ľudne, ako mohla sa zriadi ť, len hovorilo sa 

kedysi, pán predseda vašej strany povedal, že akoná hle 

príde podozrenie, do štyroch sedúnd, do štyrochoch sekúnd 

rozhodne. Možno v tom kontexte tých štyroch sekúnd to bolo 

rozhodnuté, i ke ď teda trvali asi týžde ň aj nie čo.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Diskutuje riadne prihlásený pán riadite ľ Gajarský.  

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

Ďakujem za slovo. 

Odzneli tu veci, aj ktoré sa, ktoré sa týkali našic h 

oddelení, teda aj zamestnancov a niektoré veci, kto ré sa 

týkali aj oddelenia informa čných technológií.  
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Áno, je to pravda, sme poddimenzovaní, sme 

poddimenzovaní čo sa týka vybavenia pre zamestnancov. 

A naozaj, niektoré, niektorí z nich pracujú, alebo by som 

povedal aj vä čšina z nich pracuje v prostredí, kde nemá na 

naozaj to vybavenie, aké by mala ma ť.  

Toto trošku sa snažíme nas, napravi ť aj zmenou 

rozpo čtu, ktorá nasleduje po tomto bode, kde dávame, kde 

presúvame prostriedky aj na oddelenie informa čných 

technológií. Dúfam, že pánovi vedúcemu to aspo ň čiasto čne 

pomôže nie čo zrealizova ť. V rámci týchto opatrení je 

zahrnutá aj aktualizácia softwaru, ktorú spomínala pani 

poslanky ňa Tvrdá, a ja jej za to ďakujem. Je to v tých 

zmenách rozpo čtu, na to, aby sme mohli vykonáva ť tie 

funkcie, ktoré ste aj vy ste aj pomenovala.  

Čo sa týka vystúpenia pána poslanca Nesrovnala. To, čo 

spomenul o bankrote a zákone, ktorý on spomínal. Už  

v momente nástupu do funkcií v roku december 2010 b olo 

mesto v takom, bolo v bankrote pod ľa tej definície, akú ste 

vy použili, takže už vtedy bolo mesto v, mesto v ba nkrote, 

takže nie je, nie je to nejaký výsledok tuto akože jako ste 

vy nazna čovali. Ale v tom, v tej definícií sa nastúpilo do 

funkcií.  

A čo sa týka tých záväzkov. Áno, je zvysl, zvýšené, to  

čo sledujeme, je samo, sú samozrejme záväzky vo či 

dodávate ľom prešli zo sedemnás ť miliónov na devätnás ť celá 

tri, teda o dva celá tri sa zvýšili. Je to spôsoben é 

samozrejme aj tým, na čo sa poukazovalo, teda vytvorili sme 

prebytok, ale ten prebytok bol vo výške tri celá je dna 

milióna. A tri celá jedna  milióna ak by sme splati li 
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záväzky, tak sme v podstate znížili záväzky, ktoré sme mali 

sedemnás ť miliónov, takmer milión dolu. Takže ke ď by sa 

použil ten prebytok na zaplatenie záväzkov, tak ešt e 

znižujeme tie celkové záväzky vo či dodávate ľom, o ktorých 

sme sa tu bavili.  

My samozrejme, aj tie opatrenia, ktoré tu boli 

spomínané, čo sa týka auditu, my sme v jednotlivé opatrenia 

sa sledujú, predkladajú sa plnenia. Nie všetky z ni ch sa 

samozrejme stihnú vtedy, kedy boli naplánované, ale  tie 

opatrenia budeme plni ť, budeme ich plni ť aj na ďalej 

a niektoré z nich budeme plni ť až do konca roku 2015. Nedá 

sa to stihnú ť za taký krátky čas. Ur čite je to čas potrebný 

na to, aby sme tieto opatrenia poriešili. Musíme, m usíme, 

musíme pracova ť na, na nich až do roku, až do konca roku 

2015. 

Čo sa týka reštrukturalizácie dlhu GIB, kde sa 

reštrukturalizujú dlhy, ktoré, poh ľadávky za Zimný štadión 

a novú radnicu, tam samozrejme my, tam nedochádza k  tomu, 

že by sme nesplácali. My, my, my sme naozaj nastavi li. Ten 

plán bol samozrejme agresívny, bol takmer pä ť miliónov 

ro čne, my sme to reštrukturalizovali na nižšiu sumu, k torá 

je si myslím zvládnute ľná a tú dodržiavame a na ďalej 

splácame. Takže táto suma, ktorú ste spomínali, je zahrnutá 

v tých ďalších dvadsiatich miliónoch, ktoré splácame. To 

nie je, že nesplácame, splácame to. Posielame GIBu peniaze 

každý rok.  

Čo sa týka opatrenie som  

(poznámka:  po čuť hovor mimo mikrofón) 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 25. a 26. júna 2014 s pokra čovaním 3. júla a 24. septembra 2014 

 364 

Prosím?  

Dobre. To je zatia ľ všetko, čo mám v poznámkach.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Dve faktické poznámky na toto vystúpenie.  

Pán poslanec Kolek.  

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

Ďakujem za slovo. 

Pán riadite ľ, ja som čakal nejaké aspo ň informatívne 

skonštatovanie, pre čo nie je spracovaný audit. Podotknem 

pre čo.  

12. 2. som bol kooptovaný ako člen skupiny výberovej, 

ktorá mala v rámci svojej náplne zabezpe či ť, aby bol 

vybratý auditor, ktorý spracuje audit roku dvetisíc štr, 

trinás ť a ďalšie štyri roky, respektíve, v sumáre štyri 

roky.  

Bez informácie o tom, že táto výberová komisia 

prestala pracova ť, to som sa až teraz pred závere čným ú čtom 

dozvedel, že to bolo zrušené. To by som poprosil, k eby ste 

to nejak skomentovali, lebo je to zase to nie čo, čo je 

skryté a nepovedané.  

V máji sa mi dostal interný mail, ktorý koloval med zi, 

medzi vedúcimi pracovníkmi oddelení na magistráte, kde 
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v rámci spracuvávaného auditu potrebujeme vyjadreni a 

o nezhodách medzi rádove desiatky milión a (gong) d ajte 

k tomu svoju správu.  

Poprosím aj k tomuto. Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán riadite ľ, budete reagova ť? Lebo máte teraz právo 

reagova ť na faktickú poznámku.  

Čiže, nech sa pá či, máte priestor.  

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

Môžem, môžem reagova ť.  

Áno, čo sa týka auditu, jak som vám spomínal, tá sú ťaž 

bola zrušená, my ju ideme vyhlasova ť znova, chceme to 

stihnú ť do októbra na to, aby sme spracovali audit a bola 

vám poskytnutá auditorská správa.  

Čo sa týka, čo sa týka tej informovanosti, za to som 

sa vám ospravedlnil. Ja som myslel, že je to štanda rdná 

vec, že vám pošlú mail a dostanete tie informácie, ktoré 

potrebujete.  

Vy ste spomínali ešte aj čo sa týka závere čného ú čtu 

mzdy, tam možno poprosím kolegov, aby vám vysvetlil i ten 

postup, ktorý sa týka, ktorý sa týka závere čného ú čtu 

a miezd.  
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Potom ste sa pýt. Na to, aby sme my vedeli zabezpe či ť 

tento audit, samozrejme potrebujeme ďa, potrebujeme dva, 

tri mesiace. Ten cie ľ je taký, aký som spomínal. Ma ť tú 

konsolidáciu v rukách a dosiahnu ť toho, aby sme 

konsolidovali celý konsolidovaný celok, teda ja obc hodné 

spolo čnosti.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne, pán riadite ľ.  

Diskutuje druhý krát pán poslanec Kolek.  

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

Pokra čujem vo vete. Čiže už pri schva ľovaní rozpo čtu 

na rok 2014 bol svojim spôsobom napadnutý, že jak s i to 

opovážim s ťahova ť mzdové prostriedky o takú sumu. Ve ď ten 

nárast je opodstatnený. A ja teraz nechcem vytiahnu ť tú 

dôvodovú správu, ale hovorí sa o tom, že z nariaden ia vlády 

dochádza k šestnás ť eurovému nárastu zamestnanca v štátnej 

správe, zvyšuje sa po čet zamestnancov na, na 511, a bla, 

bla, bla. Takéto drobnosti a preto teda nárast z de väťtisíc 

sedemsto ide na desa ťtisíc šes ťstoosemdesiat. Tie čísla 

neberte ako konkrétne na euro.  

Toto je nie čo, čo vo mne akože vzápätí, ke ď sa dozviem 

skuto čnosti, vyvolá tú vlnu nespokojnosti a možno aj 

nemiestneho reagovania.  
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Vrátim sa teraz ale k ďalším veciam. Hej? Pán 

kontrolór tu konštatoval, organiza čná štruktúra. Pre 

ozrejmenie nám všetkým. My sme išli v organiza čnej 

štruktúre, ktorá bola prijatá ešte bývalým zastupit eľstvom 

roku 2008, k zmene došlo až v roku 2012 po urputnýc h 

analýzach roku desa ť, jedenás ť, dvanás ť. Pán prijator 

najskôr uzavrel štrukturálnu zmenu a potom náväzne urobil 

aj, aj objektívnu, alebo personálnu. Z toho dôvodu bola 

teda vyhlásená, vyhlásený stav zamestnancov na magi stráte, 

ktorý bol, myslím, pä ťstojedna. Do dnešného d ňa máme pä ť 

dodatkov, podotýkam, s platnos ťou organiza čnej štruktúry od 

1. januára 2013, do dnešného d ňa došlo k piatim dodatkom 

k tejto organiza čnej štruktúre. Pôvodný stav zamestnancov, 

ktorý sme my preberali v štruktúre, ktorá bola teda  

schválená v roku 2008 bol pä ťstotridsa ťtri. Nám sa 

objektívnym zefektívnením práce na magistráte podar ilo 

zníži ť tento stav na štyristodevä ťdesiat pä ť. Vzápätí sme 

si ale uvedomili, že tá objektívnos ť, respektíve 

efektívnos ť nie je až taká dobrá a postupne za čal nárast 

zamestnancov. Čiže asi bolo niektorých ľudí treba skôr 

z tejto existujúcej pozície vymeni ť. A k dnešnému d ňu máme 

plánovaný stav pä ťstodvadsa ťtri zamestnancov.  

Vážení kole, vážené kolegyne, kolegovia, toto je 

nie čo, čo tak ml čky prebieha v zákulisí lebo na štruktúru, 

organiza čnú štruktúru má dosah jedine primátor. My si môžme 

vypýta ť informa čný materiál. Mám ho. My si môžme jedine 

poveda ť, že to robí zle, bu ď ml čky alebo verejne a potom 

vyvodi ť z toho dôsledky, že závere čný ú čet takto predložený 

a na základe tých schopností, ktoré vedenie magistr átu 

preukázalo, nemohlo to by ť lepšie, schválime alebo 

neschválime, prijmeme výhrady alebo neprijmeme, ale bo si 
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povieme, že však chvalabohu, už je koniec tohto vol ebného 

obdobia.  

Inventarizácia. Pamätáte si ur čite všetci, s jakým 

zhrozením sme zistili, že inventarizácia sa robí fo rmálne 

a že zastupite ľstvo prijíma informáciu, však teda prebehla 

a teda čo sa už dá s tým robi ť.  

S inventarizácie roku 2012, pán primátor, pamätám s i, 

keď sme sa pýtali na to, ste povedali, a to som vám ma l 

donies ť takýto štós dokumentov, ktorá, ktorá dokumentuje 

prebie, prebiehanú inventarizáciu. Povedali sme nie , sta čí 

keď nám poviete, že inventarizácia prebehla a že to je  

v poriadku. Žia ľ, až pri mimoriadnej inventarizácii roku 

2013 k polroku sa dozvieme, že každá, každý zápis 

inventarizácie konštatoval, že inventarizácia nebol a 

naplnená.  

Za celé štyri roky čo sme tu nebola urobená jedna 

inventarizácia v četne dvoch mimoriadnych. Jedna bola ešte 

za pána Strom čeka, ktorá plynulým spôsobom prešla do roku 

2012. Naša inventarizácia plynule prešla do roku 20 13, teda 

za 14 v rámci roku 2014, ale ani tá nie je hotová, tá nie 

je ukon čená. Dokonca nariadenie riadite ľa, ktoré hovorí, že 

musí by ť ukon čené v marci sa nenaplnilo. Pýtal som si 

nariadenie či pokra čuje, či nepokra čuje, nedostala sa mi 

takáto informácia.  

Bolestnejšie je, že roz, závere čný  ú čet má nejakým 

spôsobom reflektova ť aj na naše plány, ktoré sme zahrnuli 

do rozpo čtu na príslušný rok. Pán kontrolór konštatoval, že 

najhrozivejšie čísla ukazuje oddelenie územného rozvoja. 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 25. a 26. júna 2014 s pokra čovaním 3. júla a 24. septembra 2014 

 369 

Tam bolo čerpanie len na dvadsa ťpäť celé štyri alebo šes ť 

percent. Ale s hrôzou zis ťujem, že sme všetko splnili. 

Rozpočtované prostriedky na dvestosedemdesiatštyritisíc 

dvesto eur, hej, boli, boli vykázané v rámci štyroc h 

samostatných projektov (gong), v rámci sedemdesiatš tyri 

cielených skupín, a my sme v závere čnom ú čte dostali 

konštatovanie, že nebolo splnených len sedemdesiatš tyri, 

ale devä ťdesiattri, napriek tomu, že čerpané prostriedky 

boli jedine na dvac, teda len na dvadsa ťpäť percent. 

Zázrak. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Ďakujem pekne za vaše vystúpenie, pán 

poslanec.  

Faktickou poznámkou na vás reaguje pán poslanec Hr čka.  

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Ja by som to ešte teda rozšíril aj o to, lebo chví ľku 

to tu trvalo ke ď sme sa tu bavili o, o informácii o tom jak 

je to tu problematické s technickým vybavením, tak ešte 

chví ľku trvalo kým som našiel kde to je.  

Čiže tu je ešte napísané v správe, že sme dostali še sť 

kusov po číta čov, ku ktorým  sme zakúpili software vo výške 

dvadsa ťjednatisíc sedemstopä ť eur, pri čom tri z tých 

počíta čov sú ešte stále nerozbalené v pôvodných obaloch. J a 

by som poprosil k tomuto vyjadrenie, pretože z toho  čo som 
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predtým spomenul  jak sú zamestnanci poddimenzovaní , tu 

každý vyplakáva, že od roku dvetisícdevä ť sa žiadny po číta č 

nekúpil, že po číta če sú vo ve ľmi zlom zanedbanom stave, tak 

sa chcem spýta ť, aj z tohto dôvodu, ke ď sa to tu vykazuje, 

tak máme šes ť po číta čov, z ktorých tri sa používajú, tri sa 

nepoužívajú, a k darovaným po číta čom kúpime, a teraz ja 

pripúš ťam, viem že software je legálny, software je 

častokrát drahší ako hardware, ale potom sa tu dostá vame 

k tomu, že príde mi to ako plytvanie zdrojmi a chce l by som 

k tomu vyjadrenie.  

A ešte si nechávam ten jeden diskusný príspevok, ab y 

som dostal odpove ď na tie mzdy, lebo ešte stále som nepo čul 

odpove ď. Rád by som pred tým, než si vy čerpám druhý, alebo 

zoberem druhý diskusný príspevok (gong) po čul nejaké 

vyjadrenie.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán kontrolór, faktická poznámka na pána poslanca 

Koleka.  

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

SR Bratislavy: 

Áno. Rád by som teda opä ť upresnil, bude to ale 

vyzera ť ako obhajovanie sú časného trojro čného alebo štvrtý 

rok bežiaceho vedenia mesta.  
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Keď som sa stal kontrolórom, tak prvý raz som pozeral 

závere čný ú čet roku 2009. Pred tým som bol poslancom. Ako 

poslanec som netušil s čím sa stretnem. Prvý raz ke ď som sa 

stal kontrolórom, tak som to zverejnil, uviedol som  to 

a stretol som sa s odmietnutím komunikácie auditora . To som 

vtedy aj uverejnil. Ja som sa postavil už v roku 20 10 za 

hodnotenie, ktoré ma kritizoval pán poslanec Borgu ľa, 

k svojej zodpovednosti otvorene.  

Čiže berte to prosím tak, že nedostatky, ktoré sú tu  

sa neodstránili, ale ur čite sa rad nedostatkov odstránil, 

ale aj ďalšie nedostatky vznikli. Proste je to proces, 

ktorý funguje (gong). 

Ďakujem. 

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 by som  rád ešte k tým po číta čom doplnil. Čítam tu 

tu tiež v správe, oddelenie informatiky k uvedenému  

v písomnej odpovedi uviedlo, že predmetná výpo čtová 

technika nebola inventarizovaná k 31. 12. 2013 a ni e je na 

ich oddelení ani evidovaná a dokonca nemajú ani dar ovaciu 

zmluvu. Tak tomu nerozumiem naozaj.  

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

Ďakujem pekne. 

Diskutuje pani poslanky ňa Dzivjáková.  

Ing. Zuzana   D z i v j á k o v á , poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem, pán primátor. 

Podstatnú časť toho čo som chcela poveda ť, povedal môj 

predre čník pán poslanec Kolek. Dovolím si však uvies ť, lebo 

poznámku, že. Vedie sa tu spor, my sme nie čo zdedili, ten 

stav bol katastrofálny, mizéria a podobné pojmy. Al e jedna 

dôležitá vec sa stala na za čiatku, aby sme vedeli poveda ť 

v akom stave sme našli toto mesto a to urobil zásad nú chybu 

bývalý riadite ľ magistrátu pán Strom ček, ke ď nevykonal 

dôslednú inventarizáciu toho, čo sme tu vlastne našli. 

Tento stav trvá dodnes, že vlastne nevieme s čím 

hospodárime, v akom rozsahu a preto predkladám návr h na 

uznesenie v časti B nášho materiálu, ktorý máme predložený 

na schválenie vo veci závere čného ú čtu: Komplexnú správu 

o hospodárení s majetkom mesta za celé funk čné obdobie 

predloži ť na rokovanie zastupite ľstvu hlavného mesta 

v októbri 2014. Zárove ň. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Čo si pod tým predstavujete, pani poslanky ňa? Čo by to 

malo by ť? Tá komplexná správa.  

Ing. Zuzana   D z i v j á k o v á , poslanky ňa MsZ: 
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Áno, tá komplexná správa mala by obsahova ť stav 

finan čných prostriedkov na ú čte, stav majetku, majetok 

rozsah, ktorý sme predali, majetok rozsah, ktorý sm e 

získali, ko ľko sme získali majetku eviden čnými úpravami na 

katastri nehnute ľností, lebo stále nachádzame nový a nový 

majetok, čiže aj v evidencii máme neporiadok. Takže o by 

malo by ť na záver nášho obdobia, vrátane finan čných 

záväzkov, vrátane ko ľko sme úrokov zaplatili, že sa blížime 

naozaj do dlhového pekla, ak nebude zastavený trend  so 

splácaním, radikálnym splácaním úverov. Za chví ľu sa nám 

stane, že pomaly splátky budú naozaj na úrove ň úrokov, 

ktoré platíme. Ďakujem ve ľmi pekne. 

A ešte by som poprosila, predkladám teda procedurál ny 

aj návrh, aby v časti B vzh ľadom na to, že tu padlo viacero 

návrhov, aby sa o každom jednotlivom bode hlasovalo  zvláš ť.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Ing. Zuzana   D z i v j á k o v á , poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Dve faktické poznámky na toto vystúpenie.  

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

Ďakujem. 

Ja len reagujem na tú požiadavku nejakého auditu 

hospodárenia za to naše obdobie. Poprosím, aby tam 

jednozna čne sa hovorilo aj o tých záväzkoch a poh ľadávkach 

a o stratách, ktoré sme museli prizna ť, čiže to sú tie 

odpisy či už nevymožite ľných poh ľadávok. Čiže vychádza ť 

z čísla, ktoré, ktoré sme zdedili k tomu nášmu za čiatku 

obdobia  a ktoré odovzdávame, respektíve budeme odo vzdáva ť.  

To znamená, ve ľká záväzková za ťaženos ť, ve ľká, ve ľká 

pohľadávková za ťaženos ť a čo s tým sa udialo.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Pani poslanky ňa Tvrdá má faktickú.  

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

Ďakujem pekne. 

Ja by som poprosila kolegy ňu Dzivjákovú, aby si 

osvojila termín do 23. 10., lebo ke ď povedala október 2010, 

to môže by ť aj tridsiateho a to nám už nebude na ni č 

platné. Aby to zaznelo aspo ň na poslednom zastupite ľstve.  

Ďakujem. 

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

Ďakujem pekne. 

Pán kontrolór.  

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

SR Bratislavy: 

Ďakujem. 

Ja by som zase poprosil pána primátora k návrhu pan i 

poslankyni Dzivjákovej, keby tá otázka čo bude predložené 

mohla vzniknú ť nejakou komunikáciou, nie teraz tu z čoho 

bolo narýchlo povedané v rámci faktických príspevko v, ale 

aby sa to vydiskutovalo v tom zmysle čo som hovoril, že 

operatívna porada funguje na odbornej a solídnych v zťahoch 

v úrovni, nech sa tam vydiskutuje, že čo bude pripravené 

a nech sa dozvedia poslanci, ktorí to teraz navrhuj ú, že 

z čoho by to mohlo pozostáva ť, aby sa predišlo prípadne 

zbyto čným problémom, ktoré môžu vzniknú ť vo vyjas ňovaní 

potom po predložení v októbrovom zastupite ľstve.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Pani poslanky ňa Dzivjáková reaguje.  

Ing. Zuzana   D z i v j á k o v á , poslanky ňa MsZ: 
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Ďakujem pani kolegyni Tvrdej. Upres ňujem to, aby táto 

správa bola predložená na októbrové zastupite ľstvo. Áno? 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Uhm.  

Ing. Zuzana   D z i v j á k o v á , poslanky ňa MsZ: 

Áno, ďakujem pekne.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Hlási sa niekto do diskusie?  

Pán poslanec, je to na vás.  

Pani poslanky ňa Dzivjáková sa hlási druhý krát.  

Nech sa pá či. 

Ing. Zuzana   D z i v j á k o v á , poslanky ňa MsZ: 

Nastalo tu nedorozumenie, tá úprava bola teda 

z h ľadiska procedúry, či bola položená moja odpove ď 

správne. Podaná odpove ď správne, pretože vraj som mala to 

použi ť v hlavnom príspevku. Odpoveda ť. Tretieho.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 
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Je to v poriadku.  

Ing. Zuzana   D z i v j á k o v á , poslanky ňa MsZ: 

Či je to tak ako som (poznámka:  nie je rozumie ť, 

rozprávajú naraz poslanky ňa aj predsedajúci.) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Je to v poriadku. Áno.  

Takže pýtam sa, či sa chce ešte dakto vyjadri ť?  

Môžte páni faktickými poznámkami. Neviem síce na 

ktorého re čníka teraz reagujete? Na koho reagujete? Na m ňa 

nie. Ja nediskutujem. Takže procedurálny.  

Pán poslanec Hr čka má procedurálny návrh.  

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Pán Kolek má procedurálny.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Vy ste teraz prvý, vy ste pri re či pán poslanec.  

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

No a on povedal, že chce procedurálny.  
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Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

No tak a vy chcete  faktickú poznámku k tomu, čo 

neexistuje. Takže povedzte k čomu diskutujete a potom môžte 

hovori ť.  

Pán poslanec Hr čka má slovo.  

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Sťahujem svoju faktickú.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Dobre, takže pán poslanec Kolek. 

Nech sa pá či. 

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

Ďakujem. 

Ja som tu nejakým spôsobom zaregistroval požiadavku  

kolegu Hr čku o to, že ke ď odzneje to, tak budeme ma ť asi, 

zoberiem si ďalší diskusný príspevok. Aby teda nedošlo 

k nedorozumeniu, že na túto jeho otázku nebude zodp ovedané 

a bude ukon čená diskusia. Toto by som považoval za 

obštrukciu.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 
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Pán riadite ľ, asi by bolo na mieste, aby ste 

zareagovali, aby poslanci nemali pocit, že boli nej ako 

deprivovaní obštrukciou, pretože na to vieme zareag ova ť. 

Pán riadite ľ Gajarský a ja potom  v závere čnom slove tiež 

k tomu nie čo poviem. aby mohol pán Hr čka vystúpi ť, lebo má 

k tomu iste podstatné veci.  

Takže, pán riadite ľ, nech sa pá či, (poznámka:  nie je 

rozumie ť). 

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

No, áno. Ja poprosím pána vedúceho Kotesa.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Takže vedúci finan čného oddelenia, pán inžinier Kotes, 

nech sa pá či. 

Ing. Boris   K o t e s , zástupca riadite ľa magistrátu a 

vedúci finan čného oddelenia: 

Pán Hr čka, čo sa týka miezd, tak ni č nám neprikazuje, 

aby boli decembrové mzdy vyplat, dané do osobit (po známka:  

nie je rozumie ť celé slovo „osobit“) depozitu, to je ad 

jedna.  

Ad dva, ak si pozriete závere čný ú čet, tak príjmy sa 

nám nenaplnili na pä ť a pol milióna. Tým, že sme boli 

zaviazaní ma ť prebytok, tak proste nebolo z čoho spravi ť 

úložku na mzdy, aby boli vyplatené vlastne z rozpo čtu roku 

2013. 
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Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Faktickou poznámkou reaguje pán poslanec Kolek.  

Nech sa pá či. 

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

Ja len teda reagujem, že to bola odpove ď na moju 

otázku.  

Prosím vás, pán primátor konštatoval, že sme oproti  

dva a pol milióna prekro čili úspory v rámci bilancovania 

hospodárenia roku. Vy tu dnes poviete, že sme nemal i 

prostriedky? To to je nejaká nezrovnalos ť, zrátajte si to, 

prosím vás.  

Ing. Boris   K o t e s , zástupca riadite ľa magistrátu a 

vedúci finan čného oddelenia: 

Sa nenaplnili príjmy.  

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

Čiže mali sme tie prostriedky na ú čte, mali sme ich, 

tak jako ich tam máme ešte aj teraz.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Hr čka má faktickú poznámku.  
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Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ja si to len teda chcem ujasni ť. Čiže žiadny zákon vám 

neprikazuje, aby ste mzdové náklady za rok 2013 mal i 

v rozpo čte 2013 a môžte ich da ť do roku 2014. Pýtam sa, aký 

je problém, da ť všetky mzdové náklady zamestnancov roku 

2014 do roku 2015 ke ď vám to zákon nezakazuje a vylepšili 

sme si o takmer desa ť miliónov celý ro. Lebo chcem si to 

vyjasni ť, že tvrdíte, že vám to zákon neprikazuje. Ja sa 

teda pýtam na absurdnú situáciu, že urobíme to, že mzdy 

presunieme do roku 2015 celé roku 2014 

a v dvetisícštrnástom nám tým pádom ostáva takmer d esa ť 

miliónov. Je to absurdná situácia. Len sa vás pýtam , že či 

to je technicky možné, ke ďže vám to zákon nezakazuje.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec, ja sa k tomu musím vyjadri ť, pretože 

konštruujete tu takú fabuláciu a nechcel som do toh o 

vstupova ť, konštruujete tu takú fabuláciu, však ste mali 

tri milióny, mali ste vyplati ť.  

Jeden a pol milióna ste nás zaviazali vy, že nemôžm e 

použi ť, pretože sme získali peniaze z Marianum 

a Svätoplukovej a tie sa použi ť nedali. Čiže z tri celé 

jedna milióna jeden a pol milióna dole.  

Ďalej sú v tých peniazoch prebytku peniaze, ktoré sú  

účelovo získané za predaj pozemkov pod bytovými domam i, 

ktoré majú by ť v ďalšom roku cez závere čný ú čet nasmerované 
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do fondu rozvoja bývania. Nemôžte ich použi ť na ni č iné, 

lebo sú to ú čelové peniaze. Čiže devä ťstotisíc sme tam 

jednoducho nemali. To sa vám snažil vysvetli ť pán vedúci.  

Plus sme mali záväzok, ktorým sme vo či štátu povedali, 

že mesto bude také zodpovedné, že vytvorí prebytok dve celé 

šes ť milióna a to sme dodržali. Pretože tu štát sa usil oval 

o ve ľký spolo čenský cie ľ pre Slovenskú republiku, že skon čí 

celý okruh verejnej správy pod troma percentami a S lovensko 

bude vyradené z toho monitoringu nadmerného deficit u. To sa 

Slovenskej republike podarilo aj v ďaka Bratislave. V tomto 

konkrétnom prípade. Čiže vysvet ľujem to, čo ste sa pýtali.  

To pre čo by sme nemohli presunú ť mzdy do ďalšieho 

roku, pretože by ste nám to neschválili. My také tr iky 

nerobíme. Snažili sme sa naplni ť záväzok, ktorý Bratislava 

dala, podpísal som ho v septembri menom Bratislavy,  že my 

prispejeme ku konsolidácii dve celé šes ť milióna, nie devä ť 

miliónov ako nám predpísalo ministerstvo financií. To bolo 

nad možnosti tohto mesta. A ten svoj záväzok sme sp lnili. 

Tak najlepšie, ako sme vedeli. 

Toľko prosím. Čiže neh ľadajte za tým žiadny trik. Bol 

to náš príspevok k vä čšiemu cie ľu, ktorý vám sa nezdá 

dôležitý. Nám sa dôležitý zdal a brali sme ho ako z áväzok 

celej samosprávy vo či štátu.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Kolek má faktickú poznámku.  
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Ing. Ignác   K o l e k , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Pán primátor, prepá čte, budem osobný. Presne toto je 

to vaše ve ľké herectvo, ktorým dokážete zmiatnu ť svojich 

posluchá čov. Ja som sa totiž nepýtal pre čo sme nezaplatili 

mzdy, ja som sa pýtal, pre čo to nebolo zverejnené? Pre čo 

v návrhu rozpo čtu, ktorý sme odhlasovali v januári sa 

neobjavila položka devä ťstotisíc nárast mzdy na rok 2014? 

Nejde mi ani o to či boli vyplatené v rámci, v rámci úložky 

roku 2013 a rozpo čtované tak, jako boli rozpo čtované a tak 

aj zaú čtované, ale pre čo sa to pred nami skrývalo?  

Vy tu dnes operujete tým, že sme dali záväzok 

a zachránili sme republiku. Nie, vy zachra ňujete teraz 

seba, svoju osobu, že klamete.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Hr čka má faktickú poznámku.  

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Pán Kolek to povedal ve ľmi presne.  

Ja, ešte raz. Rozpo čet, rozpo čtová položka sa netýka 

toho či ste fyzicky mali peniaze na ú čte alebo nemali. Ja 

neviem, či ste niekedy podnikali, ale to neznamená, ke ď 

jednoducho ja mám napísané, že som minul, že naprík lad mám 

faktúru, ktorá mi prišla v decembri 2012, to neznam ená, že 
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som ju zaplatil v decembri 2012. V k ľude môže by ť zaplatená 

v januári alebo vo februári 2013 alebo 14, proste m ôže by ť 

posunutá.  

Ja sa pýtam, ako vy môžte zobra ť, lebo vy ste, vy ste 

neurobili to, že ste nezaplatili, ako o tom aký bol  tok 

peňazí sa tu nebavíme, my sa tu bavíme o formálnom, kd e 

boli mzdy uvedené. A vy ste mzdy decembra 2013 dali  do 

dvetisícštrnásteho. To je podvod. Akože, nehnevajte  sa na 

mňa, to je klamanie. Proste môžte to nazva ť ako chcete.  

Tu sa nebavíme o reálnych peniazoch, že ste nemali.  Vy 

ste nemali peniaze v decembri 2013, ale už na mzdy piateho 

alebo ko ľkáteho januára, ke ď idú mzdy, ste ich už na ú čte 

mali.  

O čo, ako. Ja sa tu nebavím o fyzických peniazoch, ja 

sa bavím o tom, ako je tá položka zaú čtovaná, ako je tá 

položka uvedená. A tam, a ešte keby ste ju uviedli 

a taxatívne tam (gong) napísali, že táto položka je  toto, 

ale ani to ste nespravili. Presne ako pán Kolek hov orí.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Faktickou poznámkou reagujem na faktické poznámky.  

Neklamali sme páni, neklamali sme. Nikde sme 

nenapísali, že je to tak, ako ste povedali, alebo ž e je to 

inak. Napísali sme rozpo čet na mzdové prostriedky v takej 

výške, ktorá posta čovala na to, aby sme v roku 2014 mohli 

zaplati ť trinás ť platov. To je všetko. Tak sme to 
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napočítali a ni č sme nezatajovali. Ke ď sa došlo na túto 

diskusiu, tak sme povedali, áno je to tak.  

Teraz bude diskutova ť pán poslanec Hr čka, ktorý si 

berie svoje druhé vystúpenie.  

Nech sa pá či, pán poslanec. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Dobre. Čiže v dvetisícštrnástom bude zaplatených 

trinás ť platov. Mám tomu rozumie ť, že zamestnanci 

magistrátu dostanú decembrovú výplatu ešte v decemb ri? Lebo 

to teraz tvrdíte, že bude zaplatených trinás ť platov. Lebo 

vy si odporujete. Vy raz hovoríte o formálnosti, ra z 

hovoríte o skuto čných tokoch pe ňazí. A raz ke ď vám to 

vyhovuje, tak je to tok pe ňazí, a ke ď vám to nevyhovuje, 

tak sú to formálne veci.  

Povedali ste, že trinás ť platov bude 

v dvetisícštrnástom zaplatených.  Pýtam sa vás, dos tanú 

zamestnanci magistrátu decembrovú výplatu ešte v ro ku 2014 

alebo ju dostanú v dvetisícpätnástom spä vyplatenú?  Lebo ak 

ju dostanú vyplatenú v dvetisícpätnástom, ale z roz počtu 

dvetisícštrnás ť, tak je to to, o čom sa formálne bavíme, čo 

je správne. Ale vy ste to v dvetisíctrinástom neuro bili. Vy 

ste v dvetisíctrinástom narozpo čtovali peniaze, mzdy  

decembra 2013 ste preniesunuli formálne do 2014, ab y ste 

ušetrili milión eur, a aby ste formálne splnili záv äzok.  

Čiže to je. Jasne, že to je, že to je manipulácia 

s údajmi. Ve ď vy ste zmanipulovali tie dáta. Teraz ke ď si 

bude niekto pozera ť indexy, tak má jedenás ť platov 
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v dvetisíctrinástom a trinás ť platov v dvetisícštrnástom. 

A z takýchto štatistických údajov budete vychádza ť a budete 

si búcha ť do hrude ako ste to strašne dobre spravili. Ale 

presne preto tie čísla nesedia, pretože sa s nimi 

manipuluje.  

A ešte raz sa pýtam, či dostanú trinás ť plat, trinás ť, 

teda dvanásty plat decembra 2014 zamestnanci v dece mbri, 

a ke ď ho nedostanú, tým pádom či dostali. 

Dobre oto čme to ešte naopak. December 2012, kedy 

dostali zamestnanci zaplatený? Dostali ho zamestnan ci 

v dvetisícdvanástom alebo v januári 2013? Pretože a j 

v dvetisíctrinástom dostali zamestnanci dvanás ť výplat, až 

na to, že tú januárovú, ktorá prišla v januárovi na  ú čet, 

v januári na ú čet, sa týkala decembra 2012 a tá, ktorá 

prišla v januári 2014 sa týkala decembra 2013.  

Čiže tam je to o ten jeden mesiac posunuté, ale stál e 

je to dvanás ť výplat za dvanás ť kalendárnych mesiacov. A vy 

zrazu ste v dvetisíctrinástom urobili. V dvetisícdv anástom 

to tak nebolo. V dvetisícštrnástom je to inak, 

v dvetisíctrinástom je to inak. A chcem zdôvodnenie .  

A ke ď vy hovoríte, ni č sme neporušili. Je to úplne 

štandard. No neni to štandard. (poznámka:  posledná  veta 

nie je rozumie ť, hovoria naraz predsedajúci aj poslanec) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 
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To som nepovedal, to som nepovedal, pán poslanec. 

Nevkladajte mi to do úst, prosím.  

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Je to úplne v poriadku. To tvrdíte, že to je 

v poriadku.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Nie, to som nepovedal, to som nepovedal. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Vy ste to robili, vy ste robili konsolidáciu, ktorú  

ste sa zaviazali. Ale vy ste ju neurobili reálne. V y ste ju 

urobili formálne. Formálne tým, že ste milión eur z  jedného 

roku presunuli do druhého a vy ste nikoho neklamali .  

No vy klamete tie čísla. Vy klamete štatistický úrad, 

vy klamete. Zákon o ú čtovníctve vám, pod ľa môjho názoru, ja 

si neviem predstavi ť, že by som toto da ňovo vedel obháji ť 

v súkromnej firme. To pod ľa mňa, ne, neviem si to 

predstavi ť. Hej? Ja neviem si predstavi ť, že by som mzdy 

zamestnancov ú čtoval v nákladoch roku 2014, pri čom sú to 

mzdy za december 2013. Ja neviem, nestretol som sa s tým. 

Ani sa to nedá.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 
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Ďakujem pekne. 

Faktickou poznámkou reaguje pán poslanec Len č.  

Ing. Peter   L e n č , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo, pán primátor. 

Ja chcem kolegovi Hr čkovi poveda ť, že to je známy 

účtovný trik, ktorý sa použil svojho času aj v Karlovej Vsi 

a ono sa to volá, že výdavky budúcich období. Tam t o tak aj 

bolo napísané. Čiže platy sa pekne presunuli proste do 

ďalšieho roka a všetko sedelo.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Hr čka reaguje.  

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Z ú čtovného h ľadiska, ako, rozumiem čo hovoríte, len 

z ú čtovného h ľadiska nad, náklady alebo výnosy budúcich 

období sú, to je to časové rozlíšenie kde sa bavíme. Čiže 

náklady alebo výnosy budúcich období sú výnosy, kto ré mi 

prišli na ú čet, ale, ale patria do budúceho obdobia. Čiže 

toto sa na to ur čite použi ť nedá, pretože raz mzda decembra 

2013, je náklad roku 2013, či sa to niekomu pá či, alebo sa 

tomu niekomu nepá či a nemôžte to zaú čtova ť inak. 

V komer čnej firme stopercentne to nemôžte da ť nikde inde 

a neni to náklad ani budúcich období, ani minulých období. 

A iná č to časovo nerozlíšite.  
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Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Aby sme vám dali ešte priestor na faktické poznámky , 

pán vedúci oddelenia ešte na to zareaguje. 

Ing. Boris   K o t e s , zástupca riadite ľa magistrátu a 

vedúci finan čného oddelenia: 

Môžem?  

Pán Hr čka, vy splietate dve veci. Jedno je 

účtovníctvo, druhé je rozpo čet. V ú čtovníctve máte pravdu, 

sú zaú čtované tam, kde majú by ť, pretože patria do 

decembra. Rozpo čtovo. Rozpo čtovo sa hovorí o výdavkov 

a príjmov, zaplatené boli z rozpo čtu  v januári z rozpo čtu 

2014. 

Rok 2014 je nastavený tak, že ke ď zoberiete decembrové 

výplaty, tak pôjdu na depozit. Nebudú vyplatené reá lne, ako 

vy hovoríte, v roku 2014, ale v roku 2015 z depozit u. Čiže 

z prostriedkov roku 2014, ale v roku 2015. taký je 

mechanizmus. A tak to doteraz aj fungovalo. Pokia ľ boli 

vyplatené všetky decembrové mzdy, že boli na depozi t, tak 

sú uložené na depozitnom ú čte peniaze a sú vyplatené reálne 

v januári kedy je výplatný termín zamestnancov.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Faktickou poznámkou reaguje pán poslanec  Hr čka. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 
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Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Vzdávam sa, to nemá zmysel.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Máte ešte dve prihlásené. Takže ste to zrejme stla čili 

trošku inak.  

Ďakujem pekne. Takže pán poslanec Hr čka stiahol svoju 

faktickú poznámku.  

Konštatujem, že sa nikto už do diskusie nehlási. 

Uzatváram možnos ť sa prihlási ť.  

Dovoľte zareagova ť na rozpravu ako predkladate ľ.  

Chcem najprv autoremedúrou opravi ť uznesenie  A1, 

ktoré bude znie ť „správu nezávislého ú čtovníka o previerke 

účtovnej závierky“, pretože o tom, ako je to tam pôvo dne 

navrhnuté sa hlasova ť nedá.  

Chcem zareagova ť na to, čo tu zaznelo zo strany 

poslancov. ja myslím, že najtriezvejšie  vystúpenie  v tejto 

diskusii mal pán hlavný kontrolór. Myslím, že to bo lo ve ľmi 

korektné vystúpenie, ktoré smeruje potom k tomu čo navrhla 

pani poslanky ňa Dzivjáková a ja som toto sledoval bodom 

číslo štyri, ktorý som vám dnes nepredložil, tou dlh ovou 

službou, lebo o tom tu máme spor. Ako to je s dlhmi , či sme 

znížili, neznížili.  
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Je smutné, že predseda finan čnej komisie po štyroch 

rokoch nevie čo sme urobili v oblasti dlhov. Nevie, čo sme 

urobili v oblasti dlhov a najstrašnejšie  na vás, p án 

poslanec je, že vy sa tvárite, že to ja som akože.  

Vy ste pri tom neboli. Vy ke ď mne vy čítate, že sme 

zad ĺžili Metro a Dopravný podnik, tak to schválilo toto  

zastupite ľstvo. Viete pre čo to schválilo. Lebo sme chceli 

realizova ť rozvojový projekt Nosný dopravný systém a na 

Metro sme si zobrali úver na projektovú dokumentáci u. 

S vašim súhlasom. Áno, to sme zvýšili zad ĺženie, ale 

s cie ľom aby sme urobili konkrétny projekt pre toto mesto . 

To znamená.  

Ja som to nespravil. My sme to spolu schválili. Je to 

náš spolo čný výsledok. Aj štyridsa ť miliónov, o ktorých 

hovorím a ktoré vám detailne zdokumentujem, je náš spolo čný 

výsledok. Vy sa k nemu nehlásite. To nie je váš výs ledok. 

Vy ste pri tom neboli. Keby ste to neboli schválili  

spolo čne, keby sme to neboli urobili, tak to mesto 

neodd ĺžime.  

My sme ho reálne odd ĺžili o štyridsa ť miliónov. Ja vám 

to ukážem, písmenko po písmenku, číslo po čísle. Vy tomu 

neveríte, vy si myslíte, že to je ú čtovný trik, lebo 

nerozumiete ani tomu, že ak odložím tie gibárske pe niaze 

tou reštrukturalizáciou do neskoršieho obdobia, tak  sa 

netvárim, že zmizli, oni sú v tom celkovom dlhu. Ak  sme 

z dvestotridsa ťdva išli na stoosemdesiatdva, mesto plus 

naše podniky, tak v tých stoosemdesiatdva sú aj tie  peniaze 

v tom roku šestnás ť, sedemnás ť, osemnás ť. Čiže tými sa 

oddĺžili z dvestotridsa ťdva je mínus pä ťdesiat 
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stoosemdesiatdva. Spo čítajte si to. Ja viem, že to je 

zložité. Skúste to, prosím, urobi ť.  

Čo sa týka ešte jedného dlhu, dlhu, ktorý sme 

vyrobili, schválili sme nákup nových autobusov. Opä ť toto 

zastupite ľstvo. Ja viem, že vy ste boli proti, ale netvárte 

sa , že to neprešlo, že to ja som zad ĺžil alebo Dopravný 

podni. To sú jediné dva úvery, ktoré sme si zobrali . Obidva 

sú rozvojové. Jeden na Nosný systném, druhý na auto busy 

Dopravného podniku. Žiadne iné zad ĺženie sme neurobili za 

toto obdobie. Tak nerozprávajte, že ja zadlžujem me sto.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Ale ja vám to ukážem na číslach, čo urobil Ďurkovský. 

Vy to chcete vedie ť, tak vám to ukážem. Ja vám ukážem najmä 

to, čo sme urobili my, spolo čne, bez vás by to nebolo. A vy 

sa tvárite, akože vy ste pri tom neboli.  

Čo máte pravdu je to, že metodika ESO 95 spo čítava 

rozdiel, ktorý sme získali medzi príjmami a výdavka mi, ale 

spo čítava ešte aj neuhradené záväzky. To je poctivý obr az 

na, na hospodárenie mesta, štátu, kohoko ľvek. Toto nie je 

žia ľ v metodike ministerstva financií, preto sa tak ten  

účet nezostavuje.  

Čiže my zostavujeme to čo sme vám predložili presne  

podľa metodiky, ktorú urobilo ministerstva financií, a 

preto tam tie ú čty sú a tie nezaplatené záväzky zaplatené 

alebo uvedené niekde v tabu ľkách. Lebo sa to v tej tabu ľke 

nedáva.  
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Je to signál politický, vy máte pravdu, je to obraz  

o tom ako to funguje, ale opä ť vám ukážeme ako tento faktor 

fungoval v roku desa ť, jedenás ť, dvanás ť, trinás ť, štrnás ť. 

Aby ste si vedeli porovna ť, ako sa to hospodárenie vlastne 

vyvíja.  

Takže k tým štyridsiatim miliónom, že my sme ú čtovným 

trikom nie čo urobili, nie je to pravda, pán poslanec . 

Reálne sme znížili zad ĺženie, ukážeme vám čísla. A vy si 

budete môc ť poveda ť či s tým súhlasíte, alebo nie, ale 

možnože, možnože nebudete súhlasi ť, lebo váš poh ľad na svet 

je iný.  

Čo sa týka toho čo sme stihli, alebo mohli urobi ť 

v tomto období, pani poslanky ňa Tvrdá povedala, že žia ľ, 

sme neurobili. Áno, sústredili sme sa na konsolidác iu. Pre 

niektoré politické strany ako SDKÚ-DS, povedali, že  to je 

hlavný cie ľ. Teraz sa k tomu nehlásia. Ale vy ste povedali, 

to je pre nás dôležité, chceme oddlži ť mesto. My sme to 

reálne urobili. Sme naozaj v lepšom stave, v ako sm e boli.  

Nehovorím, že sme v dobrom stave. V tom  má kontrol ór 

pravdu, tá situácia je zložitá a ešte zložitá bude.  Ale sme 

na tom podstatne lepšie, ako sme boli pred štyrmi r okmi.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Čiže som naklonený tomu čo povedala pani poslanky ňa 

Dzivjáková, urobme si tú správu. Ja by som ju rád d oniesol 

ešte v septembri. V októbri už možno budeme ma ť o či 

zapozerané na november. Pokúsime sa to urobi ť tak, aby to 

tu bolo v septembri, aby tu bola jedna poctivá disk usia nad 
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číslami, nad faktami. A nehovorím, že budú všetky pr e nás 

priaznivé, pre nás ako celok (gong) možno priaznivé  nebudú.  

Ešte dovolím si dve, tri poznámky.  

Opatrenia z roku 2011, audity, inventarizácia 

a podobne. 

Pán poslanec Kolek, špina v tomto meste je zažratá 

príliš hlboko. Nedá sa odstráni ť tak rýchlo ako by ste 

chceli vy alebo ja a kontrolór možno vysvetlil pre čo. Aj 

o tom po ďme spolu diskutova ť, možno to bude diskusia na 

nové, nové volebné obdobie ako vytvori ť podmienky, aby sme 

tie veci riešili. Naozaj sa to nedá tak, že prijmem e 

uznesenie a do dvoch mesiacov je to všetko, všetko na 

poriadku. Bohužia ľ to také jednoduché nie je.  

Čo sa týka informa čných technológií, ktoré sme 

dostali, súviseli s darom, ktorý sme dostali ku spr acovaniu 

zmien a doplnkov územného plánu, preto boli darovan é na 

oddelenie, oddelenie, ktoré sa tomu venuje, čiže 

koordinácie územných systémov. Ako tam s tým hospod ária, to 

samozrejme preveríme, preto to nešlo cez informatik u.  

Čiže k tej správe, som za to, aby sme diskutovali ta k, 

ako to navrhol pán kontrolór, to uznesenie zrejme b ude 

prijaté, vyjasnime si na finan čnej komisii, čo tam má by ť. 

Aby bolo dopredu jasné, že toto by sme chceli, my v ám tú 

správu predložíme a potom si tu dajme jednu poctivú  

diskusiu nie len o jednom roku, ale o štyroch rokoc h 

a možno o celkovej perspektíve fungovania a hospodá renia 

mesta, pretože fungovania a hospodárenia mesta, pre tože tak 

to je.  
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Stojím za tým, že čísla, ktoré sme vám predložili, sú 

pravdivé. Niektorí z vás ste to spochyb ňovali. Nie je to 

pravda, tie čísla odrážajú naše hospodárenie v roku 2013. 

poctivo, tak ako sme ho urobili.  

Toľko z mojej strany závere čné slovo.  

Ďakujem za pozitívne hodnotenia, ale tie boli v tej 

diskusii ojedinelé. Ja som sa snažil reagova ť na tie 

vyjadrenia, ktoré ste mali vo vz ťahu k faktom v závere čnom 

účte.  

Toľko z mojej strany.  

Nevidím žiadne faktické poznámky.  

Slovo má návrhová komisia.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem. 

Dostali sme tri pozme ňujúce, dopl ňujúce návrhy 

k uzneseniu. A ako sme boli požiadaní prvým poslanc om, 

ktorý podával doplnenie a pozme ňujúce návrhy, pán poslanec 

Nesrovnal, tak sme pod ľa rokovacieho poriadku článku IV. 

bod 3 upravili znenie tak, aby nezmenil obsah posla ncom 

podaného pozme ňujúceho návrhu v časti A bod jeden.  

Takže mestské zastupite ľstvo po prerokovaní materiálu 

schva ľuje  s výhradou závere čný ú čet hlavného mesta za rok 

2013. Žiada riadite ľa magistrátu o doplnenie správy 

nezávislého auditora. Termín 23. 10. 2014.  



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 25. a 26. júna 2014 s pokra čovaním 3. júla a 24. septembra 2014 

 396 

Po druhé, o vytvorenie pracovnej skupiny z vedúcich  

odborných zamestnancov jednotlivých oddelení magist rátu 

hlavného mesta SR Bratislava, ktorých sa týkajú ned ostatky 

uvedené v inventariza čnom zápise zo d ňa 28. 3. 2014 

a stanovisko mestského kontrolóra k závere čnému ú čtu k 31. 

12. 2013 v časti týkajúcej sa inventarizácie majetku 

a záväzkov hlavného mesta SR Bratislava k 31. 12. 2 013. 

Predmetná komisia spolu s odbornými zamestnancami 

zodpovednými za tú – ktorú oblas ť bude po čas celého roka 

zistené nedostatky v inventarizácii rieši ť a odstra ňova ť. 

Predmetná komisia tiež spracuje postup znižovania 

krátkodobých záväzkov v horizonte rokov 2014 – 2018 , a 

tento bude sledova ť a hodnoti ť. O výsledkoch podá raz 

mesačne písomnú informáciu do operatívnej porady primáto ra 

a na rokovanie Mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy. Termín: do 23.10.2014. 

Po tretie: o predloženie výsledku auditu spolu s 

listom audítora auditovanému subjektu a prijatými 

opatreniami akceptovanými audítorom na rokovanie Me stského 

zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy. Termín:  

do jedného mesiaca po ukon čení auditu. 

A ukladá miestnemu, mestského kontrolóra o preveren ie 

straty Dopravného podniku Bratislava, akciová spolo čnos ť. 

Termín: do 23. 10. 2014. 

Toto je pozme ňujúci návrh pána Iva Nesrovnala v časti 

A1. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 
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Pán poslanec, môžme si technicky upresni ť ako to čo 

ste navrhli?  

Tá prvá časť sa týka vlastne nahradenia bodu B1 

pôvodného uznesenia. Lebo vy hovoríte, tam je napís ané bez 

výhrad. Vy ste navrhli formuláciu s výhradami, dali  ste 

konkrétne výhrady, ktoré by som uviedol možno v zát vorke, 

aby bolo jasné, že to sa tohto týka, to sú tie výhr ady, 

ktoré ste avizovali. A tá úloha pre pána kontrolóra , je 

samostatná časť toho uznesenia, ktorá bude možno v časti 

Dé, neviem ko ľko, lebo sa týka. Môžme to takto technicky? 

Lebo to je k ľúčový výrok, ktorý ste vy navrhli, ktorý sa 

týka B1, pôvodné znenie ste nahradili vašim znením 

a navrhujete o tom hlasova ť.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Tam je s výhradou, alebo s výhradami, neviem a. 

S výhradami, tých výhrad máte viac, čiže dáme s výhradami. 

Ona nemôže by ť len jedna, vtedy by to bolo s výhradou. 

A tie budú uvedené v zátvorke v tom znení, ako to p ani 

predsední čka pre čítala. Môžme to takto? Pán poslanec 

potvrdzuje, že technicky môžme takto o tom hlasova ť.  

Prosím, prezentujte sa a hlasujte o návrhu pána 

poslanca Nesrovnala. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťšes ť prítomných poslancov,  

tridsa ť za, nikto nebol proti, šiesti sa hlasovania 

zdržali. 
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Konštatujem, že tento návrh bol schválený. 

Pani predsední čka.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Chcem sa opýta ť, lebo vy ste tu hovorili o B1 a ja som 

hovorila o A1.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Nie, nie. A1 je berie na vedomie. Ten k ľúčový výrok 

navrhol pán poslanec k bodu B1. Tam sa hovorí o tom , či 

schva ľuje hospodárenie mesta s výhradou, bez výhrad. Pán 

poslanec navrhol s výhradami. Preto som sa ho opýta l kam 

cieli ten svoj návrh, on ho cielil do B1. Ja myslím , že to 

je zrozumite ľné, to nemôže by ť B1. Proste on to navrhol 

schva ľuje, to bola tá výroková časť, ktorú robíme ako 

mestské zastupite ľstvo.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Dobre, však uvidíme na koniec ako to bude.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Dobre. Nech sa pá či. 
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Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Do tejto časti sme dostali aj ďalší návrh doplnenie od 

pani poslankyni Tvrdej. Mestské zastupite ľstvo žiada  

primátora zabezpe či ť aktualizácie softvéru ú čtovníctva a 

rozpo čtovníctva tak, aby všetky výdavkové operácie boli 

priamo prepojené na aktuálny rozpo čet, po čnúc objednávkou, 

v zátvorke (vyhlásením verejného obstarávania, prie skumu 

trhu) zátvorka uzavretá, a kon čiac prevodným príkazom. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Dávam hlasova ť o návrhu pani poslankyni Tvrdej. 

Samostatná časť uznesenia, kde žiada primátora.  

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 prijali tento návrh. 

Pani predsední čka.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Dostali sme ďalší návrh na doplnenie časti Bé od 

poslankyni Dzivjákovej.  
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Mestské zastupite ľstvo žiada riadite ľa predloži ť 

komplexnú správu o výsledkoch hospodárenia s majetk om 

hlavného mesta za celé funk čné obdobie na rokovanie 

Mestského zastupite ľstva 23.10.2014. 

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 pa ni 

poslankyni Dzivjákovej. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťsedem prítomných, 

tridsa ťšes ť za, nikto proti, nikto sa nezdržal, jeden 

poslanec nehlasoval. 

Konštatujem, že sme prijali aj tento návrh. 

Pani predsední čka.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Máme aj procedurálny návrh v časti B o samostatnom 

hlasovaní každého jedného bodu, ale s tým, že v časti Bé 

jedni čka bola už vybratá.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Bola schválená, áno.  
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Pani poslanky ňa, trváte na tomto návrhu, že budeme 

o každej časti Bé hlasova ť samostatne? 

Pani poslanky ňa netrvá.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem.  

Tak ostáva nám hlasova ť o časti Bé od bodu dva až 

osem.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pani poslanky ňa, aj á čko musíme hlasova ť, bé 2 až 

osem, aj cé čko sme tiež ešte neschválili. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Ešte som nedokon čila vetu.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prepá čte, ja som vám sko čil do re či. To sa ve ľmi 

ospravedl ňujem.  

Nech sa pá či. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 
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Takže a ďalšia časť ešte tohto uznesenia v cé čku, 

žiada riadite ľa magistrátu vykona ť a tak ďalej. Tam by som 

opravila termín, september má len tridsa ť dní, to je len 

preklep.  

Takže neukladá riadite ľovi, ale žiada riadite ľa a 30. 

9. je termín 2014. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne, ale musíme do toho hlasovania zahrnú ť 

aj á čko. Čiže tie dosia ľ nehlasované uznesenia musíme 

odsúhlasi ť.  

Čiže hlasujeme. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Áčko dvoju, bod dva. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Nie. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Jednotku v tom upravenom znení, že berieme na vedom ie 

toho ú čtovníka, to čo som vám pre čítal, lebo to reálne 

zastupite ľstvo dostalo. A máme to zobra ť na vedomie, že 

takéto nie čo bolo predložené.  

Čiže A1 v upravenom znení, A2 tak ako bola navrhnutá , 

B2 až B8, Cé čko. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Áno, áno.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Lebo to sú tie časti uznesenia, o ktorých sme ešte 

nerozhodli.  

Môžme takto hlasova ť? 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Áno, áno. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 
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Prosím, prezentujte sa a hlasujte o uznesení ako ce lku 

v znení tých prijatých pozme ňujúcich návrhov. Čiže 

o všetkých ostatných častiach uznesenia hlasujeme teraz, 

naraz, spolo čne. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťsedem prítomných, 

tridsa ťštyri za, nikto proti, traja sa hlasovania 

zdržali. 

Konštatujem, že sme schválili platné uze, uznesenie , 

za ktoré vám ve ľmi pekne ďakujem, pretože sme uzatvorili 

náro čné rokovanie o závere čnom ú čte hlavného mesta 

Slovenskej republiky za rok 2013. 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Otázka je teraz ako budeme pokra čova ť? Máme dve hodiny 

rokovania za sebou. Ja by som ešte navrhol, aby sme  zobrali 

bod číslo tri, tú Rámcovú úverovú zmluvu.  
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BOD 3 RÁMCOVEJ ÚVEROVEJ ZMLUVY MEDZI 

ROZVOJOVOU BANKOU RADY EURÓPY 

A HLAVNÝM MESTOM SR BRATISLAVY 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Čiže bod číslo tri je návrh Rámcovej úverovej zmluvy 

medzi Rozvojovou bankou Rady Európy a hlavným mesto m. Po 

nej by sme si urobili krátku dopolud ňajšiu prestávku 

a potom by sme pokra čovali ďalšími bodmi, ktoré máme 

alokované na dnešné dopoludnie.   

Pán riadite ľ, prosím, keby ste uviedli materiál pod 

bodom číslo tri.  

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

Ďakujem za slovo.  

Materiál pod bodom číslo tri hovorí o rámcovej 

úverovej zmluve s Rozvojovou bankou Rady Európy, kd e sa nám 

podarilo dosiahnu ť z ich strany odsúhlasenie Rámcovej 

zmluvy o výške, v rámcovej výške štyridsa ť miliónov. 

V uznesení máte napísané aj text, ktorý sa týka čerpa, 

zabezpe čenie čerpania tranže na dvadsa ť miliónov pri 

maximálnej marži nula celá osemdesiatpä ť.  

Takisto na stoloch máte ma ť doplnené uznesenie o bod 

tri, ktorý sa týka podpísania dodatku číslo tri k zmluve 

o úvere číslo 100858 s Prima bankou Slovenska. K čomu to 

je, vysvetlím na nasledovnom slajde. 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 25. a 26. júna 2014 s pokra čovaním 3. júla a 24. septembra 2014 

 406 

Pôjdem priamo k veci. Tak ako som avizoval, máme ku  

koncu roka povinnos ť refinancova ť úver vo výške 

šes ťdesiatšes ť miliónov osemstoštyridsa ťosem ti, 

osemstosedemdesiatosem tisíc od Slovenskej, Slovens kej 

sporite ľne. Ja som avizoval to, že by sme to mohli urobi ť 

aj skôr pokia ľ sa nám podarí získa ť alebo vynegociova ť 

lepšiu maržu na tento úver, ako máme teraz.  

Čo sa týka samotnej zmluvy s Radou banky, túto zmluv u 

máme nastavenú tak, že môžeme čerpa ť celkovo šes ť, či sedem 

tranží s tým, že my by sme plánovali na čerpa ť štyri tranže. 

Prvú tranžu vo výške dvadsa ť miliónov k tridsiatemu, tak 

ako to vidíte na slajde tú k 30. 9. by sme na čerpali úver 

CEB vo výške dvadsa ť miliónov pri tej marži od nula celá 

šes ťdesiatdva do nula osemdesiatpä ť, ktorá je pre mesto 

samozrejme ve ľmi, ve ľmi priaznivá. Na to potrebujeme váš 

súhlas dnes na to, aby sme mohli pripravi ť všetky dokum, 

dokumenty a za čať s čerpaním.  

Čo sa týka refinancovania úverov od Slovenskej 

sporite ľne, ten plánujeme takisto na 30. 9. Tam by sme, tam  

samozrejme treba výberové konanie. Jak už raz avizo val aj 

pán primátor na finan čnej komisii, aj na mestskej rade, je 

to tak, že aj úver sa teraz musí obstaráva ť verejným 

obstarávaním, takže si musíme cez toto prejs ť a jednoducho 

tento úver zabezpe či ť s tým, že ja by som k 30. 9. 

pripravil materiál, ktorý bude hovori ť o tom aké sú 

výsledky rokovaní s bankami. V prípade, že sa nám p odarí 

vyrokova ť lepšiu maržu ako jedna celá tridsa ťosem, v tom 

prípade by sme išli k splátke tohto úveru ešte skôr  ako 31. 

12. 2014 a ušetrili by sme tým nejaké peniaze mestu . Ak 

nie, budem to tla či ť smerom až k decembru.  
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Čo sa týka samotného bodu tri, ktorý sme vám 

predložili, aj ten dodatok s Prima bankou. Ide o to , že ja 

som avizoval, že chceme teda splati ť celkovo aj Prima 

banku, aj SLSP a ma ť jednu komer čnú banku, s ktorou budeme 

diskutova ť. Samozrejme na to nastali diskusie aj s touto 

komer čnou bankou, aj s Prima bankou, kde nám predstavili 

svoju predstavu, že okej, môžeme ich vyplati ť, môžeme 

pristúpi ť k refinancovaniu aj ich, aj ich úveru, ale v tom, 

že by sme ich refinancovali až dvadsiateho, 29. 1. 2015. Za 

to sú samozrejme ochotní nám zníži ť úrokovú maržu na nula 

celá devä ť, teda o pol percentuálneho boda ís ť dole. To už 

je hne ď od dátumu 29. 7., ku ktorému máme splátku úrokov, 

až po dátum dvadsiatehoprvé, 29. 1. 2015. Na druhom  slajde 

máte napísané aj aká úspora by sa tým dosiahla za t oto 

obdobie.  

Čo sa týka ďalších podmienok, ktoré, ktoré sme, ktoré 

som chcel teda že dobre ak sa odsunie tá splátka až  na 29. 

1. 2015, je samozrejme, som požadoval aj vypustenie  

klauzuly, ktorá tu zopárkrát odznela. Je to klauzul a číslo 

723, ktorá by teraz znela, ktorá by hovorila o tom,  že už 

sa tie ak by sa bral nejaký finan čný úver, ktorý by bol 

drahší ako je sú časná marža, tak by, tak by sa zvyšovala 

marža aj Prima banky. A toto samozrejme vypadáva a máte to 

napísané v tom dodatku. Je to bod 7 Podmienky posky tnutia 

úveru. Znenie bodu 7.2.3 sa nahrádza nasledovným zn ením: 

Zabezpe či ť, že žiadny z jeho verite ľov nebude 

uprednost ňovaný pred bankou. Tá ostatná, tá druhá veta, 

ktorá hovorila aj o finan čných podmienkach, tá vypadáva.  

Čo sa týka tejto podmienky, mali ste aj otázku k úve ru 

z Rady Európy, že či takéto nie čo nás ne čaká aj v prípade 
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tohto úveru. Ni č takého nás ne čaká. Nie je tam žiadna 

klauzula, ktorá by hovorila o tom, že ak si zoberie me 

drahší úver, čo znamená, že ak si zoberieme, ak sa 

refinancujeme za 1,30 a máme úver od CEBky za 1, za , za 

nula celá šes ťdesiatdva, tak oni si zvýšia maržu na jedna 

celá tridsa ťosem, alebo jedna celá dvadsa ťosem. To, to tam 

nikde nie je. Tie, tie body hovoria, to sú 4.1.2 a 4.1.3, 

myslím, sú to body, ktoré hovoria o rovnakom postav ení bánk 

čo sa týka zabezpe čenia a čo sa týka finan čných limitov.  

Finan čné limi, limity, tak ako sú uvedené v zmluve, 

odrážajú, odrážajú zákon, tak ako sú uvedené v záko ne. Je 

tam samozrejme podmienka, klauzula, ktorá hovorí o tom, ak 

sa tieto podmienky zmenia aj v zákone, banka si vyh radzuje 

právo tieto podmienky zmeni ť pod ľa toho, ako sa zmení 

zákon. 

To je z mojej strany všetko. Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem ve ľmi pekne pánovi riadite ľovi aj za 

obsiahlejšie uvedenie dôležitého materiálu.  

Otváram diskusiu k bodu číslo tri.  

Pán poslanec Nesrovnal, nech sa pá či. 

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

Ja iba krátko chcem teda k tomu poveda ť. 
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Zabudli ste poveda ť stanovisko finan čnej komisie, 

ktorá neschválila tento materiál, lebo tam bola dis kusia 

asi v troch bodoch:  

za prvé: pod ľa zákona o rozpo čtovej zodpovednosti je 

vylú čené, alebo zakázené bra ť úvery pre splácanie úverov, 

refinancova ť úver, úver úvermi.  

Ja viem, že tá konštrukcia je nastavená teraz inak,  že 

sa týmto úverom budú spláca ť isté investi čné výdavky a tým 

sa zakrýva vlastne tá skuto čnos ť. Za ur čitých  okolností je 

to samozrejme možné, ale ako sme po čuli v predchádzajúcom 

bode, tie vyhliadky mesta sú skôr chmúrne ako, ako dobré, 

čo sa týka splácania úverov. Preto aj finan čná komisia bola 

veľmi zdržanlivá.  

Chcem vás ešte ale poprosi ť, aby ste celkom jasne 

povedali na mikrofón kolegyniam a kolegom, že uzavr etím 

tejto zmluvy nenastanú mestu žiadne negatívne násle dky tak, 

ako sa to stalo v roku 2011 v novembri ke ď sme boli 

zavedení pri schva ľovaní refinancovate ľného, refinan čného 

úveru od ČSOB. 

Faktickou poznámkou reaguje pán kontrolór, potom pá n 

poslanec Kolek. 

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

SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Mňa v tejto fáze prípravy úverov kde zatia ľ teda ja 

nedávam stanovisko preto,  lebo nemám ešte ni č pred sebou 

k čomu by som to stanovisko mohol da ť, ve ľmi teší, že je 
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šanca získa ť výrazne lepšiu úrokovú sadzbu ako máme. O tom 

nikto nebude pochybova ť.  

Ja som si tiež overoval od kolegov z ú čtarne 

a z financií, že máme dostatok, dostatok takých pro jektov, 

ktoré tie peniaze dokážu vytiahnu ť. Čiže pri prižmúrenom 

oku by sme ten zákon možno dodržali, aj ich podmien ky. 

Ale moja otázka smeruje k Prima banke. Ten dátum 

január sa stáva novým záväzným dátumom v ďaka zmeny, ktorú 

otvárate, alebo platí na ďalej dátum 2018 a v prípade, že 

nezoženieme na refinancovanie, lebo tam ide 

o refinancovanie, ktoré je dobrovo ľné dohodou, lepšie 

zdroje ako sú v sú časnosti jedna celá tri hociko ľko, ako je 

táto záležitos ť vykonštruovaná, lebo ja som to z toho teda 

žia ľ nevedel explicitne vy číta ť.  

Ospravedl ňujem sa, ale  bol som v nemocnici dos ť dlho 

a nevedel som to teda úplne aj odkonzultova ť. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. 

Pán riadite ľ na to zareaguje.  

Pán poslanec Kolek má faktickú.  

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

Ďakujem. 
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Pán riadite ľ bol vyzvaný na to, aby tu verejne 

deklaroval, že nám nehrozí ni č negatívne. Takéto uistenie 

od bývalého alebo predbývalého pána riadite ľa pri 

schva ľovaní ú čtu ČSOB plus sme dostali takisto. Vieme aký 

dopad to malo. Žia ľ teda, musím konštatova ť, že takéto 

verbálne uistenie mne nesta čí.  

A ja by som poprosil predkladate ľa, aby urobil jeden 

súhrnný materiál, ja som sa totiž k tej poslednej v erzii 

ešte ani nedostal, nebol som na internete dva dni, hej? 

Čiže v čera som to dostal, prišiel som domov o jedenástej, 

vstával som o siedmej, stúpil som bosými nohami do vody, 

ktorá sa vyliala v kúpelke po čas noci, čiže naozaj, ja som 

to ne čítal a podotýkam (diskutujúci sa zasmial) podotýkam , 

že za takýto materiál ani nezahlasujem. A prosím vá s 

k opatrnosti aj vás všetkých, nehlasujte za to. To je má na 

to, aby sme si zvolali k tomuto možno mimoriadnu fi nančnú 

komisiu, má na to, aby sa zišlo zastupite ľstvo ešte raz, 

možno len k tejto jednej (gong) prejednávanej probl ematike.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán riadite ľ Gajarský.  

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

Ďakujem. 

Refinancovanie úveru je nastavené tak, že k 29. 1. 

splácam celý úver od Prima banky. Na to, aby som ho  splatil 
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budem mať celý rámcový úver vo výške, teraz to tam nevidím, 

štyridsa ťšes ť miliónov osemstosedemdesiatosemtisíc plus 

štyridsa ťjedna miliónov štyristotridsa ťtritisíc pä ťsto, tak 

aby som vedel, v dvoch tranžiach, teda celková suma  bude 

cez osemdesiat, osemdesiatsedem, osemdesiatosem mil iónov, 

asi je to v dvoch tranžiach. Prvá tranža je na 

refinancovanie SLSP a ČSOB, druhá časť sa týka 

refinancovania celej Prima banky. Teda k 29. 1. chc em 

refinancova ť celú Prima banku, k 29. 1. 2015. 

Ešte som zabudol poveda ť, že tieto sumy, ktoré tam 

vidíte sú samozrejme, tam to máte aj v poznámkach v  strede, 

ide o zníženie, zníženie úveru. Tak je to aj v doda tku 

napísané o tu je, tam je napísaná maximálna čiastka do 

stoosemdesiattisíc mimoriadna splátka, ktorá je z p riorít 

poslancov.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pani poslanky ňa Dzivjáková, faktická. 

Ing. Zuzana   D z i v j á k o v á , poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem, pán primátor. 

K dodatku číslo tri, pán Gajarský, poprosím 

vysvetlenie, ide mi o tých stoosemdesiattisíc, ktor é 

skupina poslancov dáva ako na oddlženie v zmysle ná šho teda 

ako volebného programu, ktorý sme mali v snahe oddl ži ť toto 

mesto. Tých stoosemdesiattisíc ke ď to s čítam, dovo ľte teda 
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akože z textu: žiados ť o pred časného, pred časnú splátku 

úveru musí by ť doru čená najmenej pätnás ť pracovných dní 

pred d ňom platby úrokov úveru. Platba úroku bude splatná 

29. 7., 29. 10. Pýtam sa, či stihneme tak veci zrežírova ť, 

aby toho 29. 7. tie úroky, v súvislosti s platbou ú rokov 

bola zaplatená aj táto pred časná splátka.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Reaguje pán riadite ľ Gajarský na vašu faktickú 

poznámku.  

Prosím, dajte mikrofón. Nech sa pá či. 

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

Ďakujem. 

Myslím, že je to dostato čný čas na to, aby sme to 

vedeli zrealizova ť, aby sme vedeli splati ť tú pred časnú 

splátku stosedemdesiatosem pä ťsto. Ja som im povedal túto 

presnú čiastku, oni si to dali schváli ť ako tých stoosem, 

že do stoosemdesiat môžeme splati ť. Takže je to dostato čný 

čas na to, aby sme vedeli zrealizova ť túto mimoriadnu 

splátku.  

To musíme im to oznámi ť, myslím, nejakého ôsmeho, 

deviateho siedmi.  

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 hlavný kontrolór, nech sa pá či. 

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

SR Bratislavy: 

Ďakujem. Ďakujem za slovo, vážený pán primátor. 

Vzhľadom teda na zrozumite ľnú odpove ď pána riadite ľa 

som si zobral aj riadne vystúpenie, lebo napriek to mu, že 

stále ešte sa nevyjadrujem k tomu, čo mi zákon káže, tak 

z dôvodu opatrnosti sa vraciam k jednej diskusii, k torú sme 

tu mali s pánom primátorom, kde si pamätám, bohužia ľ nie 

ako pán Hr čka, že má všetko zdokumentované, a vie citova ť, 

že kedy, kde, čo povedal alebo to ešte aj prehráva ť na 

videu, ja to neviem. Ale zase si pamätám a dúfam, ž e pán 

primátor mi to potvrdí, že či sa mýlim alebo nemýlim, že 

bola tu diskusia o tom, že nebudeme plati ť Prima banku 

z drahších pe ňazí ako v sú časnosti máme.  

A to je teda aj moja úloha ako kontrolóra, aby sme 

tomuto predišli, preto lebo je to otázka hospodárno sti, 

účelnosti nakladania s peniazmi mesta. A mne to tu tr ošku 

chýba v tomto, lebo ja podporujem, teším sa čo vyrokoval 

pán riadite ľ. Sú to samé dobré správy, samé úsporné 

opatrenia, len aby sme sa náhodou nedostali do situ ácie, že 

popri nutnom refinancovaní bloku konzor, konsoli, k onzorcia 

bánk Slovenská sporite ľňa a ČSOB, ktorú musíme urobi ť do 

konca tohoto roku, aby sme si tu nezavesili na janu ár roku 

2015 nie čo, čo potom zase v budúcom volebnom období nám 
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niekto bude, kto tu bude sedie ť pripomína ť. Nebol by som 

tomu rád a poprosím teda pána riadite ľa o vyjadrenie po 

stránke teda tohoto materiálu a hlavne jeho predsta vy ako 

s tým ďalej. A pána primátora, že ako teda by sme riešili 

situáciu, keby sme nevysú ťažili. 

Zopakujem ale, že verím, že úroková situácia dneska  je 

taká, že sa dá získa ť lepšia úroková sadzba, ako je 

súčasných jedna celá tridsa ťšes ť či ko ľko. Ja tomu verím.  

Ja ale teraz nehovorím o tom, čomu verím ja a asi aj 

pán riadite ľ, ale o tom, aby sme sa nedostali do situácie, 

že to tak nenapadne, preto lebo zákon o verejnom 

obstarávaní, ktorý nám ukladá, aby sme niekoho vysú ťažili, 

je v tomto smere, pod ľa mňa, pre nás nie úplne priaznivý, 

lebo ja som bol zástancom, že rokovaním s bankami, ktoré sú 

zvä čša seriózne inštitúcie, sa dá vyrokova ť zvä čša lepšia 

pozícia ako nejakými verejnými obstarávaniami. Je t o opä ť 

osobný, ale odborný osobný názor. A poprosím teda 

o stanovisko.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán riadite ľ Gajarský, nech sa pá či. 

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

Ďakujem za slovo. 
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Máte absolútnu pravdu, pán kontrolór. Je ale aj 

možnosť v rámci verejného obstarávania ma ť rokovacie 

konanie. Je to verejné obstarávanie rokovacím konan ím 

a týmto smerom ideme. Takto postupujeme.  

Takýmto spôsobom vieme zabezpe či ť lacnejšie zab, 

lacnejšie finan čné prostriedky, cudzie zdroje pre mesto, 

s tým že samozrejme ja sa budem snaži ť natiahnu ť tú 

maturitu splácania tých úverov do čo najvä čšieho časového 

horizontu. Ja by som smeroval k tým dvanástim, pätn ástim 

rokom. Ak nie, tak vieme ís ť na pä ť rokov, desa ť rokov 

a zabezpe či ť týmto na čo sa pýtate, že tá úroková marža 

bude nižšia ako jedna celá tridsa ťosem.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Hr čka má faktickú poznámku.  

Nech sa pá či. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ja by som teda ale dve vyjadrenia. Jedno čo povedala 

pani Dzivjáková, alebo tiež tu zaznelo má sti, má s a to 

stihnú ť a tak. Záväzok, že sa to stihne. Jedna vec je tá 

splátka, o ktorej hovorila pani Dzivjáková, druhá  vec, či 

teda rozšírite ten bod, že za rovnakých, že minimál ne 

rovnakých alebo lepších podmienok, aby to tam bolo 

explicitne napísané, lebo naozaj sa nám môže vypoms ti ť ako 

to, že je tam niekde klauzula, ak zoberieme vyšší ú ver, 
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musíme dorovna ť a nie čo podobné. A tomu by som sa ve ľmi rád 

vyhol, aby naozaj nedošlo k nedorozumeniu, že my v dobrej 

viere nie čo schválime, ale bude tam nejaká poznámka pod 

čiarou, na ktorú potom doplatíme.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán riadite ľ Gajarský reaguje. 

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

Ďakujem. 

To máte pravdu, čo sa týka toho prvého bodu, na to ma 

upozornili aj kolegynky a týmto autoremedurou dopl ňujem 

uznesenie o bod číslo tri, ktorý znie:  

Splnomoc ňuje primátora hlavného mesta Bratislavy na 

podpísanie dodatku číslo tri, ktorý máte pred sebou  

na stoloch, k zmluve o úvere číslo 10085/8 s Prima bankou 

Slovenks, Slovenska, akciová spolo čnos ť. 

Čo sa týka toho ubezpe čenia, že nedostaneme sa do tej 

situácie jaká sa stala čo sa týka navyšovania úrokových, 

úrokovej marže, ja som to urobil už na za čiatku v úvodnom 

slove, ke ď som povedal, že jednoducho aj čo sa týka tejto 

klauzuly, na ktorú ste sa odvolávali, že v prípade ak by, 

ak by sme prijali tento úver od ban, z Banky Rady E urópy, 

tak že by tam boli ustanovenia, ktoré im naväzujú k  tomuto 

bodu 7.2.3 a využil by sa bod 7.2.3 na to, aby sa n avýšilo, 

tak toto nie. Ten aj v dodatku čís, v dodatku číslo tri je 
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návrh, aby sa tá, časť v bode 2, (gong) 7.2.3 vypustila 

a ja vám hovorím, pokia ľ na čerpáme úver z Rady, z Rady 

Európy, z Banky Rady Európy, nenastane situácia, že  ke ď si 

zoberieme drahší úver, tak oni nám navýšia maržu.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Kolek má riadne vystúpenie.  

Nech sa pá či. 

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

Ďakujem za slovo. 

Naozaj znova, vážené kolegyne, kolegovia, sa obraci am 

na vás. Vieme, čo schva ľujeme? Ja za seba hovorím, neviem. 

Nemôžem hlasova ť za takýto materiál.  

Vidím tu jeden dodatok, druhý, prís ľub Prima banky, 

zmena termínov, hej? Čiže tu naraz z jedného priezra čného 

materiálu, že sa nám podarilo získa ť úver štyridsa ť 

miliónov od banky, ktorá podporuje rozvoj, sa ale l en post 

scriptum dozvieme, že teda toto nie sú čisté peniaze, ale 

tie sa použijú len na refinanan, refinancovanie už 

existujúcich kapitálových alebo investi čných výdavkov, 

ktoré sú môže, možno refinancova ť, od ktoré boli teda 

vynaložené od 1. januára 2013 spätne. A ďalšie tranže 

takisto môžu by ť uskuto čnené iba vtedy, ke ď vykážeme 

investi čné prostriedky, ktoré sme vynaložili na projekty na  

rozvoj mesta. Zdá sa to akože mierna, mierna požiad avka, 

mne však sa to až tak nezdá, lebo tam niekde medzi riadkami 
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som sa dozvedel, že to môže by ť jedine pä ťdesiat percent 

s existujúcich vynaložených prostriedkov a v zápätí  teda 

môže to by ť aj viac pri súhlase, predbežnom súhlase, či 

skoršom súhlase banky.  

Druhá vec je, že suma nemôže by ť vyššia ako pä ť 

miliónov. O tom tento materiál mi tu mi naraz akože  

absentuje a k tomu tá rozprava, hej, ktorá, ktorá ú plne 

akože bola, bola nejakým spôsobom anulovaná len na jeden 

problém a potom sa to rozvinulo do takéhoto pre m ňa 

zložitého spôsobu.  

Vrátim sa aj k tomu, čo sme tu už raz akože 

schva ľovali ú čet a vtedy sme v dobrej viere takisto 

schválili to čo nám bolo predložené. Použijem teda pani 

kolegy ňu Dzivjákovú ako vzor, ktorá sama bola sklamaná, 

napriek tomu, že bola v komisii, ktorá pripravovala  tento 

úver a bolo jej povedané, áno, je to neškodné, s ne škodným 

dopadom na mesto. Ja sám som hlasoval za to len vte dy, len 

za tý, za tých nejakých vnútorných podmienok, že mi  

hovorila, neboj sa, je to v poriadku. spätne sama p ovedala, 

boli sme oklamaní. A teraz je len otázka či úmyselne alebo 

neúmyselne. Tým hovorím o odbornosti alebo klamaní.  Hej? 

Čiže tuná, pri tejto, pri tejto problematike to vidí m 

tak zauzlené, že naozaj si nedovolím a vyzývam k op atrnosti 

aj vás, zahlasova ť za tento materiál bez toho, aby tu 

prebehla čo i len medzi poslancami odborná, odborná debata 

na tento ú čel.  

V rámci klubu sme hovorili uprednostni ť dvadsa ť 

miliónov na splácanie záväzku, ktorý má by ť splatený tento 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 25. a 26. júna 2014 s pokra čovaním 3. júla a 24. septembra 2014 

 420 

rok. Nevidím to tu. Alebo to tam je? Čiže jedná sa o ČSOB. 

Hej? 

V rámci, v rámci rozpravy, ktorá tu odznela sa hovo rí 

o tom, že pokia ľ nedodržíme termíny splácania, tak je tam 

nárast úrokovej miery o dva celé pä ť, respektíve o tri celé 

päť úroka, percenta na úro čenie, ktoré bolo zmluvne 

dojednané. Dnes máme šiesty mesiac, za čiatok siedmeho. Do 

akej miery je, či nie je reálne možné zabezpe či ť sto 

miliónov do konca roka, to je otázke, otázka, ktorá  teda je 

naozaj na, na to, aby sa človek vážne s ňou zapodieval. 

Dnes máme istých, pokia ľ teda dôjde k podpísaniu zmluvy 

dvadsa ť miliónov a tie ďalšie sú alebo nie sú. Sú len 

zatia ľ v tom štádiu h ľadania vhodného darcu, respektíve 

bankové, bankového ústavu, ktorý bude ochotný to 

refinancova ť, lebo každý nás v tomto smere bude pozna ť, že 

potrebujeme refinancova ť úver. Ja by som sa ne čudoval, 

pokia ľ tu už iks krát sme sa dohod, dozvedeli o tom, že 

došlo ku konzorciu bánk po splnení a neplnení takýc h 

a takých bodov, že, že aj banky si povedia, no však  teda 

oni majú nie čo zazmluvnené, no tak im tie, tie dva a pol 

percentá aspo ň na nejaký krátky, krátku dobu ponechajme, 

nech to navýšia a že nedostaneme ten úver pre CSOB.  Zatia ľ 

tu nie je tá istota. A my sa slobodným rozhodnutím 

zbavujeme úveru, ktorý máme zatia ľ termínovaný na splatenie 

do konca osemnásteho roka. Nerozumné.  

Čiže ke ď použi ť týchto dvadsa ť miliónov tak 

jednozna čne na oddlženie ČSOB alebo splatenie ČSOB, hej? 

Kde budeme na konci roka v nutnosti zabezpe či ť nie 

šes ťdesiatštyri ale, alebo šes ťdesiatšes ť ale štyridsa ťšes ť 

miliónov, čož je ďaleko menšia suma oproti tomu ako, ako je 
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predpoklad, že by sme ju mali refinancova ť v plnej sume do 

konca roka.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne.  

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

A aj ešte vzápätí aj Prima banku o mesiac neskôr.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Faktické poznámky 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: 

Ja iba doplním kolegu, pretože on to spomenul, že 

vlastne vzdávame sa toho dlhodobejšieho úveru, ktor ý máme 

splati ť do roku 2018 a, a vzdávame sa aj možnosti 

dobrovo ľnej pred časnej splátky. Pretože ak by sme tú, tú 

trojku, teda dodatok číslo tri odporu čili primátorovi 

podpísa ť, tak tam už nebude žiadna dobrovo ľná pred časná 

splátka, to bude povinnos ť do toho, ako tuná je uvedené 29. 

11. dva, jedenásty dva a pol milióna euro a 29. 1. 2015 

zostávajúca nesplatená časť úveru. A naozaj nevieme čo sa 

nám podarí vyrokova ť a ako na tom budeme. Stále hovoríme 

o Prima banke a vôbec neriešime to, čo v roku 2014 do konca 
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roku tých šes ťdesiatšes ť miliónov sme povinní splati ť. 

Stále riešime (gong) to, čo nie sme povinní urobi ť.  

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: 

Ďakujem. 

Ja súhlasím s predre čníkmi oh ľadne otázok týkajúcich 

sa tohoto materiálu. M ňa tiež tento podpis, postup takého 

neustáleho menenia tých pôvodných podkladov, v ŕšenia 

dodatkov, predkladania materiálov zo d ňa, teda z ve čera na 

ráno a otvorených otázok oh ľadne koncového financovania moc 

nepresved čuje a súc vedení skúsenos ťami, ktoré tu máme 

z tohoto zastupite ľstva, že sme mnohokrát hlasovali 

o nie čom inom, než sme si mysleli, že hlasujeme, tak ja 

tiež som ochotný sa stretnú ť na mimoriadnej finan čnej 

komisii na to, aby sme to doriešili, ale v takomto stave 

v akom to tu máme predložené, pán riadite ľ, ja nie. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán hlavný kontrolór. Potom by som si ja zobral slo vo 

na krátko, aby som vás sa snažil nasmerova ť k tomu, ako by 

sme ten problém mohli vyrieši ť.  

Nech sa pá či, pán kontrolór.  
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Ing. Peter   Š i n á l y , mestský kontrolór hlavného mes ta 

SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Ešte raz by som v riadnom vystúpení. Pán Kolek mi t u 

dal do pozornosti tú otázku ro čného splácania úveru ako 

takého, čiže ko ľko si môžeme dovoli ť odkroji ť z bežného 

života na to, aby sme ten úver splácali.  

Od roku 2003 od kedy existuje u nás Istrobanka, kto rá 

vystriedala úver od Wienerstetische, ktorý bol hist orickým 

problémom Nomury, teda to bola kauza, ktorú je ešte  asi 

známa, že si ju pamätáme, mesto železným spôsobom s pláca 

päť miliónov euro. Bolo to v časoch, ke ď bežné príjmy boli 

nižšie ako teraz. Tie trvalé stúpali až do roku 200 8, ke ď 

v roku 2009, 10 došlo ku kritickému prepadu bežných  príjmov 

a k ve ľmi nepriaznivej situácii.  

Treba ale doda ť, že v roku 2008 mesto zobralo 

rozvojový úver na šes ťdesiatdevä ť projektov a tým pádom 

malo nadupané stavy na ú čtoch. Čiže v podstate sa v tom 

čase žilo lepšie.  

Dneska nemáme žiadne nadupané ú čty, pä ť miliónov 

napriek tomu v tvrdých podmienkach úspešne splácame , ale 

považujem to za hornú hranicu. A je to jedna z vecí , ktoré 

treba vyrokova ť a verím, že teda si to pán riadite ľ zoberie 

za svoje, že o žiadnom inom vä čšom čísle ro čného dopadu 

v horizonte viacro čného úveru hovori ť nebude. A keby bol 

teda ten úver kratší ako pätnás ťro čný, k čomu držím palce, 

tak potom by bolo treba samozrejme dohodnú ť, že teda nebude 

splatený, ale bude len čiasto čne splátkový so zostatkom, 
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ktorý bude splatný napríklad po piatich alebo šiest ich 

rokoch.  

Druhá vec je, ešte raz sa vraciam k tej veci percen t. 

Ja vítam všetky úspory, ktoré boli predložené. Je ú plne pre 

mňa jednozna čné, že je treba urobi ť tú dohodu s európskou 

bankou. Lepšie podmienky bezpochyby nikdy nikde 

nezoženieme. A ten štyridsa ťmiliónový rámec, ktorý nám 

poskytujú, by mal by ť použitý na od, na refinancovanie, 

alebo teda splatenie akýchko ľvek iných existujúcich alebo 

budúcich úverov tak, aby zasa nezdvihol celkovú úve rovú 

zadlženos ť mesta, alebo v krajnom prípade so súhlasom 

zastupite ľstva do šes ťdesiatich percent, tak jak zákon 

káže. Do šes ťdesiatich percent, kde ale už dneska platia 

iné opatrenia, ktoré sú ve ľmi podobné opatreniam štátu 

a tieto treba, pán riadite ľ, da ť na papier. A bezpochyby ja 

ich od vás žiada ť budem a možno by ste ich mohli da ť aj 

poslancom, lebo by ove ľa k ľudnejšie uvažovali o tom, čo tu 

teraz rozprávame.  

Takže za vä čší úver ís ť do refinancovania toho, čo 

nemusíme neni potrebné. Uvidíme aká bude situácia 

s refinancovaním konzorciálneho úveru Československej 

obchodnej banky so sporite ľňou. Aké peniaze z nich 

vytl čieme, môžeme skúsi ť vyt ĺcť aj vä čšie peniaze, aby sme 

zaplatili aj Dexia banku, ale nie s vä čším úrokom.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 
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Ďakujem pekne. 

Dámy a páni, ak dovolíte, ja by som vás nasmeroval na 

pohľad na uznesenie. Uznesenie, ktoré bolo v pôvodnom 

materiáli obsahuje schválenie úveru od centrálnej 

európskej, teda od Banky Rady Európy, ktorú podporu je 

zrejme aj vy, aj pán kontrolór a tam nemáme asi 

pochybnosti, že  ideme od rozumného kroku, že si zo berieme 

tie peniaze na to, aby sme znížili našu úverovú zad ĺženos ť.  

A navrhujem, aby sme samostatne dis, rokov, teda 

hlasovali o časti číslo tri, ktorá splnomoc ňuje primátora 

na podpísanie dodatku s Primou. Lebo to je otázka či idem 

do toho, že chcem splati ť v januári Primu, dostanem za to 

nejaké úspory, ale musím ma ť istotu, ktorú dnes nemáme, že 

budem mať lepší úrok ako jedna tridsa ťosem.  

A tí, čo to nepodporia toto s tou Primou, tak hovoria, 

ja radšej budem ma ť jedna tridsa ťosem lebo to nemusím 

splati ť, po čkám si s jedna tridsa ťosem až do roku 2018, 

alebo ke ď to budem schopný urobi ť skôr, urobím to skôr, 

záleží od situácie na trhu, ktorú dnes nepoznáme. T á otázka 

pána kontrolóra bola namieste. Čiže ak tu opatrnos ť, tak 

opatrní nepodporia a povedia si radšej budem plati ť viac.  

Je to tak. Budem plati ť viac. My vám ponúkame  dnes 

nula devä ť ale povinnos ť plati ť, ale nevieme, či sme 

schopní zabezpe či ť na trhu úver, ktorý bude lepší ako jedna 

tridsa ťosem.  

Riadite ľ tvrdí, že z jeho prieskumu trhu, povedal by 

som takého, ktorý si urobil, zatia ľ bez verejného 
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obstarávania, vychádza, že máme takú šancu. Preto s me to 

uznesenie navrhli.  

Ak, ak poviete, že nie touto cestou nechceme ís ť, no 

tak budeme obstaráva ť len to čo musíme, to ste tu povedali, 

musíme refinancova ť a z toho h ľadiska by ten tretí bod toho 

uznesenia jednoducho nebol schválený.  

Čiže my vás nabádame, urobme ten tretí bod, myslíme 

si, že budeme úspešní, ale ukáže nám to len verejné  

obstarávanie. Ak máte pocit, že radšej bu ďme opatrní v tej 

časti s tou Primou, tak na to po ďme inak. Neschvá ľme ten 

tre, tretí bod, ktorý je  v tom uznesení a ostaneme  na tom, 

že jedna tridsa ťosem, ale s istotou, že môžme spláca ť až do 

roku 2018. 

Toto je rozhodovanie o bode číslo tri.  

Predpokladám, že bod jedna, dva nie je predmetom 

nejakého sporu v našom zastupite ľstve.  

Čiže chcem vás nabáda ť na to, aby sme to hlasovali na 

dvakrát. CEBku ako jedno rozhodnutie, Primu ako dru hé 

rozhodnutie. A vy sa rozhodnete na pod ľa toho, na ktorú 

stranu tých argumentov sa vaše rozmýš ľanie kloní. Aký nám 

dáte mandát, tak budeme postupova ť.  

Pán poslanec Kolek, nech sa pá či, faktická. 

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

Ďakujem. 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 25. a 26. júna 2014 s pokra čovaním 3. júla a 24. septembra 2014 

 427 

Bolo, bol by som nerád, keby sa mi akože dalo za k,  na 

krk alebo do mojich slov, že som proti, aby sme bra li 

výhodnejší úver, ako máme ten. Čiže to je za prvé.  

Pán primátor, takto boli vaše slová adresované na m ňa, 

že teda ke ď ja súhlasím  s tým, aby sme radšej platili 

jedna tridsa ťšes ť, tak dobre, hej teda, robte tak jako 

hovorí pán Kolek. Nie, takáto vôbec nebola tá moja 

myšlienka.  

Veď už len z toho predloženého materiálu, že Prima, 

napriek tomu, že jej chceme vráti ť alebo splati ť naše, náš 

úver skôr, nám sama dobrovo ľne ponúka nula devä ť.  

Čiže tu nie je, nestojí vôbec tá otázka, že či radšej 

plati ť jedna tridsa ťšes ť alebo teda h ľadať a znižova ť 

úrokové za ťaženie.  

Druhá vec je, naozaj dnes vieme jednozna čne poveda ť, 

že zobra ť úver z CEB je výhodné. Bodka. Hej? Ale jeho 

použitie zatia ľ je diskutabilné. Hej? Čiže či Prima, či 

ČSOB. (gong) Čiže túto, toto dnes schváli ť je, pardon za 

výraz, nezodpovedné. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

(poznámka:  po čuť hovor mimo mikrofón) ní čka 

Kimerlingová (poznámka:  kýchnutie) prepá čte, faktická 

poznámka.  

Ing. Viera   K i m e r l i n g o v á ,     
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I .  námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

Pán primátor, ale my sme nepovedali, že my chceme d o 

roku 2018 spláca ť za jedna tridsa ťosem. Ve ď my aj ke ď 

nepodpíšeme dodatok číslo tri, môžeme v januári splati ť ak, 

ak, ale dobrovo ľne, nie nasilu. To je ten rozdiel.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ja s vami súhlasím. Presne je to tak ako povedala p ani 

námestní čka. My v januári môžme, ale odteraz do januára 

budeme stále plati ť jedna tridsa ťosem. Len v tom je rozdiel 

v tom prístupe. Že  my v istom riziku môžme ušetri ť, ale 

radšej ma ť istotu, že v januári dobrovo ľne splatíme, lebo 

budeme mať istotu, že máme lepší úrok a dovtedy budeme ma ť 

jedna tridsa ťosem. To je tá istota.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

To budeme v septembri. V septembri, v októbri, ke ď sa 

ukon čí verejné obstarávanie. Lebo my do ňho ideme na základe 

toho, čo sme tu dnes prezentovali.  

Čiže to ľko z našej strany.  

Zdá sa, že sme všetko čo sme mali poveda ť, povedali.  

Pani predsední čka návrhovej komisie.  

Nech sa pá či. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 
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Budeme hlasova ť o návrhu uznesenia mestské 

zastupite ľstvo po prerokovaní materiálu splnomoc ňuje 

primátora hlavného mesta v bode jeden na podpísanie  

Rámcovej úverovej zmluvy a tak ďalej,  

v bode dva na zabezpe čenie čerpania tranže vo výške 

dvadsa ť miliónov a tak ďalej. 

O týchto dvoch bodoch.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Čiže najprv hlasujeme o bode jedna, dva.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Ktorá bola autoremedúrou dodaná, tak o tom budeme 

samostatne hlasova ť.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ttakže o bode tri budeme hlasova ť samostatne.  

Dávam teda hlasova ť o časti jedna a dva uznesenia. 

Rámcová úverová zmluva na štyridsa ť a čerpanie dvadsa ť  

pri maximálnej marži nula osemdesiatpä ť.  

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

Pán Kolek, vy chcete procedurálnu? Lebo už máme po 

rozprave.  
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Nech sa pá či. 

Ja vám, ja vás teraz nepo čujem.  

Prosím, zapnite pána poslanca, lebo  

(poznámka:  po čuť hovor mimo mikrofón) 

Tak, teraz prerušujem to hlasovanie, lebo pán posla nec 

má procedurálny návrh.  

(poznámka:  po čuť slová „ale nemôže by ť prerušené“) 

No, ja sa ospravedl ňujem, ale pán poslanec sa 

prihlásil ešte kým bolo spustené. Čiže pán poslanec Kolek 

má právo na procedurálny návrh.  

Prosím keby ste zapli pána poslanca Koleka.  

Skúste sa možno ešte raz prihlási ť, neviem či vás to 

nevyplo ten systém.  

Toto, prosím, keby ste zmazali to vy, to hlasovanie , 

aby sme mohli opä ť registrova ť prihlásených poslancov.  

Pán poslanec sa má prihlási ť. Už by to mohlo fungova ť.  

Takže prosím teraz prihlášku pána poslanca. Mikrofó n 

je váš, nech sa pá či. Procedurálny návrh.  

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

Ďakujem. 
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Tá procedúra z mojej strany bola naozaj len v tom, že 

a teraz hovorím o tom, akým spôsobom sme dostávali 

materiáli, že nemám na stole uznesenie, za ktoré sm e boli 

vyzvaní, aby sme hlasovali. Z predkladate ľky som nerozumel 

čo pre čítala, vy ste (poznámka:  hovoria naraz poslanec aj  

predsedajúci, nie je rozumie ť) svojim spôsobom zopakovali, 

neviem či sto percent hodnoverne alebo nie. Čiže či je to 

presne ten text, ktorý schva ľujeme. To je jedna vec.  

Druhá vec je, už len preto  že, že som toto nejakým  

spôsobom nemal isté som si dovolil preruši ť takýmto 

spôsobom hlasovanie.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prosím pani predsední čku, keby pre čítala celý bod 

jedna, dva,  pretože pán poslanec Kolek nevie o čom 

hlasujeme. takže prosím, keby ste to pre čítali, aby každý. 

(poznámka:  po čuť hovor mimo mikrofón) 

Prosím, ja mám elektronický materiál, ktorý. 

(poznámka:  po čuť hovor mimo mikrofón) 

Tak pro. Potom je úplne namieste, ja sa vám 

ospravedl ňujem. Ja mám uznesenie, ktoré mám v elektronickej 

podobe, pani námestní čka ho má.  

No, ale, my hlasujeme vo vz ťahu k CEBke v pôvodnom 

znení uznesenia. Pani predsední čka ho teraz pre číta, aby 
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sme nemali pochybnosti, lebo je ve ľmi dôležité vedie ť o čom 

hlasujeme. Pán poslanec to požaduje a je to úplne n amieste.  

Prosím pani predsední čku keby pre čítala návrh 

uznesenia, o ktorom sa ide hlasova ť.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Tento návrh uznesenia, čo som čítala je to aj v tom 

pôvodnom materiáli čo sme dostali a ja som doplnila s tým, 

že o tom tre ťom bode čo bolo autoremedúrou doložené sa bude 

hlasova ť samostatne, to som ne čítala.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Áno. Prosím, keby ste pre čítali jedna, dva. Pre čítajte 

jedna, dva. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Čítam to, čo je napísané, čo sme mali v materiáloch: 

mestské zastupite ľstvo po prerokovaní materiálu 

splnomoc ňuje primátora hlavného mesta Bratislavy: 

Po prvé, na podpis Rámcovej úverovej zmluvy s Counc il 

of Europe development bank v celkovej rámcovej výšk e 

štyridsa ť miliónov eur, 

po druhé, na zabezpe čenie čerpania tranže vo výške 

dvadsatich miliónov eur pri maximálnej marži nula c elá 

osemdesiatpä ť percenta. 
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To sú tie dva body, čo máme písomne.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne.  

O tomto ideme hlasova ť.  

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťštyri prítomných poslancov, 

tridsa ťtri za, nikto proti, nikto sa nezdržal, jeden 

nehlasoval. 

Konštatujem, že sme prijali túto časť uznesenia. 

Pani predsední čka. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Tretí bod tohto uznesenia: 

Splnomoc ňuje primátora hlavného mesta SR Bratislavy na 

podpísanie dodatku číslo tri k zmluve o úvere číslo 

10/085/8 s Prima bankou Slovenska, a. s. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte  o tejto časti 

uznesenia.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 
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Tridsa ťpäť prítomných poslancov, 

pätnás ť hlasovalo za, dvaja proti, sedemnásti sa 

zdržali, jeden poslanec nehlasoval. 

Túto časť uznesenia sme neschválili.  

Je to všetko zrejme aj zo strany návrhovej komisie.  

Ukončili sme tým rokovanie o bode číslo tri.  

Vyhlasujem prestávku. Rád by som ju udržal v rámci 

dvadsa ť minút, takže jedenás ť pä ťdesiat by sme sa stretli 

a pokra čovali ďalej.  

 

 

(Prestávka od 11.26 do 12.05) 

 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Poprosím zvon ček, je dvanás ť hodín, skúste zazvoni ť. 

(gong) 

Vážené pani poslankyne, poslanci, ktorí ste na 

Jahodových hodoch pred budovou Primaciálneho paláca , lebo 

dnes a zajtra sú hody, takže aj  máte náhodou nemäs ový de ň 

a cez obednú prestávku  ke ď by  ste si vybehli da ť nejakú 
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jahodovú pochú ťku, ve ľmi rád (poznámka:  nie je rozumie ť), 

v tom stane, prosím, na Primaciálnom paláci vás to čaká. 

Viem, že tam nie je mikrofón, ale pevne verím, že t am príde 

môj hlas, ktorý zvoláva poslancov, tak ako v britsk om 

parlamente majú zvon ček, ktorý ke ď zazvoní, tak zvoní 

v miestnych kr čmách okolo parlamentu, aby všetci poslanci 

vedeli, že sa ide hlasova ť.  

Takže my takýto zvon ček ešte nemáme, ale možno ho raz 

budeme mať, preto volám poslancov, ktorí sú v budove 

Primaciálneho paláca v mezzanine alebo na chodbách,  keby sa 

vrátili do rokovacej miestnosti. Budeme rokova ť o bode 

číslo štyri Návrh na zmenu rozpo čtu na rok 2014. 

 

 

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: 

(poznámka:  nie je nahratý za čiatok vety)vážení páni 

poslanci, otváram rokovanie o bode číslo štyri, je to Návrh 

na zmenu rozpo čtu mesta Bratislavy na rok 2014, ktorý vám 

predkladáme. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Ja urobím kratu čký úvod a potom ma doplní pán 

riadite ľ.  
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V zásade vychádzame z toho, že je, ide o vä čšiu zmenu 

rozpo čtu spo čívajúcu v tom, že odhadované výdavky na 

európske projekty, ktoré boli zapracované v našom r ozpo čte 

na tento rok sa v plnom rozsahu nenaplnia ani tým, že 

dostaneme dos ť pe ňazí z Európskej komisie, ani tým, že my 

musíme da ť spoluú časť, čiže ušetríme tie peniaze, ktoré sa 

týkajú spoluú časti a tieto peniaze chceme alokova ť na 

naliehavé potreby, ktoré mesto má. Jednak na samotn om 

Nosnom dopravnom systéme vo vz ťahu k autorskému dozoru, vo 

vz ťahu k stavebnému dozoru, ktorý sme istý čas museli 

plati ť sami a až ke ď sme vysú ťažili externý stavebný dozor, 

tak ho bude plati ť Európska komisia a Ministerstvo dopravy 

ako riadiaci orgán. 

Čiže jeden okruh zmien sa týka ušetrených pe ňazí na 

Nosnom systéme a alokovanie na veci, ktoré Nosný sy stém 

potrebuje.  

Na druhej strane, na druhej strane sú tam veci, kto ré 

sa týkajú pe ňazí, ktoré sme získali. Či už z recykla čného 

fondu, štátnej dotácie, zvýšenými príjmami našich 

organizácií, tie samozrejme alokujeme na potreby, k toré tie 

príslušné organizácie majú.  

A potom tam máme samostatnú časť, ktorá sa týka 

presunov medzi položkami. To znamená, niekde sme uš etrili 

alebo chceme ušetri ť a presúvame inde.  

Toto všetko sú asi veci, ktoré by mali šancu získa ť 

vašu podporu.  
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Poslednou časťou zmien je skupina kde z tých 

ušetrených pe ňazí z Európskych fondov chceme rieši ť 

niektoré potreby, ktoré sa netýkajú nosného systému . To 

znamená, sú tam veci okolo galérie, múzea a, a ďalších 

našich kultúrnych zariadení, teda mestskej knižnice . Sú tam 

niektoré ďalšie položky, ktoré považujeme za dôležité, ale 

do rozpo čtu 2014 sa nám v januári nedostali.  

Toto je zhruba stru čný obraz zmien, ktoré materiál 

predložený na rokovanie prináša. Pokia ľ budete chcie ť 

vedie ť ďalšie detaily, chcete sa vyjadri ť ku konkrétnym 

položkám, pán riadite ľ je pripravený aj s ,so svojimi 

kolegami odpoveda ť na konktrétne otázky.  

Ja otváram diskusiu k bodu číslo štyri. Nech sa pá či, 

je tu priestor pre vás.  

Pán poslanec Nesrovnal sa hlási.  

Nech sa pá či, pán poslanec. 

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

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Kolegyne a kolegovia, chcel by som sa pri bode Zmen y 

rozpo čtu jednému bodu, ktorý v tomto materiály nie je, 

a ktorý by som rád do ňho navrhol ako návrh na zmenu 

uznesenia.  

Týka sa veci, ktoré sme už nieko ľko raz v tomto 

mestskom zastupite ľstve prerokovávali a konkrétne mestského 

lesoparku a ťažby v ňom.  
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Mestský lesopark v Bratislave alebo bratislavský 

lesopark je ve ľmi významným priestorom rekreácie 

Bratislav čanov. Každý víkend, nie len cez týžde ň, ale každý 

víkend sa v ňom rekreuje tisíce ľudí všetkými druhmi 

športu. Ve ď aj ja sám tam chodievam beháva ť a vidím to. 

Význam lesoparku za posledné obdobie, ostatné obdob ie 

narastá a sledujeme to aj na reakciách verejnosti, ktorí si 

veľmi citlivo všímajú čo sa v tomto lesoparku deje.  

Všetkých nás šokovala informácia o nezákonnej ťažbe 

v lese na Kolibe a zrejme aj toto prispelo tiež k z výšeniu 

senzitivity a intenzity vnímania verejnosti ťažby 

v lesoparku. Všetci sme boli adresátmi e-mailov a i niciatív 

aktivistov, športovcov, cyklistov z rôznych ob čianskych 

združení, smerujúcich k zlepšeniu kvality pohybu a utíšeniu 

hospodárskej ťažby v lesoparku, pretože lesopark má by ť 

v prvom rade zdrojom rekreácie. Má rekrea čnú funkciu a nie 

len tú primárne hospodársku.  

Ja som v nadväznosti na tieto aktivity a iniciatívy  

zorganizoval nieko ľko stretnutí aktivistov a z rôznych 

skupín, bu ď ekologických alebo aj športových s vedením 

Mestských lesov. Výsledkom týchto stretnutí je, sú 

nasledujúce čísla: 

Ten plán ťažby na rok 2014 predpokladal štrnás ťtisíc 

kubíkov. Štrnás ťtisíc kubíkov. Pardon, viacej. 

Šestnás ťtisíc kubíkov alebo sedemnás ťtisíc kubíkov ťažby, 

ale ťaží sa reálne štrnás ť. Osemtisíc sa už vy ťažilo, čiže 

zostáva šes ťtisíc kubíkov. My sme sa dohodli, alebo 

povedali sme, my sa pokúsime predloži ť do zastupite ľstva 

návrh, aby sa týchto šes ťtisíc kubíkov do, to znamená ťažba 

do konca roka, Mestským lesom odpustilo a tak sa vy tvoril 
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stav, ktorý vlastne je cie ľom všetkých iniciatív, kedy sa 

utíši hospodárska činnos ť mestských leso, utíši hospodárska 

ťažba a bude sa les iba udržova ť.  

Finan čné vyjadrenie týchto šes ťtisíc kubíkov je cirka 

stošes ťdesiattisíc eur. To znamená sa rozprávame o čiastke 

stošes ťdesiattisíc, ktorú treba Mestským lesom odpusti ť, 

aby nemuseli v tejto výške ťaži ť.  

Ja som sa pozrel na mestský rozpo čet a navrhujem, aby 

sme túto, aby sme to Mestským lesom odpustili a aby  do 

konca roku už vlastne nemuseli vykonáva ť intenzívnu 

hospodársku ťažbu, ale iba tie udržiavacie práce, ktoré tam 

majú.  

Tých stošes ťdesiattisíc navrhujem presunú ť z dvoch 

zdrojov. prvý zdroj je ušetrená, sú výdavky z ušetr enej 

zimnej údržby. Tam sme ušetrili, sám ste hovorili, pán 

primátor, okolo, nieko ľko miliónov. Ja tu hovorím iba o sto 

tisícoch. A druhý zdroj, tých zvyšných šes ťdesiattisíc, 

navrhujem použi ť z programu šes ť Komunikácia, marketing, 

pretože si myslím, že niet lepší marketing pre hlav né mesto 

ako je čistý a, čistý a pokojný mestský lesopark. A o tieto 

sumy by sa zvýšil teda program štyri pre, príspevok  pre 

údržbu Mestských lesov. Ja celý ten návrh pre čítam, aby 

zaznel, aby sme vedeli o čo mi ide: 

Návrh na zmenu navrhnutého uznesenia zastupite ľstva 

hlavného mesta Bratislavy. Je to k materiálu „Návrh  na 

zzmenu rozpo čtu“ bod dve, návrh na doplnenie tabu ľkovej 

časti predpo, predkladaného materiálu: mestské 

zastupite ľstvo hlavného mesta SR Bratislava schva ľuje: 
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V tabu ľkovej časti na strane 1 až 9 materiálu v bode 6 

presuny rozpo čtových prostriedkov, presun finan čných 

prostriedkov bežných výdavkov z programu štyri Živo tné 

prostredie, podprogram 4.2 Prostredie pre život, pr vok 

4.2.1 Zvýšenie čistoty v meste funk čná klasifikácia 0510 

z pôvodných štyri milióny sedemstotisíc, sedemstotr itisíc 

päťsto eur, to je tá hodnota po zmene rozpo čtu uznesenia 

1527/2014 zníženie o stotisíc eur na štyri milióny 

šes ťstotisíc eur.  

A z programu 6 Komunikácia, marketing a cestovný ru ch, 

podprogram 6.1 Komunikácia, marketing a vz ťah 

s verejnos ťou, funk čná klasifikácia 01116, položka 600 

z pôvodných šes ťstotisíc eur zníži ť o šes ťdesiattisíc eur, 

to znamená pä ťstoštyridsa ťtisíc eur.  

A o tieto sumy zvýši ť program 4 Životné prostredie, 

podprogram 4.2 Prostredie pre život, Prvok Projekt 4.2.3 

Údržba  Mestských lesov, funk čná klasifikácia 0422 Mestské 

lesy v Bratislave, položka 640 z pôvodných 

osemstoštyridsa ťpäťtisíc eur zvýši ť o stošes ťdesiattisíc 

eur, to znamená na milión nula pä ťtisíc eur.  

Navrhovaný presun finan čných prostriedkov v rámci 

bežných výdavkov nemá dopad na výšku navrhovaných z mien 

bežného rozpo čtu. (gong) 

Ďakujem a prosím o podporu tohoto materiálu. Myslím,  

že tým vyhovieme ve ľkej objednávke bratislavskej verejnosti 

na kvalitný a čistý pohyb v Bratislavskom lesoparku.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Dve faktické poznámky, respektíve tri, lebo aj ja s a 

pridám.  

Pán poslanec Pilinský.  

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

Ďakujem. 

Ja by som sa rád spýtal, či by aj teda tento , tento 

návrh kolegu Nesrovnala sa mi osobne pá či, a myslím, že ho 

nebudem mať problém podpori ť. Ale pri tej príležitosti by 

som chcel spýta ť, či  by, či zase by nebola téma na to 

vhodná, aby sa otvorila aj téma aj evolu čného parku, ktorá 

tu rezonovala cca pred rokom, ale bohužia ľ vyšumela tak, 

tak nejako do, do stratena. A keby sme vtedy urobil i 

rozhodnutie, tak ur čite by sme dneska mali Mestské lesy 

v inom, v inej, v inom staveb, v inej kondícii ako tu 

opisoval pán, pán kolega aké majú pocity Bratislav čania.  

Takže možno by bola teraz vhodná téma na to, aby sa  

znovu, nehovorím že na pléne, ale. Alebo dala nejak á 

informácia, vôbec že v akom stave je, je celý ten p roces. 

Lebo tam len hlavné mesto, respektíve naše mestské 

zastupite ľstvo dávalo k tomu stanovisko. Ale že (gong) v, 

v akom stave je proces toho vyhlasovania.  

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.  

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

Ďakujem. 

Vidím, že prebieha komunikácia medzi šéfom finan čného 

oddelenia a pánom Nesrovnalom, je to asi oh ľadne toho, čo 

aj ja chcem poveda ť, že rozpustenie tých stotisíc, my sme 

to už alokovali na cesty, takže tam by som poprosil  aspo ň 

nejakú úpravu čo sa týka uznesenia, ktoré navrhuje pán 

Nesrovnal, pretože tieto peniaze, ktoré požadujete,  sme už 

alokovali na údržbu ciest.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán námestník Budaj.  

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

Na pána Pilinského by som chcel reagova ť, že tú agen 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Nemôžeš, nemôžeš, pán námestník. Na faktickú sa nem ôže 

reagova ť. 

Ján   B u d a j ,  námestník primátora a poslanec MsZ: 
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Tak on kládol otázku vedeniu. Tak potom sa musíte 

kolega prihlási ť.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Potom sa musí prihlási ť, prihlási ť, nech sa pá či do 

diskusie. 

Ešte kým pán poslanec Nesrovnal dostane slovo, aby 

odpovedal, ja chcem, chcem tiež poveda ť k tomu jeho návrhu, 

že návrh znie dobre a sympaticky a ja s ním nemám p roblém. 

Sám som chcel požiada ť riadite ľa Mestských lesov aby sa 

v letnom období v lesoparku ne ťažilo. Otázka znie, že ako 

definova ť to, že teda čo bude bežná údržba, lebo to tiež je 

nejaká ťažba. To musíme poveda ť, že teda bežná údržba áno 

a poveda ť, že sa nebude iba hospodársky ťaži ť, teda 

predáva ť to drevo alebo neviem akým spôsobom sa to dá 

obmedzi ť.  

Tá druhá otázka je, že vy nám beriete z programu 

Životné prostredie 100 tisíc, ktoré tam už nemáme. 

Respektíve, ktoré bude potrebné na iné veci. Viem, že vám 

je to jedno, len hovorím, že nie je to, nie je to z imná 

služba, tá je už pre č. To povedal pán riadite ľ. Čiže ak ste 

to chceli z ušetrenej zimnej služby, asi uniklo vaš ej 

pozornosti, že sme v tomto zastupite ľstve schválili, že tá 

úspora pôjde naozaj na cesty.  

Čiže teraz ste nám zobrali z iných vecí a my to bude me 

musie ť vyškrta ť. Je to rozhodnutie zastupite ľstva. 

Samozrejme, že to urobíme. Len aby ste vedeli, že t o nie je 
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ušetrená zimná služba, nebude na čierne skládky. Na nie čo 

nebude. Stotisíc eur bude chýba ť. U marketingu to ani 

nehovorím. Ale tak nepodporíme akcie, ktoré mesto r obí 

s inými organizáciami. To máme vydiskutované. Tam m a to 

možno bolí menej ako pri tom životnom prostredí. Le bo tam 

siahate niekam, kde neviete aké to bude ma ť dopady. Nemôže 

sa to urobi ť s ušetrených pe ňazí, lebo sme ich už 

realokovali.  

To len faktická poznámka smerom k vám. Inak vecne, 

rozumiem tomu čo ste chceli navrhnú ť a nemám s tým žiadny 

problém.  

Ešte pán kontrolór, ak môžem, aby predbehol vaše 

odpovede na faktické poznámky. Chce reagova ť na vás.  

Pán kontrolór, nech sa pá či. 

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

SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne.  

Ja by som k veci rád. Otázka, odkia ľ sa zoberie tá 

úspora? Bolo to v apríli, ke ď cirka milión sedemstotisíc sa 

presunulo z položky Zimná údržba na položku Opravy ciest. 

V tom čase to nebolo presne vyšpecifikované, že ko ľko je 

úspora, ale úspora v Zimnej údržbe sa dá dosiahnu ť celkom 

ur čite do 15. novembra. A ja si rád zoberiem vo volebn om 

období za svoje, že tu budem sedie ť s pánom riadite ľom, aby 

po skúsenostiach, ktoré sme spolo čne získali po čas tej 

kontroly, ktorú sme vykonávali, ušetrili ešte z tej  časti 

stotisíc euro, ktorá príde na rad od 15. novembra v  rámci 
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nasadenia pracovníkov, ktorú som ve ľmi podrobne aj 

skontroloval, aj popísal v mojej správe.  

Ja som ve ľký optimista, že tú úsporu tam naozaj 

dosiahneme a že ke ď odtia ľ tých stotisíc euro odíde, tak 

nijaká dramatická záležitos ť z toho nemôže vzniknú ť popri 

spôsobe akým iná č vôbec realizujeme všetky faktúry hlavného 

mesta, ktoré prichádzajú v období november a decemb er roku 

bežného. (gong) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec Nesrovnal reaguje na faktické poznámky .  

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

Ďakujem. 

Podobne som chcel hovori ť aj ja k tomu, k tej zimnej 

údržbe. Možno že to nebude nie len z tej predchádza júcej, 

ale z tej priebežnej. Proste v tomto programe sa ur čite 

ušetrí stotisíc euro. Takže z tohoto programu. Pret o to 

navrhujem, a prosím teda o podporu, aby sa to aj ti e 

peniaze tam takto uložili. 

Čo sa týka ešte otázky definícií ťažby, hospodárska 

funkcia, rekrea čná funkcia, zabudol som poveda ť, alebo 

teraz to chcem ešte zdôrazni ť, že aktivisti pripravujú 

koncep čným, v spolupráci s mestskými lesmi, pripravujú 

koncep čný materiál takého ideového zámeru mestského 
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lesoparku, aby sme vedeli, čo od neho vlastne chceme: akú 

funkciu má plni ť, do akej miery hospodársku, do akej 

rekrea čnú, kde čo má by ť v akej intenzite, myslím, že tento 

dokument nám potom dá odpove ď aj na mnohé otázky, ktoré 

teraz máme. To znamená, ko ľko je rozumná ťažba, ko ľko je 

rekrea čná hodnota tohoto lesoparku, ko ľko mesto potrebuje 

minimálne vy ťaži ť a tak ďalej. Tento materiál sa pripravuje 

a myslím, že bude v priebehu nieko ľkých mesiacov pripravený 

a ja ur čite budem tu o ňom informova ť.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Slovo má pán poslanec Uhler.  

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

Ďakujem. 

Môj príspevok sa bude týka ť poslaneckých priorít.  

Pred, pred mesiacom sme schva ľovali presun 

poslaneckých priorít, o ktoré požiadala pani Nagyov á 

Džerengová a dnes mám takúto žiados ť i ja.  

Pre mestskú časť Jarovce boli moje priority tri. Jedna 

sa týkala križovatky kde sa stretávajú cesty z Jaro viec, 

Rusoviec a Petržalky. Táto križovatka už je dnes 

zrealizovaná a dopravným zna čením sme získali vyššiu 

priepustnos ť križovatky.  
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Zárove ň sa pri tej príležitosti chcem po ďakova ť pánovi 

riadite ľovi magistrátu, ktorý zabezpe čil aj to, aby sa 

vymenila časť asfaltového povrchu.  

A zostalo tam práve z tejto priority 

štyritisícpä ťstosedemdesiatpä ť eur, ktoré potrebujem niekde 

inde.  

Zárove ň, teda druhou prioritou bola výmena havarijných 

zvodidiel v centre mestskej časti, ktorej sa bohužia ľ musím 

vzda ť, pretože zví ťazila tretia priorita, ktorá je drahšia 

a to je bezbariérová lávka pre peších.  

Dnes v centre Jaroviec je križovatka kde je štrnás ť 

schodov. Nie je možné prekona ť ju inak, ako prejs ť tých 

štrnás ť schodov, alebo po úzkej ceste kde chodí MHD, 

nákladné autá, všeli čo, ís ť či už imobilní ve ľmi pomaly 

tade idú, alebo mami čky s ko číkmi to majú tam ve ľmi 

nebezpe čné. Je to už dnes vyprojektované, je na to 

rozpo čet, za čo ďakujem GIBu a potrebujem práve peniaze zo 

zvodidiel a peniaze, ktoré zostali z prvej priority , čo 

bola križovatka, presunú ť na túto bezbariérovú lávku. To je 

vecná podstata môjho návrhu.  

Ja aj pre čítam návrh uznesenia, ktorý sa doplní 

v bodoch šes ť, sedem a osem k pôvodnému uzneseniu, čo už je 

len technická vec.  

Čiže bod číslo 6.  

V programe 13, podprograme 13.2 Doprava v položke 

Výmena zvodidiel križovatka Jantárová, Palmová, Ovo cná 

poml čka OSK zníži ť bežné výdavky o dvadsa ťtisíc eur.  
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Sedem, bod číslo 7. 

V programe 13, podprograme 13.2 Doprava v položke 

Zmena dopravného zna čenia križovatka ciest I/2a a III/00246 

poml čka OSK zníži ť bežné výdavky 

o štyritisícpä ťstosedemdesiatpä ť celé šes ťdesiatšes ť eur.  

A bod číslo 8. 

V programe 13, podprograme 13.2 Doprava v položke G IB 

– Bezbariérová lávka pre peších križovatka Jantárov a, 

Palmová, Ovocná zvýši ť kapitálové výdavky 

o dvadsa ťštyritisíc pä ťstosedemdesiatpä ť celých 

šes ťdesiatšes ť eur.  

To je všetko. 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 riadite ľ Gajarský.  

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

Ďakujem za slovo. 

Ja chcem iba poveda ť k tomuto, že tie zmeny rozpo čtu, 

ktoré sa týkajú vašich poslaneckých priorít, teda ž e ke ď si 

poslanec chce prehodi ť tie prostriedky tak, aby sa 

využívali, využili efektívnejšie, alebo niekde inde  a urobí 

si plus a mínus s tým, že na konci je nula samozrej me čo sa 

týka tých zmien, tak to je automatické. Ja by som v ás 

samozrejme podporil a myslím, že to všetci podporít e.  
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Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pani poslanky ňa Tvrdá, riadne prihlásená.  

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

Ďakujem pekne za slovo.  

Na úvod by som rada dala procedurálny návrh.  

V materiáli, ktorý máme predložený, máme šes ť tabuliek 

a dávam návrh, aby sme o každej tabu ľke hlasovali zvláš ť. 

Poslanecký klub KDH vä čšinovo podporí tabu ľku 1, 2, 3, 4 

a 6. Nepodporíme tabu ľku číslo 5.  

Zárove ň dávam návrh aj na zmenu uznesenia, alebo 

doplnenie uznesenia a to tak, že pred mesiacom som 

požiadala, aby sme dostali materiál. Dnes sa nachád za pod 

bodom Cé, informa čný materiál. Je to, sú to kapitálové 

výdavky a zárove ň poslanecké priority ako sa s týmito 

peniažkami narába, či budú zhodnotené, či tie jednotlivé 

veci budú zrekonštruované alebo urobené.  

Ja som si v tomto materiáli našla, možno viete že n ie 

len tento rok ale aj minulý rok ma trápia veci okol o 

rozšírenia cintorínov, tak ako sme už aj v čera s kolegom 

Borgu ľom o tom rozprávali, nebudem sa rozširova ť, 

v podprograme 5.3 Pohrebnícke služby je napísaná ib a jedna 

veta a tá znie: Oddelenie tvorby územného plánu a d opravy 

posudzuje možnos ť rozšírenia cintorínov. Kapitálové výdavky 

vo výške pä ťdesiattisíc eur.  
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No ja viem o tom, že už posudzujú šes ť rokov. Tak 

pokia ľ budú ďalších šes ť rokov, tak tých pä ťdesiattisíc tam 

nemá oprávnenie, tak preto si dovolím da ť návrh na zmenu 

uznesenia. H ľadala som, že kde by som to umiestnila tých 

päťdesiattisíc, aby to malo zmysel a aby sa to dokázal o aj 

preinvestova ť do novembra roku 2014. Našla som zariadenie 

pre seniorov Gerium v Podunej, v Podunajských Bisku piciach 

kde nemali investíciu od roku 1995. A v tomto zaria dení je 

havarijný stav okien, preto týchto pä ťdesiattisíc chcem vás 

poprosi ť, aby sme po stopä ťdesiattisíc posunuli na 

rekonštrukciu, výmenu okien a zateplenie. Preto môj  návrh 

na zmenu uznesenia znie: 

Ako som povedala, v materiáli je šes ť tabuliek, takže 

ja dop ĺňam tabu ľku číslo sedem. Je to zmena rozpo čtu 

v kapitálových výdavkoch vo výške pä ťdesiattisíc eur 

z prvku 5.3.2 Rozšírenie cintorínov zníži ť kapitálové 

výdavky o pä ťdesiattisíc na prvok 10.1.6 Zariadenie pre 

seniorov Gerium v Podunajských Biskupiciach na výme nu okien 

a zateplenie, to znamená zvýši ť kapitálové výdavky 

o pä ťdesiattisíc eur.  

Zárove ň žiadam primátora, aby zapracoval uvedenú zmenu 

do rozpo čtu na rok 2014. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Ja si dovolím jednu faktickú poznámku, pani 

poslanky ňa.  
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Vy ste nevysvetlili pre čo chce, nechcete schváli ť ako 

klub tabu ľku číslo pä ť, ktorá reaguje len na to, že máme 

veľmi nízke príjmy z predaja majetku a máme plati ť faktúry.  

Viem, že to beriete, že to je náš problém, ale je t o 

náš spolo čný problém. Čiže ke ď nepresunieme tie peniaze 

z rezervného fondu, tak budú veci, ktoré budú nezap latené. 

Vďaka vám. Lebo proste zaplati ť ich treba. Čiže my h ľadáme 

zdroje, ktoré máme, ktoré sme si naalokovali v minu losti, 

takže keby ste mohli da ť taký komentár, čo ste chceli 

poveda ť tým, že tu pä ťku nechcete schváli ť.  

Pán poslanec Kolek, vy sa nemôžte ku mne vyjadri ť, 

lebo ja diskutujem faktickou ku pani poslankyni. Ku  pani 

poslankyni.  

Čiže vy chcete na ňu reagova ť. Ve ľmi som zvedavý ako 

to dokážete, ale máte slovo.  

Nech sa pá či. 

Pán poslanec Kolek má slovo. Potom pani poslanky ňa 

Tvrdá. 

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

Ďakujem. 

Pani kolegy ňa Tvrdá hovorila o tom, čo sme v rámci 

klubu nejakým spôsobom prijali za vlastné. Naozaj t am bolo 

povedané to, čo sme sa dohodli.  

K bodu štyri bolo povedané, že nejakým spôsobom 

konsolida čným nebudeme postupova ť a ja poukážem na to, 
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pre čo. Lebo úspora našich prostriedkov z rozpo čtu vzh ľadom 

na nepreinvestovanie grantov z európskych fondov ná m robí 

jedna celá nula osemnás ť bodka šes ťstopä ťnás ť, milión 

osemnásťtisíc šes ťstopätnás ť eur. Tieto sú až na malé 

dorobnosti investi čného charakteru v sume 

dvestopä ťdesiatsedem použité na bežné výdavky.  

Predstavme si, že by bolo došlo k plneniu tak jak b olo 

plánovaný rozpo čet, čiže tieto prostriedky v sume jedna 

nula osemnás ť milióna by sme museli ma ť, aby sme mohli 

čerpa ť prostriedky. Dnes ich chceme na drobnosti rozmeni ť 

(gong), čiže to je to, kde by sme vedeli tieto prostriedky 

presunú ť do bodu číslo pä ť.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne pánovi poslancovi Kolekovi.  

Pani poslanky ňa Tvrdá reaguje. 

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

Vyjadrím sa k tabu ľke číslo pä ť.  

Nechceme znižova ť rezervný fond o jedna celá pä ť 

milióna eur, pretože si myslíme, že to nie je v tej to 

chvíli na mieste na konci volebného obdobia, aby sm e 

opätovne nenechali prázdnu kasu tak ako ste hovoril i pred 

štyrmi rokmi.  
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A myslím si, že sme dlho debatovali o návrhu rozpo čtu 

na tento rok a už vtedy sme poukazovali že desa ť a pol 

milióna kapitálových výdavkov je dos ť nadnesené a dos ť 

vysoké. A ur čite si pamätáte, že náš poslanecký klub 

jednozna čne nepodporil predaj KSP, kde sme si, kde ste si 

namaľovali isté číslo. Čiže v tejto chvíli sa necítim, že 

by sme my boli zodpovední za to, že nemáme za čo zaplati ť 

faktúry.  

A zárove ň, v čera sme mohli, alebo dnes sme mohli 

rokova ť o dvoch miliónov, ktoré na Národný futbalový 

štadión za predaj pozemkov a to sa nerobí. Čiže asi tak 

silne to nepotrebujeme.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pani poslanky ňa, neodpovedali ste, ale ja sa k tomu 

vyjadrím na ešte záver.  

Pán po, pán námestník Budaj.  

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

Čo som neodpovedala? 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Neodpovedali ste. My nemáme z čoho plati ť faktúry a vy 

to ve ľmi dobre viete.  



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 25. a 26. júna 2014 s pokra čovaním 3. júla a 24. septembra 2014 

 454 

Pán námestník Budaj má slovo. 

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

Ďakujem pekne. 

Podobne ako viacerí poslanci s tými poslaneckými 

prioritami by som chcel poprosi ť kolegov o presunutie, 

pretože sa ukázalo, že zatia ľ čo na finan čnom oddelení 

zaradili prostriedky, ktoré som ja a pani poslanky ňa Černá 

odporu čili v rámci tohoto programu ako prostriedky na 

výstavbu spevnenej, aj ke ď teda priepustnej promenády 

v Horskom parku alebo takej cesty v Horskom parku, to bolo 

prevedené v rozpo čte na oddelenie životného prostredia, ale 

to nie je schopné, nemá kapacity takúto, takúto inv estíciu 

zrealizova ť. Ja chcem poprosi ť, aby sa zmena rozpo čtu 

kapitálových výdavkov v príslušnej sume, a myslím, že je to 

devä ťdesiatosem tisíc eur presunula z kapitoly Životného  

prostredia kapitálové výdavky do mestskej organizác ie GIB 

kapitálové výdavky.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem  pek, pekne, pán námestník.  

Slovo má pán mestský kontrolór. 

Nech sa pá či. 

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

SR Bratislavy: 
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Ďakujem za slovo. 

Prihlásil som kvôli tomu, aby som, aby som 

konštatoval, že tento návrh zmeny rozpo čtu rozpo čtové 

opatrenia je pripravený ve ľmi analyticky a precízne. 

Nevyjadrujem sa k jeho jednotkovým obsahovým zložká m lebo 

tak pani Tvrdá, aj pán Kolek vyjadrili svoj názor z  poh ľadu 

toho ako iným rôznym spôsobom sa dajú použi ť tie peniaze 

a je to právo každého poslanca, aby sa takýmto spôs obom 

vyjad, vyjadril.  

A čo sa týka teda ale ako je pripravený ten rozpo čet, 

tak tam naozaj musím oceni ť, že to je jeden z najlepšie 

pripravených pomerne rozsiahlych rozpo čtov. Čiže je tam 

krížom krážom všetko, ale sedia, sedia veci.  

K tomu ešte si dovolím ale doda ť, na základe 

predchádzajúcej diskusie, ktorú nastolil aj pán pri mátor 

z poh ľadu finan čnej situácie mesta.  

Rezervný fond je ve ľmi presne stanovený naš ťastie 

v zákonoch, že akým spôsobom sa dá pou, používa ť, ako sa dá 

krátkodobo používa ť a ako sa dá potom použi ť na základe 

rozhodnutia poslancov aj vašim rozhodnutím. Jedna 

z alternatív je predložená teraz. Môj názor ale k t omu aký 

je sú časný finan čný stav mesta je taký, že je ve ľmi zlý. To 

znamená, nenap ĺňajú sa príjmové stránky rozpo čtu ani 

v bežných príjmoch, ale už vôbec nie v kapitálových  

príjmoch. A otázka, že či bude treba siahnu ť na naše 

rezervy, je len otázkou či to urobíme teraz  alebo na 

septembrovom alebo na októbrovom zastupite ľstve. A v tom má 

pán primátor teda absolútnu pravdu.  
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A možnože to mohlo odznie ť aj v inom, odbornejšom 

materiáli, ktorý možnože teda neni dostato čne zrejmý 

z toho, ke ď sa podáva informácia o rozpo čtovom hospodárení, 

lebo tam je pomerne ve ľa čísiel a nie úplne je z toho 

vidie ť, že teda či je šanca na naplnenie, alebo nie je 

šanca na naplnenie.  

Odišiel nám často spomínaný vedúci oddelenia majetku, 

ktorý mal jednu ve ľkú prednos ť. Síce robil v turbomóde, ale 

zabezpe čoval pre mesto peniaze. Jeho odchod bezpochyby 

a nenahradenie a fyzické nenahradenie oslabil výkon nos ť 

celého oddelenia. Lebo ľudia, ktorí tam pracujú, pracujú 

svedomite. Mal som s nimi tú česť práve v rámci kontroly, 

ktorá vám bola predložená tesne v období jeho odcho du. Ale 

ur čite tie, tie procesy nepostupujú takým tempom, aby sme 

dneska mohli poveda ť, že či naplníme.  

A mne trošku chýba, že sme si nepovedali, že čo si 

myslíme, že vieme naplni ť. Preto je vhodné teda, aby ste 

uvažovali o opatrnosti v mí ňaní pe ňazí.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Faktickou poznámkou reaguje pán poslanec  Kolek na 

pána kontrolóra. 

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

Ja som si vypo čul pozorne pána hlavného kontrolóra. 

Naozaj, ur čite má pravdu. Možnože má viac informácií, ako 

máme my, lebo my v preh ľade hospodárenia ideme so sklzom 

plus, mínus dva mesiace. Čiže dnes máme na stole informáciu 

ku koncu štvrtého mesiaca.  

Z tejto informácie naozaj nie je jasný ten progres 

alebo regres v rámci príjmov a v rámci výdajov. Pod ľa toho 

čo tam je, ideme na to dobre. Lebo či z prerozdelenia daní 

z fyzických osôb, či z príjmu na dane z nehnute ľností sme 

lineárne nadpriemerne zatia ľ v tejto bilanciách. Čiže 

konštatova ť, že nemáme prostriedky, ja mám iné informácie 

ako vy poslanci.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Diskutuje pán poslanec Hr čka.  

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Vzhľadom k tomu, že riešime rozpo čet a napriek tomu, 

že to v tej zmene nie je, ja by som sa opä ť rád vrátil ku 

Kvalitnému verejnému osvetleniu, ku ktorému som ted a možno 

omylom zle vystúpil v predchádzajúcom bode a chcel by som 

teda vysvetli ť Kvalitné verejné osvetlenie.  
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Minulý rok to bolo šes ť miliónov pä ťstotisíc. V tomto 

roku je to naplánované na pä ťmiliónov necelých stotisíc. 

Čiže tam je rozdiel jeden a pol milióna rozdiel, z čoho 

deklarovaných bolo úspora po čas zmeny svietenia v letných 

mesiacoch.  

Keď som si cez infozákon vypýtal teda informáciu, ku 

ktorej som sa nedostal, ako ten jeden a pol milióna  úspory 

bol vypo čítaný, tak som sa ale dozvedel informáciu, na 

ktorú som sa síce nepýtal, ale že v apríli, kedy te da sa 

podstatne nes, teda neskôr zapínalo svietenie a skô r sa 

vypínalo, tak sme ušetrili ako mesto neuverite ľných 

štyritisíc eur. Čiže rád by som povedal, že ľudia, ktorí 

mali po čas apríla problém so svietením, vedia že sme 

ušetrili štyritisíc eur po čas tejto doby, po čas ktorej sme 

fungovali v tomto režime.  

Aj na základe tohto čísla by ma zaujímalo ako bolo 

vypo čítané, že sa má ušetri ť deklarovaných tristotisíc. Ale 

aj tých deklarovaných tristotisíc stále nesúhlasí s  tou 

zmenou zo šes ť a pol milióna, ktoré tam máte v pôvodnom 

rozpo čte, aké boli náklady v roku 2013 a naplánované 

náklady na rok 2014 pä ť miliónov osemdesiat alebo 

devä ťdesiat tisíc.  

A vzh ľadom k tomu, že už všetci vieme, že tento 

ozdravný režim úspory svet, osvetlenia sa zrušil, t ak 

predpokladám, že minimálne aspo ň v tej úrovni tristotisíc, 

teda možno bez tých štyritisíc eur, ktoré sa ušetri li, nám 

niekde chýba. A ja teda nevidím, že akým spôsobom s a idú 

doplni ť. Nevidím tam žiadny návrh akým spôsobom chcete 
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vyrieši ť ten výpadok, ktorý vám týmto vznikol. Možno som ho  

prehliadol. Ale teda by som poprosil.  

Ešte raz. Ako sa znížil o jeden a pol milióna? Ako 

zmena toho, že sa teda nebude šetri ť na verejnom osvetlení 

tak, ako bolo plánované a ako sa teda v testovacej 

prevádzke apríl a časť mája realizoval, ako tento výpadok 

chceme nahradi ť?  

A tu sa vlastne dostávame k tomu, že o čo sú opreté 

čísla v tom rozpo čte? Pretože ja sa neviem tri, štyri 

mesiace dopracova ť k číslu, na základe čoho prišlo k zmene 

rozpo čtu jeden a pol milióna eur, tak potom mi pán Kotes  

môže rozpráva ť, že neporušuje zákon. Ale to ste tam zrovna 

mohli napísa ť hoci čo. Pre čo sme napríklad neznížili o pä ť 

miliónov verejné osvetlenie? Ve ď je to číslo, ve ď ho 

nedodrží, v ú čtovníctve pozaplacuje faktúry, ktoré má 

naplánované.  

Lebo naozaj, že také čísla, to ani nemusíme robi ť 

v rozpo čte. Ja, ja vám ich tam napíšem. K ľudne. Budú vám na 

konci sedie ť, bude to v poriadku, až na to, že nebudú 

odráža ť realitu. Alebo zmeny spravíte preto, aby ste zase 

vyzerali, že pozrite sa ako sme to naše oše, teda o šetrili, 

ako budeme šetri ť a na konci roka iba potom skonštatujete, 

že aha, prepá čte, no pomýlili sme sa. To ľko sme neušetrili, 

koľko sme si naplánovali. No, pomýlili sme sa.  

Tak chcel by som k tomuto nejaké vyjadrenia, nejaké  

výpo čty a nejaké vysvetlenia.  

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 vedúci, chcete reagova ť? Lebo asi by to bolo na 

mieste, aby sme to neodkladali až úplne nakoniec.  

Nech sa pá či, pán vedúci finan čného oddelenia.  

Ing. Boris   K o t e s , zástupca riadite ľa magistrátu a 

vedúci finan čného oddelenia: 

Pán Hr čka, bola vám zaslaná kalkulácia vlastne 

výdavkov, ktoré by mali by ť v rozpo čte zahrnuté. To, že bol 

rozpo čet v roku 2013 vyšší o jeden a pol milióna súviselo  

s tým, že sme prenášali nedouhradené faktúry z pred ošlých 

rokov, ktoré sa platili v roku 2013. Preto tam bol rozpo čet 

vyšší oproti roku 2012 o tieto neuhradené faktúry. Tým, že 

sme v roku 2014 s takýmito faktúrami neuvažovali, t ak je to 

vykalkulované presne na to, čo by tam malo by ť plus tá 

úspora, ktorá bola plánovaná.  

Ale bola plánovaná skôr tak, že spolo čnos ť Siemens nám 

vy číslovala toto, túto úsporu. V prípade, že by sa 

v letných mesiacoch, čo mám by ť júl a august svietilo o, o, 

o hodne viac menej ako tých dvakrát pätnás ť minút, ako to 

bolo v tom apríli a marci. Či alebo v marci až máji, či ako 

to. Neviem ako to bolo zavedené. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 
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Ďakujem pekne. 

Faktickou poznámkou reaguje pán poslanec  Hr čka.  

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Výborne.  

Čiže opä ť sa dostávame k tomu, že nie čo z minulého 

roku sme presunuli do tohto. Tým sa nám samozrejme zase 

posúva to, tá dôveryhodnos ť toho rozpo čtu. Ten rozpo čet je 

nato ľko dôveryhodný, že sa presúvajú veci.  

Pozrite si dôvodovú správu a v dôvodovej správe mát e 

napísané, že zmena bude z dôvodu šetrenia. Tam neni  nikde 

napísané, že sú tam zapo čítané aj neuhradené faktúry 

minulých období a podobne. To tam skrátka nie je. U kážte mi 

to v rozpo čte. Pýtal som sa na to na finan čnej komisii. Na 

finan čnej komisii to bolo úplne inak zdôvodnené, 

v materiáli je to inak zdôvodnené.  

Druhá vec. Ke ď ste teraz povedali, že spolo čnos ť 

Siemens vám nie čo vypo čítala, tak mám cez dvestojedenástku 

odpove ď, že mi nemôžu da ť žiadnu, pretože neex, neexistuje 

externá analýzy, existuje iba interné porovnanie 

jednotlivých nákladov.  

Tak ja by som, ten výpo čet Siemensu som od vás pýtal, 

kde to k tomu prišli a vy ste mi oficiálne cez 

dvestojedenástku odpísali, že taký žiadny nemáte. V eď 

predsa bu ď ste k tomu nie čomu. Niekto vám dal nejaký 

podklad, na základe ktorého ste proste vypo čítali tú úsporu 

a dones d ňa ju nemám napriek tomu, že ju už asi tri mesiace 
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alebo štyri mesiace pýtam. Aj na tomto zastupite ľstve vás, 

(gong) pán primátor. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Diskutuje pán poslanec Kolek.  

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

Ďakujem za slovo. 

Ja by som sa vrátil teda k meritu veci a k tomu náv rhu 

rozpo čtu Zmeny rozpo čtu.  

Chcem upozorni ť a upriami ť našu pozornos ť na tú 

skuto čnos ť v tabu ľke štyri obsiahnutú v na strane ľavej, 

teda zníženie kapitálových príjmov granty z európsk ych 

fondov.  

Čiže opätovne sa vraciame k hodnovernosti prijatého 

rozpo čtu na bežný rok. Je polovica roka, ani nie polovica  

roka a my už vieme, že fondy nevy čerpáme napriek tomu, že 

tu nie je analyzované, že pre čo nevy čerpáme, z akého dôvodu 

teda nepostupujú práce tak, ako sme si naplánovali.  Z akého 

dôvodu predkladate ľ, ktorý robil návrh rozpo čtu na rok 

2014, hej, mal reálne predpoklady, že sa tento rozp očet 

naplní. A k čomu došlo, že dnes, teda po piatich mesiacoch 

fungovania už vie, že mínus dvesto milión, dvadsa ť miliónov 

je už teraz reálna strata na príjmovej strane, resp ektíve 

kde tu je tá hodnovernos ť toho, že v septembri, v októbri 

nebudeme znižova ť o ďalších dvadsa ť miliónov z tých 

devä ťdesiat miliónov, ktoré boli rozpo čtované.  
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To je jedna pozitívna stránka veci, že takto neprij até 

granty šetria naše bežné, respektíve aj kapitálové príjmy. 

Táto úspora spo číva v tom dofinancovaní fondov piatimi 

percentami. Pä ť percent z tej zníženej sumy príjmov 

z grantov robí milión osemnás ťtisíc šes ťstopätnás ť euro. 

Čiže rozpo čet vykazuje na strane výdavkovej zníženie 

o milión osemnás ťtisíc šes ťstopätnás ť.  

Dobrý hospodár by si povedal, no nevy čerpal som granty 

tohto roka, tak tento milión si nejakým spôsobom pr esuniem 

do obdobia, ke ď ich budem čerpa ť. Budem ich čerpa ť, 

predpokladám teda, že tie zámery sa naplnia a ja te nto 

milión budem potrebova ť o rok neskôr. Možno nie o rok 

neskôr, ale ur čite v rozpo čtovom roku nes, o jeden rok 

neskôr. Nie, dnešný hospodár povie fajn, mám tu 

rozpo čtovaných milión, ktoré som uvažoval na kapitálové 

výdavky a ja ich idem, pardon za výraz, rozdrobi ť na 

omrvinky.  

Keď si to všimneme na tej strane pravej, tak naozaj 

výdavková strana je ponížená o dvadsa ťjedna miliónov 

päťstotridsa ťdevä ť stoštyridsa ťpäť a úspory takto získané, 

získané neinvestovaním, hej, idem rozloži ť do dvadsa ťsedem 

koloniek. Z nich sedem je kapitálových, ostatné sú bežné 

výdavky.  

Nedá ve ľa námahy, aby ste si pozreli čo a aké bežné 

položky ideme vykrýva ť z týchto investi čných prostriedkov. 

Podotýkam, sme v polovici roka športové a neviem ak é iné 

bežné výdavky, hej, bol stanovený s tým, že má nám do konca 

roka vykry ť naše výdavko, našu výdavkovú povinnos ť. My dnes 
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už pridávame ďalších sedemstošes ťdesiatjedna tisíc na 

výdavkovú stranu.  

Práve z takéhoto dôvodu, v kontexte toho, že tieto 

peniaze ur čite raz budem potrebova ť, ale teda to už tu 

nebudeme my. Dnes je volebný rok, dnes treba urobi ť mzdové 

opatrenia pre zamestnancov, dnes treba urobi ť zvýšenie 

bežných výdavkov, nakladanie s majetkom, nebudem te da ďalej 

číta ť.  

Zvýšenie bežných výdavkov v programe Kultúra osemti síc 

štyristoštyridsa ťosem. Ľudia, zamyslime sa. My dnes vieme, 

že v tejto kapitole nám chýba osemtisíc 

štyristoštyridsa ťosem eur a to hovoríme o rozpo čtovaných 

prostriedkov do konca roka. Čiže my sme tu nejakým spôsobom 

vykryli túto rozpo čtovú príjmovú stránku na drobné výdaje, 

ktoré teda, však bude to dobré ich tam ma ť. Takto to ja 

čítam, takto to ja chápem. Taktom, z takéhoto dôvodu  

nemôžme zahlasova ť za túto zmenu.  

Presne to isté čo bolo povedané k bodu pä ť, hej, 

čerpanie, čerpanie z fondov, ktoré nejakým spôsobom sa 

podarilo aj v ďaka len administratívnym, administratívnou 

účtovnou aktivitou navyšova ť v každom roku. Lebo 

neodzrkad ľuje to hospodárenie magistrátu, že nám vytváral, 

vytváral možný zdroj pre rezervný fond.  

Čiže takisto tento milión pä ťstotisíc nie je na báze 

rozumnosti aby sme čerpali v polovici roka.  

Pán kontrolór to povedal dobre. Je otázne či dnes je 

tá aktuálna doba, aby sme už to dali do rozpo čtu, alebo ke ď 
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sa dospeje k tomu, že už je tu to nebezpe čie, že nemáme 

z čoho plati ť (gong) a potom môžme čerpa ť.  

Beriem druhú.  

Že nemáme čerpa ť, nemáme z čoho plati ť a nedá sa nám 

ani presunú ť naše záväzky presunú ť do ďalšieho roka, lebo 

to bežne robíme, čiže potom čerpajme rozpo čet z rezervného 

fondu prostriedky.  

Padla tu informácia o tom, že teda situácia je zlá,  

napriek tomu, že na jednej strane zverej ňujeme pozitívne 

úsilie premenené do hospodárskych výsledkov, pozití vnych. 

Na druhej strane v zápätí ke ď prerokuvávame prostriedkovú 

možnosť vyfinancovania toho, čo sme si dali do rozpo čtu, 

zis ťujeme, že situácia je zlá. Poukázal som na tú 

skuto čnos ť, že na každom zastupite ľstve dostávame 

informáciu o hospodárení mesta.  

V minulom roku bol dobrý zvyk, že táto tabu ľka 

obnášala údaje do posledného možného termínu, čiže vtedy, 

keď sa to dávalo do finan čnej komisie. Čiže plus mínu dva 

týždne pred zastupite ľstvom. Dnes je informácia 

o hospodárení mesta dátumovaná k 30. 4. 2014. Podot ýkam, je 

dvadsiatyšiety šiesty mesiac. Čiže s oneskorením viac ako 

jeden a pol mesiaca.  

Hovorilo sa o tom, že nemáme prostriedky. Napriek t omu 

príjmová stránka a čítam aspo ň pár položiek: 

Daň príjmov fyzických osôb je naplnená 

tridsiatimiôsmimi celé tri percentami. Za štyri mes iace je 

to jedna tretina. Jedna tretina zo sto percent je p lus 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 25. a 26. júna 2014 s pokra čovaním 3. júla a 24. septembra 2014 

 466 

mínus tridsa ťtri. Čiže my sme získali už pä ť percent 

z rozpo čtovaných prostriedkov naviac.  

Daň z nehnute ľnosti. Príjmová stránka je naplnaná, 

naplnená štyridsa ťosem celé sedem percentami. Čiže oporoti 

tridsa ťtri percent je to nárast o trinás ť percent. To nám 

bude v ďalšom por, polroku niekde chýba ť.  

Nižšie príjmy sú len na strane da ň za užívanie 

verejného priestranstva, to je sedemnás ť celé sedem 

percenta, da ň za ubytovanie dvadsa ťsedem. Celkové príjmy 

v kapitole da ňové príjmy bežné je tridsa ťsedem celé jedna.  

Čiže nehovorme o tom, že máme zlú bilanciu na strane  

príjmov oproti prijatému rozpo čtu, hej? Máme tam o pä ť 

percent viac príjmov. O pä ť percent. Čiže o pä ť percent zo 

stoštyridsa ťdevä ť miliónov, je to nejakých plus mínus sedem 

miliónov. O sedem miliónov pokia ľ ideme o bilancovanie 

lineárneho používania príjmovej stránky, máme viac 

k dispozícii. Napriek tomu pla čeme, že nemáme z čoho 

plati ť.  

Spätne sa môžme vráti ť ešte k tým kapitálovým príjmom. 

Tam naozaj tá bilancia je každoro čne taká aká je, ale 

znova, znova poukážem na to, čo som hovoril aj pri 

závere čnom ú čte.  

My sme pri schva ľovaní rozpo čtu dostali tabu ľku 

z akých položiek bude naplnená, naplnená položka 

kapitálových príjmov. Ja som nezaregistroval, že by  sa 

robili aktivity v tom položkovom slede ako sme ich dostali. 

Že by magistrát aktívne pristupoval v ponukovom kon aní. My 
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sme tu taká agentúra ad hoc. Niekto požiada, my spr acujeme, 

predložíme. Zástupcovia volených, volení, volení 

zástupcovia obyvate ľov schvália alebo neschvália. Ke ď 

neschvália, tak bránia nap ĺňaniu toho, čo si za zaumienili, 

hej, lebo teda znižujú možnos ť, možnos ť naplnenia rozpo čtu 

príjmovými položkami z predaja majetku. Nehovorí sa  tu už 

o tom, že mnohokrát, že tieto predaje sú nevýhodné.   

Čiže na základe toho znova by som doplnil to čo tu 

odznelo, pre klub KDH tieto dva body sú preto nepri jate ľné 

pre KDH.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne pánovi poslancovi Kolekovi.  

Diskutuje pán poslanec Fiala.  

Stanislav   F i a l a , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Ja by som rád krátko vrátil k tomu pozme ňovaciemu 

návrhu pána kolegu Nesrovnala, ktorý hovorí o dotác ii pre 

Mestské lesy.  

Som pripravený v istej forme podpori ť, alebo v istej 

výške tento materiál, ale, alebo tento návrh, ale r ád by 

som po čul aj stanovisko riadite ľa Mestských lesov, či práve 

táto suma je adekvátna. Či, či tam nemajú nejaké 
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zazmluvnené dodávky a či je to primeraná úspora a dotácia 

vlastne zo strany mesta.  

Vnímam to zárove ň aj ako možno nejaký posun vo 

filozofii k tejto organizácii. To znamená, že to, čo je 

navrhnuté nie je asi nejaký systémový krok, ale mož no je to 

signál do budúcnosti, že mesto si vie predstavi ť aj istú 

stratu v záujme toho, aby ten lesopark nebol tak 

vy ťažovaný, ako je vy ťažovaný teraz . Som pripravený aj  

toto, aj toto akceptova ť, aj ke ď si myslím, že aj 

v lesoparku má svoje miesto aj ťažba nežiadúcich drevín 

a podobne.  

Ale ak je tu pán riadite ľ lesov, tak by som ho 

poprosil, aby sa krátko vyjadril k tomu, či práve táto 

čiastka je adekvátna.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Faktickou poznámkou reaguje pán poslanec  Pilinský.  

A myslím, že pán riadite ľ je tu a bude sa môc ť vyjadri ť. 

Takže dostane priestor ešte v našej diskusii.  

Pán poslanec má faktickú poznámku.  

Nech sa pá či. 

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

Ďakujem. 
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Ja by som tiež chcel podpori ť teda aj kolegu a ja som 

to už konzultoval aj s pánom riadite ľom magistrátu, aj 

s pánom Nesrovnalom ako predkladate ľom toho návrhu. A ke ď, 

keby mal ten návrh spôsobi ť nejaký problém v, v rámci 

súčasného rozpo čtu, ja som ochotný sa zbavi ť svojich 

poslaneckých priorít vo výške štyridsa ťosem tisíc, ktoré 

boli na rekonštrukciu sociálnych zariadení v amfite átri, 

ktorý máme vysú ťažený a ušetrili sme tam peknú sumu na 

verejnom obstrávaní, takže vieme to zatiahnu ť z našich 

vlastných mestsko častných pe pe ňazí.  

Takže, aby to nebolo na úkor či čistoty ulíc 

a a o a životného prostredia na území celej Bratisl avy, tak 

ja som to už prerokuval aj s kolegom Nesrovnalom. J a som 

ochotný časť z tých stotisíc alebo ko ľko to proste navrhuje 

presunú ť. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Stošes ťdesiat.  

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

Pardon, stošes ťdesiat. Tak časť z tých financií.  

(poznámka:  hovorí predsedajúci, nie je rozumie ť 

začiatok len slová „životného prostredia“) 

Okej, tak štyridsa ťsedemtisíc som ochotný ja da ť 

z tých svojich poslaneckých priorít, aby proste tam  nebol 

nejaký, nejaký (gong) skrat.  
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Takže poprosím aj pána riadite ľa, aby inštruoval 

kolegov, aby to upravili.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Čiže to je oficiálny návrh z tvojej strany, pán 

poslanec. Ďakujem pekne. 

Slovo má pán poslanec Kríž.  

Mgr. Oliver   K r í ž , poslanec MsZ: 

Ďakujem ve ľmi pekne za slovo, vážený pán primátor.  

Ja mám pár vecí k tejto téme a budem sa ich snaži ť 

zhrnú ť do tohto jedného vystúpenia.  

Jednak chcem poveda ť za platformu Zelených 

a nezávislých poslancov, že navrhovanú zmenu rozpo čtu 

podporíme. Taktiež podporíme ten, ako povedal Pe ťo 

Pilinský, ten návrh pozme ňovací zo strany pána doktora 

Nesrovnala na navýšenie dotácie pre Mestské lesy ta k, aby 

sa mohla zníži ť ťažba.  

Trochu sa mi zdá, je možno trochu na zamyslenie ale bo 

je to smutné, že takýmto spôsobom sme k tomu neve, nemohli 

pristúpi ť už koncom roka a robíme to až teraz pod tlakom 

aktivistov a blogerov. Čiže ak teda tam ten priestor bol, 

aby sme viac dotovali Mestské lesy, tak sa to mohlo  urobi ť 
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už dávnejšie. Ale to už je asi dnes jedno, dôležité  je, že 

tej ťažby bude o nie čo menej.  

Tiež som chcel otvori ť ďalšiu vec. Chcem po ďakova ť aj 

finan čnému oddeleniu, že na moje naliehanie sa našla, 

našiel technický spôsob, aby sa naplánované, už nap lánované 

finan čné prostriedky na búranie Žitavy presunuli z položk y 

GIBu do položky Spolo čnosti pre rozvoj bývania, pretože tam 

tá chátrajúca Žitava je jednak ur čitým hniezdom rôznych 

sociálnych, asociálnych živlov a jednak je to život u 

nehovorím nebezpe čné, ale je tam azbest. Takže ja dúfam, že 

čoskoro sa nám ju podarí zbúra ť.  

Úplne poslednú vec, ktorú by som chcel otvori ť a ktorú 

veľmi krátko spomeniem a poprosím o zmenu. Nejde o žia dnu 

zmenu čo sa týka financií alebo presunov, ide iba o zmenu 

názvu. Toto by som bol rád keby nemuselo ís ť nejakým 

uznesením, to iba poviem na záznam a myslím, že pra covníci 

finan čného oddelenia by si toto mohli osvoji ť. Ve ľmi pekne 

poprosím. Nejde o ni č svetaborné.  

Ja som spolo čne s mojimi kolegami presadil pri 

schva ľovaní rozpo čtu položku vo výške šes ťtisíc korún, 

šes ťtisíc eur na úpravy v pri petržalskej kaplnke. Mest ská 

časť dostala už zmluvu na pripomienkovanie, len sme si tam 

všimli jednu technickú chybu. A to je to, že v tej položke 

sa spomína kaplnka pri Starej horárni. Tu došlo asi  

k nejakému asi ja neviem nedorozumeniu, lebo tá kap lnka Pri 

Starej horárni tam nie je, to je inde. A to je kapl nka pri 

závodisku, pri dostihovej dráhe. Mestská časť samozrejme to 

bude pripomienkova ť v rámci toho technického cizelovania 

tej samotnej zmluvy, ale poprosili ma aj tamojší pr acovníci 
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odborní, aby som to ja tu otvoril, aby som to nasch vá, 

nahlas povedal na záznam, na mikrofón ako predklada te ľ tej 

priority poslaneckej, aby sa náhodou nestalo, že, ž e im to 

nebude zmenené, nako ľko si bude povedzme oddelenie 

magistrátu myslie ť, že mestská časť si svojvo ľne presúva 

tie peniaze.  

Čiže neni to o svojvo ľné. Ve ľmi pekne chcem poprosi ť 

pri poslaneckej priorite sadové úpravy okolia kapln ky pri 

Starej horárni sa bude meni ť na kaplnka pri dostihovej 

dráhe. Čo myslím si, nemusí ís ť žiadnym uznesením, pevne 

verím.  

Tak môžem to da ť ako uznesenie, hovorí pán riadite ľ.  

Dobre. Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Prihlásil sa pán mestský kontrolór.  

Nech sa pá či. 

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

SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

K pánu Kolekovi som sa neprihlásil faktickou, ale 

teraz mu odpoviem oh ľadne identifikácie príjmovej položky 

vo vz ťahu k výdavkovým položkám.  
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Túto vec sme na čali ke ď sme robili kontrolu odpadového 

hospodárstva kde išlo o overenie pe ňazí, ktoré sa vyberajú 

ako poplatok za zber a likvidáciu odpadu, čo je jedna 

konkrétna záležitos ť a snažili sme sa docieli ť, aby aspo ň 

ako záver kontroly sa zabezpe čila preh ľadnos ť vybratých 

peňazí vo vz ťahu k tým ú čelom, na ktoré tieto peniaze sú 

použité. Ja som sa o to pokúsil, ja som to deklarov al, 

bohužia ľ som sa nedopracoval žiadneho záveru.  

Čiže ani v diel čej veci, ktorá je relatívne čitate ľná 

z h ľadiska jedného zdroja príjmu a jeho prerozdelenia n a 

nieko ľko skupín výdavkov som si v tomto zatia ľ neporadil 

a ve ľmi teda verím, že kým to pôjdeme znovu kontrolova ť, čo 

bude pravdepodobne v budúcom roku, tak sa toho aspo ň 

v tejto oblasti dožijeme.  

A dôležité ale je, že, to som len teda nie kvôli to mu 

som sa prihlásil, ale teraz odpovedám. A teraz som sa 

prihlásil kvôli otázke toho vz ťahu rezervného fondu, jeho 

použitia a otázky, že dokedy a čo môže mesto v rámci zmien 

rozpo čtu ešte vôbec robi ť. Hej?  

Čiže pre m ňa je to tak, že ak dôjde ku kritickej 

finan čnej situácii mesta, preto som hovoril o tom, že ted a 

by sme ho použili trebárs v septembri alebo v októb ri, lebo 

pre m ňa je to interpretácia nového znenia zákona, ktorý 

obmedzil právomoci obcí z poh ľadu zmien rozpo čtov, obmedzil 

ich dos ť výrazným spôsobom, lebo ministerstvo financií sa 

snaží teda na poslednú chví ľu pozastavi ť prípadné zmeny, 

ktoré by mohli vies ť v rámci ESI k tým problémom, ktoré ono 

konštatuje, že vo verejnej správe v obciach existuj ú.  
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Ja  by som poprosil teda, keby nám pán, pravdepodob ne 

pán Kotes, mohol k tomuto pár slov poveda ť, aby sme vôbec 

vedeli, že čo nás a hlavne vás panie poslankyne a páni 

poslanci ešte čaká, ako možnos ť úprav rozpo čtu, ktorá už 

bude obmedzená v druhej polovici tohoto roka. Teda od, od 

toho septembra.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Ja faktickou na to zareagujem.  

Je to naozaj tak, že urobi ť tento istý krok, ktorý je 

v tabu ľke pä ť v septembri sa už nebude da ť. Nebude sa da ť 

preto, že od, do 31. 8. je možno meni ť rozpo čet ľubovo ľne, 

podľa rozhodnutia poslancov, potom je tiež možné meni ť 

rozpo čet, ale iba tak, aby sa nezhoršovala bilancia 

v metodike ESA 95.  

Ak zoberiete z rezervného fondu peniaze, ktoré ste si 

tam pred tým uložili a prenesiete ich do rozpo čtu, tak, tak 

je to mínus v metodike ESA 95. Čiže v septembri to už nie 

je možné schváli ť. Preto sme to navrhli urobi ť dnes a preto 

aj pán kontrolór opakovane k tomu diskutuje, že by sme to 

zrejme mali urobi ť v dnešný de ň, pretože to v septembri 

urobi ť nebudeme môc ť. Budeme to môc ť naplni ť len získaním 

kapitálových príjmov, teda predajom majetku.  
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My dnes hovoríme, že to pravdepodobne nenaplníme te n 

odhad, o ktorom hovorila pani poslanky ňa Tvrdá a chceme si 

pomôcť Rezervným fondom, teraz ešte bez obmedzenia, od 

prvého septembra, abo po prvom septembri je to tak,  že to 

už nebude možné a opä ť až od prvého januára.  

Čiže môže tam vzniknú ť kritická doba, s ktorou si 

nebudeme vedie ť poradi ť ani keby ste mali dobrú vô ľu to 

vtedy schváli ť. To je prosím jeden ďalší argument, pre čo by 

to malo by ť podporené v dnešný de ň. 

Pani poslanky ňa Tvrdá, nech sa pá či. 

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

Ďakujem pekne. 

Vo svojom prvom vystúpení som zabudla poveda ť, že na 

jednej strane pre, dávam návrh na presunutie pä ťdesiatich 

tisíc z rozšírenia cintorína, na druhej strane by s om 

chcela poveda ť, že to oddelenie tvorby územného plánu, 

dopravy, ktorý posudzuje možnos ť rozšírenia cintorínov, by 

som vás poprosila, pán primátor, aby v tom pokra čoval. Ja 

som len, mne ide o to, že vlastne tento rok sa tých  

päťdesiat tisíc neminie, ale tajne dúfam, že či už tu budem 

sedie ť ja budúci rok alebo niekto iný, tak že sa niekedy 

v krátkom čase dopracujeme aj k možnosti, že Bratislav čania 

nebudú ma ť hrozbu, že za pár rokov nebudú, nebude ma ť 

miesto na pochovávanie. Čiže stále platí tá úloha. Dúfam, 

že v septembri sa budem na ňu pýta ť, lebo predpokladám, že 

ten informa čný materiál opätovne dostaneme pod ľa uznesenia, 

aj ke ď tam nebudú finan čné prostriedky.  
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Chcem sa ešte vyjadri ť k tým jednotlivým tabu ľkám. To 

čo momentálne zaznelo z úst kontrolóra, aj vy čo ste pán 

primátor povedali, tabu ľka číslo pä ť je dos ť závažná 

informácia a preto odporú čam kolegom poslancom 

z poslaneckého klubu KDH, aby zvážili tabu ľku číslo pä ť 

a zariadili sa pod ľa vlastného svedomia.  

Zárove ň tu odzn, odznelo z úst môjho kolegu, že 

poslanecký klub nepodporí tabu ľku číslo štyri, ja som 

povedala, že ju podporíme vä čšinovo. To znamená, že platí 

to, čo som povedala.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

K otázke cintorína máme prijaté samostatné uzneseni e. 

M sme ho v bode jedna dnes predlžovali práve na sep tember. 

Robíme. Máme tam potrebu vykona ť vrty. Ja som vás o tom 

informoval v čera, v pros, v prostredí v lokalite Bory, 

respektíve v tom nadväznom území, ktoré pracovne na zývame 

CENTROP. Čiže predpokladám, že v septembri už naozaj budeme 

schopní predloži ť tie zvažované lokality a najmä tú jednu, 

o ktorej si myslíme, že môže by ť tým reálnym riešením.  

Čiže ideme v tom duchu, ako ste povedali. My nechcem e 

tú tému cintorína odloži ť nabok, napriek tomu, že tento rok 

asi nebudeme schopní projektova ť. To čo ste vy správne 

postihli a na to ste reagovali zmenou rozpo čtu vo vz ťahu 

k tejto položke.  
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To bola z mojej strany faktická poznámka na vaše 

vystúpenie, pani poslanky ňa.  

Keďže nemám nikoho z poslancov prihlásených, mám tu 

dve prihlášky zo strany ob čanov. Pani Katarína Dekanková 

a pani Irena Adámková sa prihlásili do našej diskus ie. 

Chcem sa opýta ť, či súhlasíte s ich vystúpením? Kto je 

za, aby mohli vystúpi ť? 

Ďakujem vám ve ľmi pekne. 

Poprosím pani Dekánkovú, aby sa ujala slova. Máme t u 

pripravený mikrofón. Je zástupky ňou Asociácie zdravotne 

postihnutých ob čanov. 

Nech sa vám pá či, máte slovo.  

Občianka   Katarína   D e k á n k o v á :  

Dobrý de ň dámy a páni, ja som tu v zastúpení za 

Asociáciu zdravotne postihnutých ob čanov, za Úniu 

nevidiacich a slabozrakých Slovenska, za Muskulárny ch 

distrofikov a v kone čnom dôsledku za všetkých ú častníkov 

pešej dopravy v Bratislave.  

My sa už dlhšie snažíme o debarierizáciu verejného 

priestoru tak, aby to bolo ku prospechu všetkým cho dcom 

a preto ve ľmi potešilo ke ď sme sa spolu s lepšou dopravou 

mohli, mohli vyjadri ť k tomu, ktorý priestor by bolo 

najlepšie upravi ť v rámci takej tej prvej fázy upravovania 

verejných priestorov, aby boli lepšie a dostupnejši e pre 

ľudí so zdravotným postihnutím. 
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Vybrali sme si práve priestor pod Mostom SNP, ktorý  je 

takou, takým centrom dopravy v centre mesta, kde ko nčia 

autobusy a kde sa premelie za de ň ve ľa ľudí, ve ľa chodcov, 

nie len z Bratislavy, ale aj návštevníkov tohto mes ta 

a ur čite si viete predstavi ť aký sme my všetci neš ťastní, 

keď je tento  priestor v katastrofálnom stave. Dlažba je 

rozbitá, deravá a prepadáva sa, neexistujú žiadne v ýstražné 

ani vodiace prvky pre nevidiacich a slabozrakých a už 

nehovorím ani o vozí čkaroch, ktorí sa jednoducho na 

nástupištia k autobusom nedostanú, ani bezpe čne, ani 

nebezpe čne. Ani nemôžu vystúpi ť z prostriedkov MHD 

z autobusov aj keby tam bola plošina na vozí ček, pretože sa 

autobusy zastavujú v takej lokalite, kde sa jednodu cho tie, 

ten vozík, tá plošina z autobusu nedá vyklopi ť, aby 

vozí čkar mohol bezpe čne vystúpi ť.  

Tým pádom je to pre mnohých ľudí uzavretá oblas ť a nás 

preto ve ľmi potešilo, že je to navrhnuté, úprava tejto 

lokality je navrhnutá ako časť, ktorá sa bude môc ť upravi ť, 

pokia ľ schválite zmenu rozpo čtu. Preto by som vás prosila, 

aby ste tomuto venovali svoj pozitívny hlas, pretož e 

nehovorím naozaj len za zdravotne postihnutých, ale  aj za 

všetkých chodcov, ktorí budú tadia ľ chodi ť, aj za matky 

s de ťmi, za seniorov a aj za všetkých ostatných ľudí, ktorí 

tadia ľ budú chodi ť. My by sme to prijali ako ve ľký 

pozitívny krok a verili by sme tomu, že v budúcnost i 

v ďalších volebných obdobiach sa záujmy zdravotne 

postihnutých a vôbec všetkých ú častníkov pešej dopravy 

a tých nie je málo, posunú na vašom rebrí čku hodnôt trošku 

vyššie.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Diskutuje pani Adámková, ktorá chce hovori ť ku 

rekonštrukcii plavárne Pasienky.  

Nech sa pá či. 

Občianka   Irena   A d á m k o v á :  

Dobrý de ň, vážený primátor, (poznámka:  nezrozumite ľné 

slovo) poslanci.  

Ja sa chcem vyjadri ť k položke 8.2.2 rekonštrukcia 

krytej plavárne. Mám viacmenej tri minúty na to, ab y som 

vám vysvetlila pre čo je nevyhnutná táto rekonštrukcia.  

Prvá, strašne dôležitá vec je tá, že prišli nové 

pravidlá, sú ove ľa prísnejšie, pravidlá plávania, ktoré 

hovoria o tom, že ak chceme uzna ť nejaký slovenský národný, 

alebo aj európsky svetový rekord, alebo sa chceme, jak by 

som povedala, kvalifikova ť na významné podujatie, tak 

časové limity,  ktoré sú predpísané, sú dané národný mi 

federáciami alebo FINOU, ktorá je medzinárodná plav ecká 

federácia hovoria o tom, že všetky tieto časy musia by ť 

zmerané elektronickým časomerným zariadením.  

Problém nastáva v situácii v tej, že nové pravidlá 

pripúš ťajú pri ba, pri pä ťdesiatmetrovom telese bazéna, 

ktorý máme my na krytej plavárni Pasienky, toleranc iu plus 

tri centimetre a mínus nula. Naša sitácia v Bratisl ave je 
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presne o tom, že máme tam pä ťdesiat centi, pä ťdesiat metrov 

a len nula centimetrov, čo znamená, že bratislavský bazén 

nedokáže splni ť kritérium kvalifikácie alebo uznania 

rekordov kvôli tomu, že tam nedokážeme da ť časomerné 

zariadenie. Toto je najdôležitejšia vec, ktorú som vám 

potrebovala poveda ť.  

A teraz čo na základe tohto plynie. V Bratislave na 

Pasienkoch sa konajú každoro čne tri podujatia. Jedno je 

Orca cap, ktoré organizujeme pod záštitou mesta a f inan čne 

na to prispievate. Druhé je Ve ľká cena Slovenska, na ktorú 

zase prispieva, lebo je to tradi čné podujatie, ktoré má 

päťdesiatjedna ro čníkov, ktoré vlastne prispieva 

Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu. Potom  máme 

Letné majstrovstvá Slovenskej republiky senior, sen iorov 

a juniorov, a tie vlastne napríklad budú už za čína ť zajtra.  

Problém nastáva v tom, že čo máme urobi ť, pretože je 

pred nami RIO 2016 a nominova ť na tieto podujatia sa za čne 

od marca 2015.  

A ja teraz mám tu nejaké otázky čo spravíme? Zrušíme 

všetky prestížne podujatia v Bratislave? Budeme sa tvári ť, 

že je to všetko oká a budeme čaka ť kedy nastane nejaká 

trápna situácia, že nebudeme vedie ť uzna ť nejaký rekord 

európsky, svetový. Poviete si, to sa nemôže v Brati slave 

sta ť. Len teraz na Ve ľkej cene Slovenska plávali 

v Bratislave olympijský ví ťaz, zárove ň majstri sveta, 

Európy. Môže sa sta ť to, kedyko ľvek. Alebo povieme plavcom, 

že kvôli dvom centimetrom, ktoré nevplyvnia ich výk on majú 

cestova ť kvôli kvalifikýcii na akéko ľvek podujatie, ktoré 

schváli FINA na, do zahrani čia? Bratislava je hlavné mesto. 
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A kto prvý by mal ma ť regulérny bazén, ktorý sp ĺňa 

základné, základné kritérium našej existencie?  

Pre čo Bratislava?  Ne len preto, že je hlavné mesto, 

ale v Bratislave máte množstvo plaveckých klubov. P oviem 

to, je tu dvadsattri plaveckých klubov, v ktorých j e 

tisícsto plavcov.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Sa vám ospravedl ňujem, ale uplynuli tri minúty, 

uplynuli tri minúty, takže smerujte k záveru.  

Občianka   Irena   A d á m k o v á :  

Tak ja iba dopoviem.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Áno.  

Občianka   Irena   A d á m k o v á :  

Máme tu, ak môžem, dajte mi tú chví ľočku. Máte 

tisícsto plavcov z tritisícsedemsto.  

A posledná vec. Ja vám chcem iba navrhnú ť poslednú 

vec, my sme ušetrili teraz, zajtra nám darujú štart ovú, 

štartové bloky, ktoré sú takisto v rozpo čte, v tých 

päťdesiatich tisícoch, ktoré máte vy členi ť. V tom prípade 

my žiadame už iba tridsa ť na tú najnutnejšiu rekonštrukciu.  
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Čiže zníženie.  

(gong) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem ve ľmi pekne za vaše vystúpenie.  

Faktickou poznámkou pán hlavný kontrolór. 

Nech sa pá či. 

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

SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne za slovo.  

Veľmi rýchlo len by som rád upozornil na to, že okrem 

toho, že v prípade, že teraz schválite tie peniaze na vec, 

ktorá je bezpochyby pre reprezentáciu hlavného ve ľmi 

významná a je tu tá otázka, že sme hlavné mesto, že  a ako 

ho financujeme a kto ho financuje, čiže zase da ňový 

poplatníci hlavného mesta a nie tí, ktorí sa tvária , že sme 

hlavným mestom.  

Ešte chcem doda ť, že bude odstavená plaváre ň, preto 

lebo to nestihnú zorganizova ť z dôvodov povinností 

verejných obstarávaní, teda opä ť dodávam, že obdivujem. 

A v takom prípade tá vec, ktorá bude za viac ako 

tridsa ťtisíc euro sa asi bude musie ť sú ťaži ť pomerne dlho 

a bude treba odstavi ť plaváre ň. Neviem na ko ľko, neviem do 

kedy, neviem od kedy, ale celkom ur čite nás to bude po prvé 

stá ť peniaze, po druhé trénuje tam kadekto, ale hlavne 
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napríklad vodní pólisti, tam hrajú aj zápasy a budú  po čas 

tejto odstávky chodi ť do Novák alebo kamko ľvek inde robi ť 

svoje zápasy. (gong) Je to nepríjemná informácia, k torú vám 

teraz hovorím, ale prosím vás, aj toto berte do úva hy.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Rozumel som tak, že podporujete, ale chápete, že to  

bude ma ť nejaké dopady. Tak som rozumel. Tak som tomu 

rozumel.  

Dobre, ja som tomu rozumel tak.  

Pán námestník Budaj chce reagova ť na pani Adámkovú.  

Nech sa pá či. 

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

Ja nepochybujem, že pani Adámková nad tým rozmýš ľala, 

ale predsa len jej položím tú otázku. Nie je, nie j e cesta 

technologická v dnešných dobách, ke ď sú naozaj miniatúrne 

technologické zariadenia, aby sa bez, bez ot ĺkania steny, 

bez toho mechanického zásahu dalo urobi ť časomeracie 

zariadenie v tej plavárni? Naozaj ste si to preveri li? Lebo 

obmedzí to ľudí, bude to stá ť peniaze.  

Ja vám prajem, samozrejme. Chceme ma ť olympijskú alebo 

chceme ma ť kvalifikovanú pä ťdesiatku. Len tú otázku, tú 

treba poveda ť. 

(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: 

Takže ja vám ďakujem.  

Nie, mo, mo, moment, moment, moment. Mikrofón tu dá vam 

ja, čiže vy nemáte možnos ť odpoveda ť. Povedali ste, že 

neexistuje. Čiže tá odpove ď zaznela. Ja ju zopakujem na 

mikrofón. Technicky to naozaj nie je možné, treba t am 

vykona ť tie úpravy, ktoré sme navrhli. Je to v tom rozpo čte 

zapracované, ak podporíte tabu ľku číslo štyri, tak sa 

vyrovnáme aj s touto skuto čnos ťou, o ktorej hovorila pani 

Adámková.  

Konštatujem, že sme vy čerpali možnos ť prihlási ť sa do 

diskusie. Uzatváram teda možnos ť sa prihlási ť.  

V závere čnom slove chcem po ďakova ť vám, ktorí ste 

diskutovali v tomto bode, predniesli konkrétne návr hy. Ja 

verím, že tie návrhy, tak ako sme ich predložili po dporíte 

a umožníte tým financova ť aj veci, ktoré je potrebné 

v tomto roku vykona ť.  

Toľko z mojej strany závere čné slovo.  

Pán poslanec Hr čka nedostal odpove ď na nejakú svoju 

otázku.  

Nech sa pá či, pán poslanec . 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 
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Ja som stále nevidel, že akým spôsobom doplníme 

výpadok na šetrení za verejné osvetlenie tristotisí c eur, 

ktoré nám vypadlo. Lebo po čul som, že suma z jedna celá, 

teda o jeden a pol milióna, ktoro, z ktorého bolo j edna 

celé dva milióna boli z predchádzajúcich rokov, ale  

tristotisíc, ktoré vypadlo, z ktorých sa nezrealizo valo 

podľa toho výpo čtu viac ako desa ťtisíc, čiže je tam výpadok 

dvestodevä ťdesiat, z čoho sa to bude kry ť a kedy sa to chce 

rieši ť?  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Tento návrh vám predložíme na septembrové 

zastupite ľstvo, kde po čítame s ďalšou zmenou rozpo čtu. 

Uvidíme ako sa plnia príjmy, budeme ma ť da ňovú prognózu. 

Áno, bude možné urobi ť také zmeny, ktoré nenarušia 

bilanciu v metodike ESA 95, čiže nemôžu negatívne zhorši ť 

tú, tú metodiku, ale zmeny rozpo čtu je robi ť možné. Čiže my 

budeme musie ť na tú skuto čnos ť reagova ť.  

To len odpovedám pánovi poslancovi.  

Pán poslanec Fiala tiež nedostal odpove ď? 

Vy ste nediskutovali pán poslanec. Diskutoval? Nech  sa 

páči, máte slovo.  

Stanislav   F i a l a , poslanec MsZ: 
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Nebola to priamo odpove ď. Ja som požiadal o, 

o stanovisko pána riadite ľa lesov, Mestských lesov. Možno 

on nepovažoval za potrebné alebo vhodné sa vôbec. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Nie, stál tu, stál tu.  

Ja by som ešte tú procedúru, procedúru zopakoval, l ebo 

chcete ma ť odpove ď.  

Pán riadite ľ, vy ste sa mi schovali, takže som vás 

prehliadol. Ja viem, že vy ste figúra, ktorá sa ned á 

prehliadnu ť.  

Nech sa pá či, po ďte k mikrofónu, aby ste mohli zauja ť 

stanovisko.  

Ospravedl ňujem sa, pán poslanec .  

Ale patrí to do tohto. Je to v rámci závere čného 

slova. Nazvime to takto. Je to reakcia na presnú ot ázku, 

ktorú ste položili. Slovo dostane pán riadite ľ Mestských 

lesov pán Kutka.  

Nech sa pá či. 

Ing. Vladimír   K u t k a ,  riadite ľ Mestských lesov 

v Bratislave 

Dobrý de ň. 
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Takže k tomu návrhu. My sme sa s pánom Nesrovnalom 

bavili o tom, že by bola znížená nejaká ťažba v nejakom 

objeme. Vieme si to predstavi ť. Ja si viem aj predstavi ť, 

že teraz by sme do konca roka ne ťažili, ale neviem si 

predstavi ť tie následky do budúceho roka, lebo v podstate 

máme nejakú vysú ťaženú ťažbu dreva, budúci rok sa mi 

neprihlási potom nikto do ťažby, lebo nebude ma ť istotu, že 

či vôbec alebo nie, aby si limitoval nejak traktory.  Aj 

zimnú údržbu máte, platíte nejaký tempé, čiže tiež nikto 

nebude čaka ť, že či ho zavoláme, nezavoláme.  

A čo sa týka odbytu dreva, takisto. Tí odberatelia 

odídu, ktorí sú tuná dlhoro čne. Ja nemám s nikým urobenú 

žiadnu zmluvu pod sankciami. Čiže ja môžem zajtra presta ť, 

nedodáva ť drevo, ne ťaži ť. Máme to dobre ošetrené, že nemáme 

žiadne sankcie. Ale ide o ten ďalší režim fungovania do, do 

budúcna, jak nastavi ť rozpo čet, lebo teraz úplne vypnú ť tú 

ťažbu, bavili sme sa o znížení, ke ď sa vypne úplne, 

prestane sa ťaži ť.  

Keď padne nejaká kalamita, čo v takom prípade? Ako 

necháme to tam leža ť, alebo vy ťažíme to. Moja ideológia je 

tá, že ke ď padne kalamita, tie stromy treba vybra ť a hne ď 

to zalesni ť, aby sme za chví ľočku mali pekný, pestovaný 

les, tak jak ho máme doteraz.  

Prales nie je tá funkcia, ktorá má by ť tá rekrea čná-

športová, to je zase iný štýl lesa.  

Takže viem si to predstavi ť, ale tie všetky tie 

dôsledky, tie náklady na uvo ľňovanie tých trás, s ťažností 

tých ľudí, lebo momentálne sme v lese kvôli ťažbe a sme tam 
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dennodenne s nejakou technikou a vieme to operatívn e 

rieši ť. Takto vlastne bude to viacej vychádza ť od tých 

ľudí, že možno niekto dá vedie ť. Vä čšinou tí ľudia ne, 

nedajú nám vedie ť, iba nadávajú, že nevedia sa niekade 

dosta ť, a až potom tam ideme uvo ľni ť tie trasy. Takže, tým 

pádom, že budeme ešte menej v lese, že sa tam nebud e ťaži ť, 

tak budú s ťažnosti od ľudí, že sú tam neprechodné nejaké 

trasy, neprechodné nejaké cesty. S týmto treba ráta ť, hej, 

keď chceme obmedzi ť, zníži ť, zruši ť ťažbu.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán riadite ľ, ja k tomu dodám, že ja som položil 

otázku pánovi poslancovi, na ktorú ve ľmi jasne odpovedal, 

že on nemá ni č proti udržiavaniu lesa, že ten režim 

udržiavací vy budete musie ť rešpektova ť, lebo ten les má 

plni ť rekrea čnú funkciu, majú by ť v ňom priechodné cesty. 

To pán poslanec nesmeroval k tomu, aby sme mali pra les, 

poviem to takýmto jednoduchým slovom, ktoré ste aj vy 

použili. Pán poslanec povedal, že nechce hospodársk y ťaži ť. 

Tak som rozumel ten návrh.  

Zatia ľ je to riešenie, ktoré ste navrhli do konca 

roku, uvidíme čo bude v budúcom roku, lebo bude sa treba 

rozpo čtovo s tým vysporiada ť po čas celého roku. Ak je to 

taká, by som povedal, krátka predvolebná téma, jedn a 

možnosť, druhá možnos ť, že je to proste nie čo trvalejšie zo 

strany mesta, ale to prosím je na našom spolo čnom 

zvažovaní, aby sme tie argumenty, ktoré pán riadite ľ 

predniesol z h ľadiska nejakých dlhodobých vz ťahov posúdili 

a povedali, áno, mesto bude kompenzova ť, lebo nechce ťaži ť 
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nad rámec povedzme toho koncep čného materiálu, ktorý vy ste 

avizovali, že budeme pripravova ť my ako mesto, Mestské 

lesy, plus teda aktivisti a na konci d ňa by ste ho mali 

schváli ť vy ako poslanci a poveda ť takto si predstavujeme 

fungovanie Mestského lesoparku.  

Čiže ja som tomu takto rozumel. Aby ste to teraz 

nevnímali, že od zajtra vypukne prales. Ten návrh z aznel 

zrozumite ľne, udržiavanie a proste veci s tým súvisiace.  

Páni ve ľmi sa ospravedl ňujem, ale slovo môžu teraz 

dosta ť iba tí poslanci, ktorí diskutovali v rozprave. Pán  

poslanec Osuský to nebol, ale pán poslanec Nesrovna l áno.  

Čiže vy ste, môžte reagova ť, lebo ste sa k téme 

vyjadrovali. Takže ja budem drža ť procedúru.  

Nech sa pá či, pán poslanec . 

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

Ďakujem za slovo. 

Tri krátke poznámky. Pán riadite ľ, to čo sme hovorili 

na tých našich spolo čných stretnutiach, čo ste aj v ur čitej 

forme priznali, teda že Mestským lesom nenastanú ži adne 

sankcie, následky ke ď sa ďalej nebude ťaži ť, že tam je 

flexibilita. Že tam nehrozí nejaká sankcia.  

Po druhé, to krátke vegeta čné obdobie, ktoré ešte máme 

pred sebou neznamená, presne, že nastane prales, pr etože 

v novembri už kon čí. Takže za tie štyri mesiace tam ur čite 
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nedôjde k takému zhusteniu porastu, ktorý by znamen al 

nie čo, nie čo neblahé.  

A skuto čne, po tretie, je to prvý pokus, respektíve 

prvý krok k nejakej koncepcii, ktorú pripra, chceme  

pripravi ť spolo čne, tu prednies ť. Neni to predvolebná téma. 

Je to téma, ktorá sa tu ťahá už nieko ľko rokov v podstate, 

takže tá bude sú časťou tej koncepcie, ktorá sa pripravuje.  

Ďakujem. 

Preto prosím o podporu tohoto návrhu.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Pilinský.  

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

Áno, ďakujem.  

Tiež som chcel poveda ť to, že toto bude kvázi nejaký 

skúšobný, nejaký, nejaký pilotný projekt. Lebo poki aľ som 

to pochopil, aj v sú časnosti prebiehajú nejaké výberové 

konania na, na odberate ľov, takže či to vôbec, že či to 

majú Mestské lesy obstaráva ť takúto, takúto sú ťaž, či ju 

majú vypisova ť? Takže možno by, by bolo dobré, aby teda 

dostal potom riadite ľ aj nejaké usmernenie ako postupova ť 

pri hospodárení v Mestských lesoch na, na budúce ro čné 

obdobie.  

Ďakujem. 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 25. a 26. júna 2014 s pokra čovaním 3. júla a 24. septembra 2014 

 491 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Fiala.  

Stanislav   F i a l a , poslanec MsZ: 

Ďakujem za stanovisko pánovi riadite ľovi.  

Ja by som, ja to vidím tak, že možno dobré by bolo nie 

stošes ťdesiat  ale možno stotridsa ť, aby tam bola nejaká 

rezerva na to ešte, aby niektoré práce mohol, mohol  

vykona ť, ale je to na pánovi Nesrovnalovi.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Už bohužia ľ nie. Už je to teraz na vás, pretože ten 

návrh zaznel. Je po rozprave. Čiže my teraz len áno alebo 

nie.  

To, či tým ohrozíme, alebo nejakým spôsobom 

znefunk čníme lesy, to musíme zváži ť. Plus dopady, ktoré to 

bude ma ť na mesto v oblasti marketingu, kultúrne leto 

a podobne, to budeme rieši ť samozrejme vtedy, ke ď budeme 

vedie ť ako ste sa rozhodli.  

Pán riadite ľ, ešte jednu vetu.  

Nech sa pá či. 

Ing. Vladimír   K u t k a ,  riadite ľ Mestských lesov 

v Bratislave 
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Chcel by som ešte teda, aby som dostal usmernenie, 

v prípade, že napadne nejaká kalamita, ako, môže dô js ť 

nejaká búrka zajtra, padnú tam nejaké stromy, môžem e tam 

urobi ť tie zásahy, alebo nie, že či.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Udržiavacie práce, udržiavacie práce.  

Ing. Vladimír   K u t k a ,  riadite ľ Mestských lesov 

v Bratislave 

Čiža kalamita, môžeme poveda ť, že to je udržiavacie 

práce.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Lebo ke ď to znemožní rekrea čnú funkciu, tak to je 

jednozna čné. A budeme to rieši ť spolo čne, na povedal by 

som, operatívnej úrovni. Pokia ľ pôjde o zásadné veci, budem 

ich predklada ť poslancom, aby tu nevznikol spor, že my 

dvaja chceme ťaži ť a tu niekto nechce.  

Máme spolo čný záujem ten les, lesopark mestský drža ť 

primárne ako rekrea čný priestor. To je zmysel toho návrhu. 

Tak tomu rozumiem, ale bez toho, aby sme sa bránili  tomu, 

že ak nám spadnú stromy, tak by sme sa tvárili, že nemôžme 

spriechodni ť cesti čky a urobi ť si tam poriadok. To ur čite 

nie.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 
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Áno, dobre. Budeme to rieši ť následne. Teraz ideme 

rozhodova ť, pretože sme vy čerpali diskusiu k bodu číslo 

štyri.  

Pani predsední čka návrhovej komisie nám uvedie návrhy 

na hlasovanie.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Návrhová komisia dostala pä ť návrhov na doplnenie 

pôvodného uznesenia a tieto návrhy sme za členili pod ľa 

povahy do jednotlivých skupín.  

Tak budeme hlasova ť najprv o návrhu pána poslanca 

Nesrovnala, ktorý navrhuje presun finan čných prostriedkov 

bežných výdavkov presun finan čných prostriedkov bežných 

výdavkov z programu 4 Životné prostredie, podpr, po dprogram 

4.2. Prostredie pre život, prvok 4.2.1. Zvýšenie čistoty v 

meste, funk čná klasifikácia 05.1.0 z pôvodných štyri 

miliónov sedemstotritisíc pä ťsto v zátvorke(hodnota po 

zmene rozpo čtu hlavného mesta SR, uznesenie číslo 

1527/2014) zátvorka uzatvorená, zníženie o sto tisí c Eur, 

na štyri milióny šes ťstotritisíc pä ťsto Eur a z programu 6. 

Komunikácia, marketing a cestovný ruch, podprogram 6.1. 

Komunikácia, marketing a vz ťahy s verejnos ťou, funk čná 

klasifikácia 01.1.1.6., položka 600 z pôvodných 

šes ťstotisíc Eur zníži ť o šes ťdesiattisíc v zátvorke (mínus 

šes ťdesiattisíc Eur) zátvorka ukon čená,  na 

päťstoštyridsa ťtisíc Eur a o tieto sumy zvýši ť program 4. 

Životné prostredie, podprogram 4.2. Prostredie pre život, 

prvok, projekt 4.2.3 Údržba mestských lesov, funk čná 
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klasifikácia 04.2.2. Mestské lesy v Bratislave, pol ožka 

640, z pôvodných osemstoštyridsa ťtisíc Eur zvýši ť 

o stošes ťdesiattisíc Eur v zátvorke (plus 

stošes ťdesiattisíc Eur) na jedna celá pä ťtisíc Eur.  

Ďalej navrhuje, nie sta čí. Ďalší návrh  už je pána 

Uhlera.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Otázka znie, či došlo tu k nejakej kombinácii s tým 

návrhom pána poslanca Pilinského? Alebo to budeme r ieši ť 

samostatne, najprv váš a potom jeho?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Dobre, môžme to urobi ť tak, že odsúhlasíme toto 

a potom vzápätí štyridsa ťsedem vrátime do životného 

prostredia, lebo ich presunieme zase z iného.  

Rozumieme kde sme. Keby prešiel iba návrh pána 

poslanca Nesrovnala je to stále kryté, ale z iných zdrojov, 

ak prejde aj návrh pána poslanca Pilinského, tak sa  zmierni 

ten tlak na rozpo čet životného prostredia. Ak ho podporíte.  

Len vysvet ľujem, čo tu zaznelo v rozprave.  

Čiže hlasujeme o návrhu pána poslanca Nesrovnala.  

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťdevä ť prítomných, 
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tridsa ťosem za, nikto proti, jeden sa piati sa zdržal 

hlasovania.  

Konštatujem, že tento návrh bol prijatý.  

Pani predsední čka.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Ďalší návrh sme dostali od pána poslanca Uhlera.  

On navrhuje v programe 13., podprograme 13.2. Dopra va 

v položke „výmena zvodidiel – križovatka Jantárova- Palmová-

Ovocná-OSK“ zníži ť výdavky o dvadsa ťtisíc Eur, ďalej v 

programe 13., podprograme 13.2. Doprava v položke „ zmena 

dopravného zna čenia – križovatka ciest I/2 a III/00246 OSK“ 

zníži ť bežné výdavky o štyritisícpä ťstosedemdesiatpä ť 

celých šes ťdesiatšes ť  Eur, a ďalej v programe 13., 

podprograme 13.2. Doprava v položke „GIB bezbariéro vá lávka 

pre peších križovatka Jantárova-Palmová-Ovocná“, zv ýši ť 

kapitálové výdavky o dvadsa ťštyritisícpä ťstosedemdesiatpä ť 

celých šes ťdesiatšes ť Eur. 

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 ťdevä ť prítomných, 

všetci za, nikto proti, nikto sa nezdržal. 
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Konštatujem, že sme schválili tento návrh pána 

poslanca Uhlera.  

Pani predsední čka.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Ďalší návrh bol od pani poslankyni Tvrdej.  

Navrhuje zníži ť kapitálové výdavky vo výške 

päťdesiattisíc Eur z prvku 5.3.2. Rozšírenie cintoríno v a 

zvýši ť kapitálové výdavky vo výške pä ťdesiattisíc Eur na 

prvok 10.1.6. Zariadenie pre seniorov Gerium v mest skej 

časti Bratislava-Podunajské Biskupice, na výmenu oki en 

a zateplenie. 

Ďalej navrhovala, teda splnomocni ť primátora hlavného 

mesta zapracova ť zmeny schválené v časti B v bodoch jedna 

až sedem do časti A predmetného uznesenia.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Prezentujte sa a hlasujte o návrhu pani poslankyni 

Tvrdej. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Štyridsa ť prítomných, 

tridsa ťdevä ť za, nikto proti, jeden sa zdržal 

hlasovania. 
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Konštatujem, že sme tento návrh prijali.  

Pani predsední čka.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Ďalší návrh prišiel od pána námestníka Budaja.  

Navrhuje presun finan čných prostriedkov z programu 

13., podprogram 13.4. Revitalizácia Horského parku do 

programu 13., podprogram 13.4. Revitalizácia Horské ho parku 

spolo čnosti Generálny investor Bratislavy. 

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 tomto návrhu pá na 

námestníka Budaja. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Štyridsa ť prítomných, 

tridsa ťosem za, nikto proti, nikto sa nezdržal, dvaja 

poslanci nehlasovali.  

Tento návrh bol prijatý.  

Pani predsední čka. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 
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Ďalší návrh prišiel od pána Kríža, doplnenie, v 

kategórii poslaneckých priorít sa mení názov transf eru z M Č 

Petržalka – transfer na sadové úpravy kaplnka pri S tarej 

horárni na mestskú časť Petržalka sa mení na transfer na 

sadové úpravy kaplnka pri Dostihovej dráhe. 

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.) 

Štyridsa ť prítomných, 

štyridsa ť za, nikto proti, nikto sa nezdržal. 

Návrh bol prijatý.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Ešte máme tu jeden návrh od pána poslanca, starostu  

Pilinského. 

Presun, navrhuje presun finan čných prostriedkov z 

programu 13., podprogram 13.6. mestská časť Ra ča, združené 

prostriedky na rekonštrukciu amfiteátra do podprogr amu 

4.2.1 Zvýšenie čistoty v meste o štyridsa ťtisíc Eur. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Myslím, že rozumieme tomu čo teraz ideme hlasova ť, 

návrh pána poslanca Pilinského, aby sa ten presun n a lesy 
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zmiernil z jeho poslaneckej priority, čiže on chce na to 

prispie ť tiež.  

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťdevä ť prítomných, 

všetci za, nikto proti, nikto sa nezdržal. 

Návrh bol prijatý.  

Pani predsední čka.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Ostalo nám na hlasovanie pôvodné znenie uznesenia, 

mestské zastupite ľstvo po prerokovaní schva ľuje zmenu 

rozpo čtu hlavného mesta SR Bratislavy  na rok 2014 v bodo ch 

1, 2, 3, 4, 5 tak ako nám bolo písomne v pôvodnom n ávrhu 

uznesenia predložené.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Čiže vy ste navrhli hlasova ť ako?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 
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Čiže o každej tabu ľke zvláš ť. Toto návrhová komisia 

zrejme nezaregistrovala. Ale ke ďže je to pravidlo, že ke ď 

poslanec požiada, tak sa hlasuje pod ľa takejto požiadavky.  

Čiže ideme hlasova ť o tabu ľke 1, 2, 3 a postupne 

o všetkých, teda ktoré sú predložené.  

Prosím návrhovú komisiu. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Takže ke ď je tu vô ľa hlasova ť o každej tabu ľke zvláš ť 

na poslanecký návrh, tak sa bude hlasova ť najprv o tabu ľke 

číslo jeden zvýši ť bežné príjmy o sedemstotridsa ťsedemtisíc 

stodvadsa ťdva eur. To je pôvodné znenie uznesenia.  

Takže hlasujeme, nie, nie, nie, to sa nemyslí o bod e 

číslo jeden, ale o tabu ľke číslo jeden. Čiže je to finan čné 

usporiadanie za rok 2013. To myslela pani poslanky ňa. 

Ono to súvisí s tými číslami, pani predsední čka, 

o ktorých ste hovorili a pod ľa toho, čo poslanci schvália, 

prirodzene sa tie čísla potom upravia. Čiže my nemôžme 

teraz hlasova ť o tých bodoch, ale o jednotlivých položkách 

tabu ľky. Lebo niektorí poslanci. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Finan čné uporiadanie za rok 2013. 
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Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Tak, presne, o tejto tabu ľke.  

Takže o tabu ľke Finan čné usporiadanie hlasujeme. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Ak ju schválime, stane sa sú časťou zmien, ktoré ste 

teda podporili a schválili a budú tie čísla samozrejme 

zapracované.  

(Prezentácia a hlasovanie pokra čuje.) 

Štyridsa ť prítomných, 

tridsa ťdevä ť za, nikto proti, nikto sa nezdržal, jeden 

nehlasoval. 

Tabuľka číslo jeden bola schválená.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Tabuľka číslo dva.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Zvýšenie príjmov a následne zvýšenie výdavkov.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 
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Prosím, prezentujte sa. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

2A, 2B, 2C 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Myslím, že to všetci majú pred sebou, čiže vieme o čom 

hovoríme.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

2D,E,eF. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prezentujte sa a hlasujte  o tabu ľke číslo dva. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Štyridsa ť prítomných, 

Štyridsa ť za, nikto proti, nikto sa nezdržal. 

Tabuľka číslo dva bola schválená.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 
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Tabuľka číslo tri. Navrhovaná zmena výdavkov Nosný 

systém MHD. 

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.) 

Štyridsa ť prítomných, 

všetci za, nikto proti, nikto sa nezdržal. 

Tabuľka číslo tri bola schválená.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Tabuľka číslo 4, navrhovaná zmena príjmov, presuny.  

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 tabu ľke 

číslo štyri.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Štyridsa ť prítomných, 

tridsa ťpäť za, jeden proti, štyria sa zdržali. 

Aj táto tabu ľka bola schválená.  

Pani predsední čka.  
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Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Tabuľka číslo pä ť, navrhovaná zmena príjmov, presuny.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte  o tabu ľke číslo 

päť.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Štyridsa ť prítomných, 

tridsa ťosem za, nikto proti, dvaja sa zdržali. 

Konštatujem, že aj tabu ľku pä ť sme schválili.  

Tabuľka  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Číslo šes ť, presuny rozpo čtových prostriedkov. 

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.) 

To je posledná tabu ľka a potom budeme hlasova ť zrejme 

o uznesení ako celku, alebo, alebo to už vlastne má me 

schválené. Áno, máte pravdu vlastne, všetky zmeny s me 

schválili. Je to tak.   
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(Prezentácia a hlasovanie pokra čuje.) 

Štyridsa ť prítomných, 

tridsa ťosem za, nikto proti, dvaja sa zdržali 

hlasovania.  

Konštatujem, že sme schválili aj tabu ľku číslo šes ť 

a tým 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

A ešte by sme mali ma ť to á čko, o čom sme nehlasovali, 

lebo sme prešli na tieto tabu ľky.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Môžme. Môžme. Len pre poriadok to urobme, s tým že 

pripúš ťame, že ak tam došlo v tých pozme ňujúcich návrhoch 

k nejakým zmenám, tak sa tieto čísla tu uvedené upravia. 

Verím, že takto to chápete, lebo my musíme rešpekto vať vami 

prijaté rozhodnutia v tej časti pozme ňujúcich návrhov.  

Čiže hlasujeme o uznesení ako celku. Nazvime to takt o.  

Prosím, prezentujte sa a hlasujte  o celkovom uznes ení 

k zmene rozpo čtu hlavného mesta.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Štyridsa ť prítomných, 

tridsa ťosem za, nikto proti, dvaja sa zdržali 

hlasovania. 
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Konštatujem, že sme schválili uznesenie a ukon čili 

rokovanie o bode číslo štyri.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Mám teraz otázku, či ideme otvori ť ten územnoplánovací 

balík, alebo si urobíme obednú prestávku? 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Čiže obednú prestávku.  

Ďakujem pekne. Obedná prestávka bude trva ť do štrnás ť 

pätnás ť. Ale prosím, keby ste sa vrátili o štrnás ť pätnás ť 

do rokovacej sály.  

Vyhlasujem obednú prestávku.  

 

 

(prestávka od 13.43 do 14.23 h) 

 

(po prestávke) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

... hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.  
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BOD 6 ÚZEMNÝ PLÁN HLAVNÉHO MESTA SR 

BRATISLAVY – ZMENY A DOPLNKY 03   

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Zmeny a doplnky číslo 3. 

Úvodné slovo, ak dovolíte, bude krátke, pretože ten to 

materiál vám je známy.  

Vážená pani poslanky ňa Ondrišová, poprosím vás, keby 

ste sa usadili na svojich miestach. Ja viem, že ešt e to 

vyzerá tak, že máme prestávku, ale my už ju nemáme,  pretože 

rokujeme o bode číslo šes ť.  

Materiál chcem uvies ť v tom zmysle, že obsahuje tri 

okruhy zmien. Jeden okruh sú zmeny týkajúce sa Krá ľovej 

hory. To bolo rozhodnutie, ktoré sme urobili už dáv nejšie, 

kde chceme vyjs ť v ústrety obyvate ľom mesta, ktorí, 

z ktorých viac ako dvadsa ťtisíc podpísalo petíciu, aby sa 

priestor Krá ľovej hory zmenil z priestoru kde je možné 

stava ť, na priestor, ktorý bude rešpektova ť prírodný 

charakter. Toto je návrh jednej zmeny.  

Druhá zmena sa týka Nosného dopravného systému, kde  

meníme definíciu Nosného systému z pôvodnej predsta vy, že 

to musí by ť osobitná špeciálna dráha, možno aj metro na 

koľajovú dopravu, ktorá by v meste mala fungova ť 

a zapracovávame do územného plánu aj koridor, ktorý  sa týka 

spojením, spojenia Petržalky cez Starý most na osta tné 

trate, ktoré už v meste vybudované máme.  
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A tretí okruh sú opravy technických chýb, ktoré sme  

zanalyzovali z prijatého Územného plánu z roku 2007 .  

Podľa pôvodných predstáv mali by ť tie chyby odstránené 

v priebehu roka. Dodnes odstránené neboli, čiže my 

v Zmenách a doplnkoch číslo tri máme tieto zmeny 

zapracované.  

Tento okruh sme prerokovali so všetkými dotknutými 

inštitúciami, dosiahli sme dohodu a máme vydaný tak zvaný 

paragraf 25, čo je osved čenie, že Zmeny a doplnky boli 

pripravené v súlade so stavebným zákonom a je možné  ich 

právoplatne schváli ť v prípade, že prijmete navrhované 

uznesenie a odsúhlasíte všeobecnezáväzné nariadenie , ktoré 

sa tohto týka.  

To vám teda navrhujem na záver úvodného slova, aby ste 

po prerokovaní schválili uznesenie, ktorým mestské 

zastupite ľstvo odsúhlasí Zmeny a doplnky číslo tri v tom 

rozsahu, ako sú písomne predložené. 

Z mojej strany na úvod je to všetko.  

Otváram diskusiu pre vás ako pre poslancov, aby ste  sa 

k tejto téme vyjadrili.  

Nech sa pá či. 

Pán poslanec Bendík.  

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

Ďakujem pekne za slovo.  
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Ja by som mal jednu otázku. Minulý rok 24. 4. bolo 

prijaté uznesenie, na základe ktorého vás toto 

zastupite ľstvo žiadalo, aby Zmena územného plánu na 

Krá ľovej hore prebehla ešte pred balíkom zmien Zmeny 

a doplnky 03. Vy ste tento, alebo toto uznesenie 

nepodpísali, dokonca v súlade s tým uznesením ste 

vypracovali, alebo teda zamestnanec nejaký váš vypr acoval 

aj časový harmonogram. A ke ď tu čítam, tak predpoklad 

predloženia na schválenie mestským zastupite ľstvom december 

2013. Dneska je jún, hovoríte tu o dvadsiatichdvoch  ľudí, 

ktorí podpísali túto petíciu, ktorým toto zastupite ľstvo 

sľúbilo už v novembri 2011, že bude túto lokalitu rie ši ť 

a bude sa snaži ť vyjs ť im v ústrety. Ja sa chcem spýta ť, 

pre čo tak dlho? Trvalo to ve ľmi dlho.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne, pán poslanec . 

Diskutuje pán poslanec  Pekár.  

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

Ďakujem za slovo, pán primátor. 

Vítam, že sa robia nejaké zmeny na územnom pláne 

hlavného mesta, sú ve ľmi pomalé a žia ľ nestíhajú reagova ť 

na investi čné zámery, ktoré v jednotlivých mestských 

častiach sú pripravované a častokrát aj realizované.  
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My sme za mestskú časť podali do tridsa ť podnetov na 

zmeny a doplnky, žia ľ z týchto zmien a doplnkov sa do 

materiálov premietlo ve ľmi málo, ak vôbec niekto, nie čo 

a v ďalšom bode kone čne dve zmeny, dva zme, dve zmeny a do, 

dva, dva návrhy zmien a doplnkov až do materiálu 05 . 

Tento materiál je ur čitým krokom, ale ve ľmi malým 

a v pomalom tempe. Ja by som dával do pozornosti ti ež aj 

uznesenie, ktoré sme na za čiatku volebného obdobia prijali, 

že sa hlavné mesto bude venova ť novému územnému plánu. 

Myslím, že z poh ľadu obyvate ľov Bratislavy a teraz budem 

hovori ť za Ružinov z poh ľadu obyvate ľov sídlisk Ružinova, 

by to bolo najlepšie riešenie pre sú časnú výstavbu 

a zahus ťovanie.  

Ďakujem ve ľmi pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Ak dovolíte budem ešte v rozprave krátko reagova ť na 

tieto dve vystúpenia.  

To, pre čo trvali Zmeny a doplnky číslo 3 tak dlho, 

pretože pôvodne sme naozaj rátali s tým, že podstat ne skôr 

sa dostanú na rokovanie mestského zastupite ľstva, nebolo 

spojené s problematikou Krá ľovej hory ale skôr s Nosným 

systémom.  
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Tam sme dostali pripomienky, ktoré sme museli 

dorokova ť. To je vážna vec, ktorá súvisí, vlastne 

s rozvojom tohto mesta, preto sme tie veci spojili 

a považovali sme ich za rovnako naliehavé ako Krá ľová hora.  

Keby sme totižto každú vec riešili samostatne, tak sa 

môžme dosta ť do nejakých legislatívnych problémov. Preto 

sme spojili veci, o ktorých sme si mysleli, že pôjd u 

rýchlo. Ukázalo sa, že to tak nie je možné.  

Teraz by som avizoval, že my Zmeny a doplnky číslo 

štyri plánujeme v tej časti, ktorá nebude ma ť nejaké 

kritické pripomienky a výhrady so strany štátnych  alebo 

samosprávnych orgánov, či obyvate ľov, predloži ť ešte 

v tomto volebnom období. To znamená, že najneskôr n a 

októbrové zastupite ľstvo.  

Čiže to tempo sa nám ako keby zrýchlilo, pretože 

v októbri, pardon v júni minulého roku sme rozhodli , po 

roku tu máme prvý balík a potom by mal nasledova ť druhý 

balík, ktorý bude spojený so Zmenami a doplnkami číslo 

štyri. A chceme robi ť aj Zmeny a doplnky číslo pä ť, 

respektíve možno šes ť. tie čísla budú súvisie ť s tým, ako 

sa veci podarí dorokova ť. To je nasledujúci bod programu, 

o ktorom budeme dnes hovori ť. Čiže chceme reagova ť na tie 

veci, ktoré sú.  

Predstava, že zmenou územného plánu sa dá reagova ť na 

konkrétne návrhy investi čných projektov je úplne nereálna. 

To sa dá rieši ť stavebnou uzáverou, to sa dá rieši ť územným 

plánom zóny, ale meni ť územný plán pod ľa toho, čo nám kde 

kto ide stava ť, to, to nevidím reálne.  
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Územný plán mesta, ktorý sme rozhodli, že budeme 

pripravova ť ako nový, sa pripravova ť naozaj za čal. Máme za 

sebou prvú fázu prieskumy s rozbory, ale skúsenosti  so 

susedných miest, to znamená Brna a Prahy hovoria, ž e to je 

proces zhruba na osem rokov. My sme sú časný územný plán 

pripravovali desa ť rokov. Teda pripravovali a schva ľovali. 

Čiže nie je to vec, ktorou operatívne viete zareagov ať 

na to, čo vás trápi. Viete samozrejme zaregulova ť to územie 

inak. Ja kladiem dôraz pri príprave zmeny územného,  teda 

nového územného plánu, aby to naozaj  bol, bol doku ment, 

ktorý bude prínostný z h ľadiska pozitívnych zmien. Či 

v regulácii z h ľadiska mesta, alebo vyjs ť v ústrety aj tým, 

ktorí sa snažia mesto rozvíja ť. To znamená, nájs ť ten 

správny balans alebo kompromis medzi tým, čo ten plán 

obsahuje, čo prikazuje, čo reguluje a podobne.  

Čiže tá diskusia a tá téma je stále s nami, pracujem e 

na nej, ale teraz sme sa rozhodli, že budeme reagov ať 

niektorými čiastkovými vecami, to znamená zmenami 

a doplnkami.  

Vysvetlenie pre pána poslanca Pekára pre čo sa niektoré 

podnety mestskej časti nedostali. My sme zaradili do tých 

Zmien a doplnkov číslo štyri len tie, ktoré boli na 

mestských pozemkoch. Pretože ak meníte výstavbu na zele ň na 

súkromných pozemkoch, tak trošku by som povedal, že  sa 

dostávate do istej, do istého rizika a možnej kolíz ie 

v tom, že ten vlastník s tým nemusí súhlasi ť a môže si 

žiada ť náhradu škody. Také prípady už na Slovensku sú 

známe. Čiže v tom prvom kole sme šli skôr do tých vecí, 

ktoré sú bezproblémové. Vieme a poznáme tie návrhy,  ktoré 
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mestská časť pripravila a sme pripravení ich posunú ť do 

procesu, ale v čase ke ď budeme vedie ť, že musíme zvládnu ť 

aj to prípadné riziko, ktoré s tým je spojené.  

Toľko z mojej strany vystúpenie v rámci tohto bodu ako  

reakcia na kolegov poslancov.  

Pán poslanec a starosta Pekár má faktickú poznámku.   

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

Možno sme sa pán primátor zle rozumeli. S územným 

plánom hlavného mesta sa naozaj nedá reagova ť na investi čné 

zámery, ale dá sa predchádza ť nežiadúcim investíciám 

v meste a mestských častiach a zmenami a doplnkami 

nezmeníme stavebný pozemok na park, ale zaregulujem e 

výstavbu.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Uhm. Ďakujem pekne. 

Teraz aj ja lepšie rozumiem, čo si chcel poveda ť.  

Pán poslanec Nesrovnal má faktickú poznámku.  

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

Ja by som sa predsa len ešte chcel vráti ť k jednej 

časti tohto dokumentu, kde sa hovorí o Nosnom systém e 

hromadnej dopravy a tej elektri čke, pretože vieme, že 

vieme, že bola teraz verejná architektonická sú ťaž na 

zhotovite ľa, ktorá priniesla nejaké riešenie. A ja iba 
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chcem tlmo či ť otázku niektorí, teda obyvate ľov 

a aktivistov, či tento územný plán ide, alebo táto zmena 

ide do takej h ĺbky, ktorá reflektuje to, čo okolo tej 

elektri čky bude. Či to bude obslužná komunikácia, 

štvorprúdová komunikácia, či sa toho týka alebo táto 

problematika nie je riešená, alebo je vylú čená. Lebo panuje 

obava, vy to poznáte dobre, tam, že tam bude okolo tej 

elektri čky štvorprúdová komunikácia, tak sa pýtam, či tento 

dokument nejakým spôsobom dáva odpove ď na tú otázku.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Zareagujem ako na faktické, čiže odpoviem najmä pánovi 

poslancovi Nesrovnalovi.  

Tento dokument rieši charakter Nosného dopravného 

systému, ktorý sme si mysleli, že bude podzemné rie šenie. 

Dlhodobo sme to takto pripravovali v územnom pláne 

a v tomto dokumente hovoríme, že to môže by ť aj povrchové 

koľajové riešenie, ktoré kombinuje elektri čkovú 

a železni čnú dopravu v meste.  

Neriešime štvorprúdovku konkrétne v Petržalke, rieš ime 

len to, že môže naša tra ť preklenú ť Starý most, kde pôvodne 

nebola plánovaná, lebo mala ís ť pod zem do riešenia smerom 

na Filiálku. To je v našom územnom pláne zakotvené,  to 

podzemné riešenie. Čiže neriešili sme to.  

Takže odpovedám ve ľmi otvorene, že to tam nie je, 

môžme to rieši ť v niektorej z ďalších fáz, ale 

v nadväznosti na výsledky tej štúdie, ktorú ešte ne máme. Tá 
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štúdia sa bude spracováva ť. Ke ď bude prerokovaná a posúdená 

kladne, potom z nej môžme odvodi ť zmeny a doplnky, ktoré sa 

týkajú tej cesty. Lebo tá štúdia, konkrétne ten ví ťazný 

návrh s tou štvorprúdovkou v takej podobe, v akej j u máme 

v územnom pláne nepo číta.  

Čiže vy to ve ľmi presným smerom akoby ťaháte, že ke ď 

bude štúdia, potom môžme prija ť zmeny a doplnky, ktoré 

povedia, že nie. Ale tuto to nemáme. Tuto to nemáme .  

Pani poslankyne a páni poslanci, chcem vás informov ať, 

že k tomuto bodu sa prihlásil pán Ján Horák a pani Katarína 

Boskovi čová, ktorí by chceli vystúpi ť ku bodu číslo šes ť. 

Pýtam sa, kto súhlasí s tým, aby títo dvaja 

zástupcovia ob čanov dostali slovo? 

Konštatujem, že je to vä čšina. 

Poprosím pána Jána Horáka o trojminútové vystúpenie .  

Nech sa pá či, pán Horák, máte slovo.  

Občan   Ján   H o r á k :  

Vážený pán primátor, vážené pani poslankyne, vážení  

páni poslanci, som nájomníkom reštituovaného domu a  pod ľa 

zákona 260 sa mi nájomníci máme do konca roku 2016 

pres ťahova ť do náhradných bytových priestorov, ktoré nám má 

zabezpe či ť magistrát.  

V tejto súvislosti chcem poveda ť, že máme to š ťastie, 

že spolupracujeme s pánom primátorom, ktorý je ve ľmi 

ústretový vo či nám, vo či našej mimoriadne ťažkej životne 
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situácii, ktorý chodí pravidelne na naše schôdze a v rámci 

svojich možností nám vychádza skuto čne v ústrety.  

Na našej schôdzi pred dvoma týžd ňami, pán primátor nás 

informoval, že sú ur čité možnosti nových lokalít, ktoré by 

sa mohli použi ť na výstavbu domov pre nás, ktorí bývame 

v reštituovaných bytoch.  

Žia ľ, pokia ľ som videl materiály k zmenám územného 

plánu, nenašiel som tam tieto lokality a preto som z toho 

trošku smutný. Smutný som hlavne kvôli tomu, pretož e nám 

teraz hrozí, pokia ľ nebudeme ma ť tieto lokality, hrozí nám, 

že sa pre nás za čne výstavba na pozemku Matador, ktorý ako 

všetci viete nie je jednozna čne v poriadku. Je tam zna čná 

kontaminácia. Pod ľa výsledkov ministerstva životného 

prostredia, ktoré sú dostupné na verejných zdrojoch  na 

internete, je to ekologická zá ťaž sedemdesiatdva.  

Firma, ktorá tento pozemok vlastní, talianska firma  

PGA si pred dvoma týžd ňami nechala vypracova ť geologický 

prieskum a pod ľa tohto geologického prieskumu je všetko 

v poriadku, je to panensky čistá pôda.  

Pretože tieto výsledky sú ve ľmi diametrálne odlišné, 

aj výsledky ministerstva životného prostredia, aj v ýsledky 

geologického prieskumu PGA, kde nakoniec neboli ani  skúmané 

všetky sporné prvky, napríklad neboli tam skúšané u hľo, 

uhľo, uh ľovodíky a vôbec nebola táto by som povedal, 

analýza úplne jednozna čne vyhotovená v stopercentnom 

poriadku, preto by som chcel poprosi ť pána primátora, ktorý 

nám s ľúbil na našej schôdzi pred dvoma týžd ňami, že pokia ľ 
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tento pozemok nebude úplne v poriadku, on nebude sú hlasi ť 

s tým, aby na tomto pozemku bola za čatá výstavba.  

Toto je skuto čne.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ja vám ve ľmi pekne ďakujem, len sa obávam, že toto 

s našou témou vôbec nesúvisí, lebo v územnom pláne ste 

vôbec nehovorili. My lokality, ktoré sú ur čené na výstavbu 

reštitu čných nájomných bytov máme v sú časnom územnom pláne. 

Čiže my ich nepotrebujeme meni ť. My teraz meníme územný 

plán a vy sa pýtate, že v tomto územnom pláne treba  nie čo 

zmeni ť. Netreba. Tie lokality, o ktorých som vás 

informoval, sú ur čené na výstavbu bytov. To znamená, tam je 

možné postavi ť byty bez toho, aby o tom museli hlasova ť 

poslanci. Táto zmena sa týka úplne iných vecí.  

Občan   Ján   H o r á k :  

Čiže sú už v územnom pláne. Áno?  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Čiže, sú už v územnom pláne. Presne. Ve ď bez toho by 

sme k tomu nemohli pristúpi ť. Keby sme čakali na zmenu, tak 

to o rok pred ĺži, minimálne o rok to pred ĺži tú prípravu. 

To si my nemôžme dovoli ť.  
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Čiže preto len hovorím, že táto téma priamo s témou 

územného plánu, zmeny územného plánu nesúvisí. Len to ľko 

som chcel poveda ť.  

Občan   Ján   H o r á k :  

Lebo ja som ich tam nenašiel.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Okej, a to preto ste nenašli, lebo my už v územnom 

pláne ich máme.  

Pani Boskovi čová zrejme chce diskutova ť na tú istú 

tému. Ale ja ju pozvem, aby prišla ak chce vystúpi ť, ak 

nie, ak rešpektuje, že toto nie je téma k územnému plánu.  

Nech sa pá či, pani Boskovi čová, máte slovo. 

Občianka  Katarína   B o s k o v i č o v á :  

Dobrý de ň, nebudem vás ja dlho zdržova ť, ja by som 

teda chcela iba poprosi ť, že zrejme oblas ť Matador je 

v územnom pláne starom, kde sa to má.  

Takže chcela by som, ak sa to dá, aby poslanci vzal i 

na zrete ľ, že naozaj tá pôda je tam kontaminovaná, 

pozastavi ť teda túto výstavbu a chceli by sme požiada ť, aby 

na základe tých skúšok, ktoré teda tam prebehli a k toré 

podľa nás nie sú objektívne, nako ľko ich robila spolo čnos ť, 

ktorá vlastní pozemok, stava ť domy bude a nechala si 
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spravi ť geoprojekt zo vzoriek, ktoré vlastnoru čne odtia ľ 

zobrala a odniesla do laboratórií. 

Chcela by som poprosi ť, či by sa nemohla urobi ť nová 

EIA, ktorá by sa dotýkala hlavne spodných vôd a ted a pôdy, 

ktorá tam teda je.  

Lebo na ministerstve životného prostredia povedali,  že 

to čo sa tam doteraz urobilo, tak nevylepšilo kvalitu t oho 

pozemku, na ktorom sa majú tie obytné domy stava ť, ale je 

to len na ochranu okolitých pozemkov a spodných vôd .  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem ve ľmi pekne.  

My budeme ma ť ešte v našom rokovaní bod 

sedemdesiatdva, kde presne riešime problematiku 

reštitu čných nájomných bytov, čiže ak by ste chceli 

pokra čova ť ako poslanci v tejto diskusii, tak v bode 

sedemdesiatdva.  

Ja sa vraciam do bodu číslo šes ť, kde už nemáme 

žiadneho ďalšieho prihláseného.  

Poprosím návrhovú komisiu, aby uviedla návrh na 

hlasovanie.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 
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Hlasujeme o návrhu uznesenia tak ako nám bolo písom ne 

predložené, mestské zastupite ľstvo po prerokovaní  

materiálu v časti A berie na vedomie správu, v časti B 

schva ľuje v bodoch jedna, dva, tri, v časti C žiada 

primátora s termínom 30. 9. 2014. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. Tento návrh 

vyžaduje tri pätiny prítomných poslancov, čiže prosím 

o vaše hlasovanie.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťšes ť prítomných poslancov, 

všetci hlasovali za, nikto nebol proti, všetci sa, 

pardon, nikto sa hlasovania nezdržal. 

Konštatujem, že sme prijali všeobecne záväzné 

nariadenie, ktorým sa mení územný plán pod názvom číslo 03. 

Tým sme uzatvorili rokovanie o bode číslo šes ť, teda 

Zmeny a doplnky 03. 
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BOD 7 VYBRANÉ PODNETY S POTENCIÁLOM NA 

ZAPRACOVANIE DO ZMIEN A DOPLNKOV  

UPN HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY   

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prejdeme k bodu číslo sedem, ktorý kontinuálne na 

úsilie pripravi ť ďalšie podnety, to znamená vybraté, 

vybrané podnety s potenciálom na zapracovanie do zm ien 

a doplnkov územného plánu je materiál, ktorý vám 

predkladáme a ktorý má v zásade dve časti.  

Tá jedna časť je, je zvýraznená v tom zmysle, že ide 

o verejnoprospešné veci. mám na mysli konkrétne naj mä 

dia ľnicu D4 a R7, čo bude ve ľmi špecifický projekt, ktorý 

štát preferuje, aby sa riešil vo ve ľmi zrýchlenom tempe 

a je pripravený pre to ve ľa urobi ť, pretože má pripravené 

riešenie, ktoré by pomohlo zvládnu ť náro čnú dopravnú 

situáciu, najmä pre tranzitujúce vozidlá okolo Brat islavy. 

Na to by dia ľnica D4 ur čite bola ve ľmi vhodná. Rýchlostná 

cesta R7 by riešila tie denné zápchy, ktoré zažívaj ú 

Bratislav čania, ale aj prichádzajúci do Bratislavy, najmä 

od Šamorína, z Dujaskej Stredy, to znamená od juhu.  Tam 

plánuje sa rýchlostná cesta R7. ň 

Čiže tieto dve investície majú ve ľkú podporu zo strany 

ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvo ja. 

Rovnako z Bratislavského samosprávneho kraja a ja 

predpokladám, že získajú aj vašu podporu, aby sme 

v osobitnom režime riešili práve zmenu týkajúcu sa tejto 

dia ľnice, pretože chceme zosúladi ť náš územný plán 
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s územným plánom Bratislavského samosprávneho kraja . Ten 

totižto stihol zareagova ť na EIU, ktorá bola vydaná k tejto 

stavbe a ktorá vedie v oblasti Jaro, Jaroviec cez c hránené 

územie takým spôsobom, aby čo najmenej sa dotkla práve tých 

chránených druhov, ktoré sa tam nachádzajú. Čiže BSK to 

stihol zapracova ť do nového územného plánu, ktorý bol 

prijatý, my to máme ešte po starom, čiže to zosúladenie 

bude potrebné urobi ť vo ve ľmi krátkom čase, aby sa táto 

investícia mohla spusti ť.  

Čo sa týka ďalších vecí, ktoré tam navrhujeme, sú to 

tie veci, ktoré sa týkajú ropovodu, respektíve vodn ého 

diela, kde na základe uznesenia mestského zastupite ľstva 

ich navrhujeme vypusti ť zo zoznamu verejnoprospešných 

stavieb, zaradi ť tie dva podnety, o ktorých hovorí 

pravidelne pán starosta Pekár a chodia nám sem obyv atelia 

z Ostredkov, ktorí nás žiadajú o pomoc. Tie sú všet ky 

v kategórii, ktorej hovorím ako verejnoprospešné st avby.  

A potom sú tam veci, ktoré vyplývajú z prerokovanýc h 

urbanistických štúdií, kde máme štúdie, ktoré boli 

prerokované, majú kladné stanoviská mestských častí. Došlo 

k takej zásadnej zhode ako by to územie mohlo vyzer ať 

a teraz sa bude pripravova ť na Zmeny a doplnky, kde 

samozrejme znovu prejde celým pripomienkovacím kona ním, 

príde k rokovaniu s verejnos ťou a samozrejme na konci d ňa 

k spracovaniu zmeny do podoby všeobecne záväzného 

nariadenia, ale to sa dá o čakáva ť zhruba o jeden rok.  

To znamená, ak hovorím o dia ľnici D4, tam tá zmena 

možno stihne a budeme sa snaži ť aby stihla ešte toto 

volebné obdobie. Čiže naozaj taký zrýchlený režim s pomocou 
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štátu. Všetky tie ostatné zmeny budú pripravené tak , aby 

boli rozoslané na pripomienkovanie, prerokované 

a pripravené na schválenie poslancom zhruba do jedn ého 

roku. 

To je úvod k materiálu pod bodom číslo sedem.  

Otváram k tomuto bodu diskusiu. 

Nech sa pá či. 

Pán poslanec a starosta Pekár.  

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

Ďakujem za slovo, pán primátor. 

Chcem vám po ďakova ť aj v mene obyvate ľov Ostredkov. 

Naozaj, to čo ste spomínali, tak sú v tomto návrhu dve 

parcely na Ostredkoch, to sú tie RU54 a RU60.  

Možno by som dal do pozornosti RU35, to je 

urbanistická štúdia Bajkalská kde, kde odišli nejak é 

pripomienky na magistrát. Tak bol by som rád,  keby  ste sa 

zaoberali týmito pripomienkami a rešpektovali. Sú t o 

pripomienky poslancov z komisie územného rozvoja me stskej 

časti Bratislava-Ružinov.  

A uchádzal by som sa o vašu podporu pri návrhu na 

doplnenie tohto materiálu. Možno že len v textovej,  

textovej časti, pretože zachytili sme ďalšiu snahu 

o investi čnú výstavbu vo vnútrobloku,  v zeleni.  

Pripravil som si pár obrázkov, tak poprosím aj 

poslancov o podporu doplnenia tohto uznesenia, ke ďže jedná 
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sa o katastrálne územie Ružinov, parcelné číslo 1235/101, 

102, 103 a 104. pre tých, kto poznáte Ružinov, tak je to 

Poš, je to sídlisko na Pošni. Ide o túto parcelu. J e to 

jednoduchý obrázok, kde je bývalá materská škola, t eraz 

súkromne, súkromný, súkromná stavba. Tieto šedé, še dé 

obdĺžniky sú bytové domy a vlastne súkromný majite ľ vlastní 

práve tento pás zelene, ktorý je celý zelený. V rea lite 

vyzerá asi takto. Toto je budova bývalej materskej školy 

a ten pozemok ide takto krížom cez zele ň k tomuto bytovému 

domu, pokra čuje pozd ĺž ulice Ivana Horvátha a potom sa zasa 

vracia po uhloprie čke hore k tejto budove, ktorá nie je vo 

vlastníctve toho majite ľa.  

Ide mi práve o tento pozemok, aby bol tiež zaradený  do 

materiálu, ktorý teraz prerokovávame a návrh na dop lnenie 

toho uzne, teda ešte funk čné využitie tohto územia, je tam 

stojednotka a stodvojka, v návrh zmien a doplnkov j e 

tisícstodesina. Text na doplnenie uznesenia je tmav ým, čiže 

nové uznesenie, ten návrh znie: 

Mestské zastupite ľstvo po prerokovaní  materiálu berie 

na vedomie vybrané podnety, doplnené o parcelu 1235 /101, 

102, 103, 104, katastrálne územie Ružinov s potenci álom na 

zapracovanie do Zmien a doplnkov Územného plánu hla vného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy.  

Veľmi pekne vám ďakujem, ak si to osvojí predkladate ľ, 

budem ve ľmi v ďačný aj za ľudí, ktorí tam bývajú. Svoj návrh 

na doplnenie uznesenia odovzdávam písomne. 

Ďakujem. 
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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 Nesrovnal.  

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

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Ten dokument Vybrané podnety obsahuje nie len dopra vné 

stavby, ale obsahujú aj iné štúdie a návrhy, ktoré už sú 

menej inšpirujúce a menej zaujímavé. Ale pred tým n ež ich 

ozna čím, tak vám kolegyne a kolegovia pre čítam ustanovenie 

jedného dokumentu. Dokumentu, ktorý sa volá Memoran dum 

o spolupráci a z textu, textu pochopíte o čo ide: 

„Vyššieuvedené samosprávne subjekty, ako strany toh oto 

memoranda sa dohodli ochráni ť na svojich katastrálnych 

územiach najmä prostredníctvom územnoplánovacej 

dokumentácie plochy vinohradov pre ďalšie generácie, ako aj 

návštevníkov kraja s cie ľom ich trvalej ochrany 

a efektívneho využívania a podporovania vinohradník ov 

a efektívneho využívania a podporova ť vinohradníkov 

a vinárov v rámci zákonných možností.“ 

Je to prosím pekne Memorandum o spolupráci a spolo čnom 

postupe pri ochrane plôch vinohradov na svahoch Mal ých 

Karpát ako sú časti historického krajinného obrazu, ktoré 

podpísalo dvanás ť starostov malokarpatských miest a obcí 

a za mesto Bratislava je tam, pán primátor, váš pod pis. Tak 

to sa to stalo v marci roku 2012.  
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Keď sa pozriem do Vybraných podnetov, tak vidím tu tri  

podnety, ktoré znamenajú likvidáciu vinohradov. Záb er 

a vinohradov. Je to, sú to O ňany, všetko sú to objekty 

v Ra či, Oh ňavy, Rosso, Dolná Pekná. Tak sa, pán primátor, 

pýtam, ktorý z vašich podpisov, pretože tento mater iál ste 

podpísali tiež, ktorý teda platí? Ideme chráni ť vinohrady, 

ako sme sa zaviazali v memorande, alebo ideme vinoh rady 

likvidova ť ako predkladáte v tomto dokumente?  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Diskutuje pán poslanec Jen čík.  

Radovan   J e n č í k , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Ja by som sa chcel len uisti ť ako je to so zrušením 

verejnoprospešnej stavby produktovod a Vodné dielo 

Wolfstahl? Lebo mám návrh uznesenia nejaké a teda p okia ľ je 

to tak, ako to ja vnímam, že zruší sa pod ľa, pod ľa toho ak 

je to, ako je to navrhnuté, zruší sa táto verejnopr ospešná 

stavba, tak jediné čo dosiahneme je, že za týmto ú čelom sa 

nedá vyvlast ňova ť pôda, ale vo všetkých záväzných 

podkladoch zostáva ten produktovod teda. Že či je, či je 

to, toto či je cie ľom, alebo či bolo cie ľom úplne to 

zruši ť, lebo vláda Slovenskej republiky má za úlohu nájs ť 

nové trasovanie a tým pádom sa potom bude tak, či tak 

musie ť meni ť územný plán, dokonca, jak sa to volá? Kurz, 

Koncepcia (po čuť slová primátora „územného rozvoja“) 
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územného rozvoja Slovenska, župný územný plán a pot om 

Územný plán hlavného mesta. Čiže, či je toto, tak je to 

vymyslené, že, že to nejaký čiastok, čiasto čný krok, 

pardon. No, potrebujem odpove ď. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec, my sme o tom rokovali v bode, ktorý s a 

týkal Ropovodu Schwechat a informovali sme vás osob itným 

materiálom na niektorom z predošlých zasadnutí. Mys lím, že 

to bolo v máji, kde sme písali, že nie je možné to vypusti ť 

úplne z územného plánu, lebo to bolo sú časťou zadania. 

Museli by sme zmeni ť zadanie a ten proces by bol podstatne 

zložitejší. Povedali sme, že je možné to vypusti ť so 

zoznamu verejnoprospešných stavieb, čím sa stane to, čo ste 

povedali, s ťaží sa realizácia toho diela, aby nezvolili ten 

koridor, ktorý máme v územnom pláne, lebo ani to by  sa nám 

dnes nepá čilo vzh ľadom na stanoviská, ktoré sme v mestskom 

zastupite ľstve prijali.  

Čiže preto sme sa rozhodli ís ť touto cestou, ale 

nemôžme to vypusti ť. To odpovedám laicky, keby ste chceli 

odborné vysvetlenie pani vedúca oddelenia koordinác ie 

územných systémov vám ho ur čite podá. Čiže len kratú čku 

faktickú na vaše vystúpenie.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Diskutuje pán poslanec Kor ček, nech sa pá či. 
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JUDr. Tomáš   K o r č e k , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo, pán primátor. 

Dovoľte mi pár poznámok k predloženému materiálu.  

Jednak hne ď na úvod by som chcel poveda ť, že čo sa 

týka podpory verejnoprospešných vecí a návrhov na b udúce 

obstaranie zmien a doplnkov, tak tieto majú moju po dporu, 

ale ke ď si vážené kolegyne a kolegovia dobre pozriete tú 

tabu ľku, ktorá nám bola predložená, tak sa tam nachádzaj ú 

aj iné podnety, ktoré teda výrazným spôsobom menia,  

respektíve majú pod ľa predloženého materiál, materiálu 

potenciál meni ť v budúcnosti územný plán. 

Ja som bol spolu s ďalšími kolegami a kolegy ňami, 

ktorí tu zhruba pred vyše rokom vystupovali k mater iálu 

s názvom Aktualizácia Územného plánu hlavného mesta  

Slovenskej republiky Bratislavy v znení zmien a dop lnkov 

v rozsahu jednotlivých lokalít. Tento materiál sme tu 

prerokovávali na pôde zastupite ľstva 6. júna 2013. A to mal 

byť vlastne ten materiál, ktorým sme my mali ur či ť čo sa 

bude v budúcnosti obstaráva ť, aké zmeny a doplnky.  

Pokia ľ si pamätáte, ten materiál mal viacero tabuliek. 

Boli to tabu ľky s ozna čením 0, 1, 2, 3 a tabu ľka číslo 4. 

Bolo nám oznámené, že tabu ľky 0, 1, 2, 3 majú vlastne 

potenciál do budúcnosti overova ť návrhy na zmeny a doplnky 

a podnety, ktoré boli v tabu ľke číslo 4, tie boli ozna čené, 

že teda berieme ich iba na vedomie, s tým že nebudú  

predmetom ďalších zmien a doplnkov.  

Ja som vtedy ozna čil tento materiál z toho 6. 6. ako 

bianko šek pre magistrát a hovoril som, že je nejas ný, že 
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nevieme vlastne čo sa bude v budúcnosti obstaráva ť a myslím 

si, že tento materiál, ktorý je predložený, presne je 

dôkazom toho, čo bolo povedané pred rokom na 

zastupite ľstve. pretože ke ď si pozriete, tú tabu ľku, tak 

zistíte, že viaceré podnety, ktoré sa sú nám tu dáv ané do 

pozornosti, s tým že majú  potenciál na zmenu územn ého 

plánu, boli toho 6. 6. v tabu ľke číslo 4. Takže ja sa 

pýtam, že pre čo sa teraz s nimi zaoberáme. Ke ď som si 

taktiež pozrel tú tabu ľku, tak v pred rokom tieto podnety 

mali iba stanovisko k návrhu zadania urbanistickej štúdie. 

Čiže je evidentné, že po dátume 6. 6. 2013, ke ď my sme si 

tu vytvorili nejaký zoznam akým spôsobom budeme pos tupova ť, 

sa ďalej aj podnetmi, ktoré boli uvedené v tabu ľke číslo 4 

niekto zaoberal. Boli vynakladané verejné prostried ky na 

to, aby sa teda konali, predpokladám, kvalitárske v ýbory tu 

na magistráte, aby dávalo, aby dával magistrát stan ovisko 

k týmto jednotlivým urbanistickým štúdiám až tieto 

jednotlivé urbanistické štúdie dospeli k čistopisu a boli 

teda prerokované aj s s sú činnos ťou hlavného mesta.  

Takže pýtam sa, že pre čo akurát niektoré tieto 

podnety, ktoré boli v štvorke túto sú činnos ť mali? Aký 

zmysel mal potom materiál, ktorý sme schva ľovali pred 

rokom, lebo ja som už nevidel ani vtedy ten zmysel,  

a nevidím ho ani teraz, pretože v zásade sa preukáz alo, že 

to, čo sme schválili bolo ni č. Zobrali sme to na vedomie 

a čoko ľvek z toho z tých tabuliek od 0 do 4, kde bolo ja 

neviem ko ľko podnetov, možno dvesto, tristo, možno až 

päťsto, neviem to teraz z hlavy, čoko ľvek magistrát potom 

podľa svojho vlastného uváženia vedel posunú ť do nejakých 

ďalších kôl, vyjadroval sa proste k týmto záležitost iam 

a poskytoval, poskytoval sú činnos ť.  
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Taktiež sú tu potom dva podnety, ktoré boli a to je  

Urbanistická štúdia územia Mercedes plus ešte ďalší podnet, 

ktorý, ktorý v čase ke ď sme schva ľovali ten materiál pred 

rokom, tak už vtedy mali čistopisy a sme povedali to, že 

nebudeme, alebo poslanci, toto zastupite ľstvo povedalo, že 

sa nebudeme nimi ďalej zaobera ť a teraz sa tu nachádzajú 

v tejto tabu ľke.  

Takže to ľko z mojej strany. Myslím si, že sa 

preukázalo, že poslanci v zásade majú iba nejakú fi ktívnu 

kontrolu nad celým týmto procesom a ja navrhujem, a k budeme 

hlasova ť a nepríde žiadny iný pozme ňovací návrh, aby sme 

potom jednotlivo hlasovali o každom tomto podnete, ktorý 

je, ktorý je uvedený v tabu ľke, aby sa poslanci mohli 

jednotlivo vyjadri ť ku každému z nich.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Diskutuje pán poslanec  a starosta Pilinský. 

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

Ďakujem. 

Vážený pán primátor, vážené kolegyni, kolegyne 

a kolegovia, ja by som si vás dovolil informova ť 

o skuto čnosti, že v utorok sme mali miestne zastupite ľstvo, 

na ktorom bolo prijaté uznesenie miestneho zastupit eľstva, 
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aby návrhy, ktoré sú zaradené v tabu ľke a je, a to sú tie, 

ktoré spomínal aj pán poslanec Nesrovnal, Ohnavy, R ačany 

Rosso a Dolná Pekná boli z tohto návrhu vypustené.  

Ja sa s týmto návrhom stotož ňujem a navrhujem, aby 

vôbec táto tabu ľka bola možno nejakým spôsobom zredukovaná 

len na tie aktivity, ktoré skuto čne súvisia s takými 

stavbami, ako bolo spomenuté pánom primátorom, dé š tyrka, 

er sedmi čka a veci, ktoré sú nevyhnutné pre, pre, ďalšie 

fungovanie, tohto mesta.  

Ešte možno len tak na pripomenutie, ke ď bola spomenutá 

Rača. Tak z tých troch lokalít v skuto čnosti sa mení 

funkcia z vinohradu na zástavbu len na jednom a to sú, to 

sú práve Ohnavy, preto aj ja súhlasím s tým, aby bo li 

z tohto, z tohto materiálu vypustené. Čo sa týka ďalších 

lokalít, Ra čany Rosso, tam už vinohrad v rámci sú časného 

územného plánu nefiguruje a bohužia ľ, kvôli zákonu, ktorý 

bol prijatý, paradoxne na ochranu vinohradov a mal zavies ť 

stoeurový poplatok za to, za to ke ď sa budú vyníma ť 

vinohrady na stavebné pozemky, spôsobil absolútny o pak 

a vinohrady sú likvidované vo vo ve ľkom a ešte aj Obvodný 

úrad pozemkový ur čuje lehotu, do ktorej musí fyzicky by ť 

zmenená kultúra z vinohradov, u nás v Ra či napríklad na 

zemiakovisko, alebo na trvalý trávny porast. Takže ten 

možno dobre mienený zámysel má úplne iný, iný, inú 

skuto čnos ť. Vinohrady sú likvidované, buldozérované. 

A práve aj na tejto lokalite ako je Ra čany Rosso sa takéto, 

takéto stavy dejú. Trošku čo sa týka lokality Dolná Pekná, 

tam je v sú časnosti v zmysle územného plánu ´502 Gé čko, to 

znamená zmiešané územie obchodu a služieb a je tam 

navrhovaná zmena na 101 viacpodlažná zástavba obytn ého 
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územia. S touto zmenou by som ešte ako tak vedel ži ť, 

nako ľko si skuto čne myslím, že priemysel do, do, do mesta, 

do ce, do centra nepatrí a nerád by som bol, aby sa  na 

tejto lokalite za čal budova ť nejaký logistický park alebo 

nejaké nejaké skladové priestory, pretože Pekná ces ta je už 

v sú časnosti za ťažená kamiónmi, ktoré obsluhujú Grafiu. 

A po v čerajšom, pod ľa mňa chybnom rozhodnutí tohto 

zastupite ľstva, kedy sme neumožnili prenájom cesty, aby 

bola od ľahčená Pekná cesta a bola dobudovaná komunikácia 

Horská – Ra čianska, tak myslím, že táto cesta bude dostáva ť 

zabra ť aj na ďalej.  

Takže z mojej strany, hovorím, ja by som o čakával 

nejakú redukciu celej tejto tabu ľky. Skuto čne nech tam 

ostanú tie veci, ktoré, ktoré sú pre život tohto me sta 

nevyhnutné.   

A len ešte tak na, ja trošku možno by som nesúhlasi l 

s kolegom Kor čekom, ja si pamätám ke ď sa ten materiál 

schva ľoval, tak v tabu ľke štyri boli, boli projekty, 

respektíve boli veci, ktoré boli v priebehu, proste , že 

boli overované štúdie. Takže preto tam, tam boli, t am boli 

spomenuté. Možno sa mýlim, ale teda som z toho poch opil, že 

ten, ten proces dospel k nejakému posunu. A to je p ráve aj 

prípad tých neš ťastných Ohnav, kedy u nás v odbornej 

komisii územnoplánovacej, bol, bol odsúhlasené over ovanie 

zmien. Z deviatich členov komisie hlasovalo sedem za, jeden 

sa zdržal, jeden bol proti. Takže preto aj ten proc es bol 

posunutý, posunutý ďalej. Hovorím, na tohto utorkovom 

zastupite ľstve však došlo k istému obratu a zastupite ľstvo, 

zastupite ľstvo vyslovilo nesúlad, nesúhlas so všetkými 
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tromi, tromi, tromi projektmi. Takže preto by som ž iadal, 

aby boli z tejto tabu ľky vypustené.  

Ďakujem. 

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 za slovo. 

Dámy a páni, chcela by som vás požiada ť o rozšírenie 

tabu ľky z podnetmi s potenciálom na zapracovanie do zmie n 

a doplnkov o podnet na zosúladenie územného plánu h lavného 

mesta so zákonom 7/2010 o povo, o ochrane pred povo dňami.  

Je tu totálny rozpor územného plánu mesta s platným  

zákonom. Ten zákon je platný už od februára 2010 a hneď na 

začiatku hovorí, že obec zabezpe čuje vyzna čenie všetkých 

záplavových čiar zobrazených na mapách povod ňového 

ohrozenia do územného plánu obce alebo územného plá nu zóny 

pri najbližšom preskúmavaní schváleného územného pl ánu.  

Pri nastavení, aké máme v Bratislave je potrebné, a by 

to v prvom rade bolo v územnom pláne mesta až potom  to 

môžme prebera ť my do našej územnej plán, plán, do nášho 

územného plánu zóny.  
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Hovoríme o oblasti Devínska cesta z časti Siho ť, ktorá 

bola minulý rok vysoko pod vodou zaplavená, čiže všetky tie 

pozemky aj na jednej, aj na druhej strane cesty bol i 

zasiahnuté povod ňou a tým pádom sa stali inunda čným územím. 

Jednozna čne. Aj to je ďalej, keby som citovala ten zákon, 

tento zákon hovorí, že akonáhle raz niekde voda bol a, je to 

inunda čné územie.  

Pre úplnos ť, teda môjho príspevku, musím upozorni ť na 

to, že obyvatelia, tamojší obyvatelia tohto územia sa 

obrátili na aj miestne zastupite ľstvo. Boli na našom 

poslednom zastupite ľstve so svojim zámerom žiada ť 

vybudovanie hrádze, ktorá by toto územie pred povod ňou 

ochránila. Ich zámer získal aj podporu v našom mies tnom 

zastupite ľstve, s tým že tie postupnosti, ktoré by s, teda 

ktorými by sa malo postupova ť pri realizácii tohto zámeru 

je v prvom rade štúdia, ktorá by overila možné tech nické 

riešenie, tak ako ho navrhujú. Nazvali ho tri v jed nom, 

a síce predpokladajú, že pri výstavbe hrádze by zár ove ň 

bola zapra, teda vlastne by vznikol priestor pre 

cyklotrasu, vznikla by hrádza, ktorá by ochránila i ch domy 

a zárove ň by bol to príspevok ako pre ochranu zdrojov 

pitnej vody na ostrove Siho ť.  

Svoje obavy, teda z tých bodov, ktoré žiadajú, jedn ým 

z nich je aj žiados ť, aby mesto navrhlo zrušenie 

vodoprávneho konania Okresného úradu na ur čenie inunda čného 

územia v lokalite Devínska cesta a argumentujú tým,  že toto 

ur čenie inunda čného územia by znemožnilo všetky budúce 

protipovod ňové a iné stavebné aktivity, vrátane vybudovania 

chýbajúcej časti medzinárodne cyklotrasy EuroVelo. Toto 

tvrdenie nie je pravdivé, zákon mám pred sebou otvo rený 
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a v inunda čnom území je možné, sekundu, v inunda čnom území 

možno povoli ť preventívne opatrenia na ochranu pred 

povod ňami a ef, dopravné stavby, objekty a zariadenia, 

ktoré nezhoršujú odtok povrchových vôd, chod ľadov a ktoré 

nemôžu zhorši ť kvalitu vody.  

Čiže, nevidím tu žiaden rozpor v snahe týchto 

obyvate ľov postupova ť tak, ako som uviedla a žiada ť teda, 

snaži ť sa o získanie, vybudovanie hrádze, ktorá by im 

majetky ochráni, čím by vlastne potom zase sa mesto dostalo 

do situácie, že by muselo po vybudovaní takejto hrá dze 

aktualizova ť svoj územný plán a teda toto inunda čné územie 

z neho vy ňať. Ale zatia ľ tam žiadna hrádza nestojí a už od 

februára 2010 bolo mesto povinné pri najbližšom spr acovaní 

územnoplánovacích teda zmien a doplnkov zapracova ť situáciu 

do svojho územného plánu.  

Možno ešte krátka vysvetlivka. Asi viete ako postup ujú 

ľudia, ke ď stavajú. Prídu na mesto, získajú ako stanovisko, 

územnoplánovaciu i, záväzné stanovisko ako územnopl ánovaciu 

informáciu, kde mesto vycituje územný plán. A oni p rídu 

s tým jak s Písmom svätým, aha, mesto mi povolilo. A ja im 

potom poviem, že ale máš smolu, zákon je nadradený nad 

zákon, ktorým sa vyhlasuje územný plán a zo zákona bytové 

stavby v inunda čnom území umiest ňova ť nie je možné . (gong) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne pani starostke.  

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

Ďakujem za slovo. 

Ja by som tak nejak vo ľne pokra čoval v tom, čo pani 

starostka predniesla, zhrnul to možno do tých dvoch  bodov. 

Jedna vec je iniciatíva ob čianskeho združenia. Naozaj, 

tam to podstatné je, že iniciátori, ktorí,  tohto 

občianskeho združenia zistili, že Ministerstvo životné ho 

prostredia Slovenskej republiky vyhlásilo predklada nie, 

možnosť o predkladanie žiadostí o nenávratný finan čný 

prostriedok na životné prostredie, prioritná os dva , 

Ochrana pred povod ňami. Čiže v rámci tejto výzvy je možné, 

aby sa na to obrátili len zodpovedné osoby. Tým mys lím teda 

obce, mestá alebo, alebo spravujúcim, spravujúca 

organizácia príslušného, príslušného povod ňového alebo 

tokového územia.  

Čiže s týmto prišli, ten materiál, ktorý ste v čera 

všetci dostali, ja som nechal rozmnoži ť, a teda do čítate sa 

v ňom viac, nebudem to všetko číta ť. Či už je tam nie čo 

také, čo sa nedá zabezpe či ť, je druhá vec.  

Tretia vec je zase to, čo pani starostka predniesla 

a naozaj ten, to nebezpe čie, že existujúce stavby, je ich 

štyridsa ť jedna a ich obyvatelia, lebo vlastníci, sú 

vystavení takému skrivodlivému poh ľadu, však ste si to 

zavinili sami, že ste si tam postavili ten dom, hej , 

a došlo k záplave, no tak, je to váš, vaša škoda, v y ste sa 

rozhodli pre to, nie je pravdivý, lebo v územnom pl áne 

naozaj existuje, že oblasti Siho ť, teda v tejto dotknutej 

oblasti je povolená malopodlažná zástavba kód, kód 102, 

rozvojové, je to rozvojové územie, záhradkárske osa dy. Čiže 
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všetky tieto skuto čnosti, ktoré územný plán umož ňuje, 

dávajú za pravdu zase existujúcim už vlastníkom či objektov 

alebo pozemkov, že treba tento problém rieši ť.  

Naozaj tá iniciatíva nájs ť sk ĺbenie, ja zvýrazním 

viac-menej len tie dve veci, jedna vec je ochrana p roti 

povodniam, druhá vec je cyklotrasa. Pod ľa toho ná črtu, 

ktorý tam je, sa dostávame do situácie, že ke ď plánovaná 

trasa cyklotrasy mala tisícsto metrov, tak týmto, ž e by sa 

odbočila tá trasa po ex, teda po vybudovanej povod ňovej 

hrádzi a smerovala by teda k ramenu Dunaja, by sa p red ĺžila 

o tristo metrov, ale teleso ochrannej hrádze by umo žnilo 

vybudova ť túto, túto cyklotrasu s tým, že to predbežné 

vyjadrenie vlastníkov tých dotknutých území a parci el 

hovorí, že by súhlasili, aby takýmto spôsobom bolo 

zabezpe čené ochrana, ochrana proti povodniam a sú časne by 

sa umožnila výstavba aj cyklotrasy.  

Ja nakoniec teda len pre čítam návrh doplnenia 

uznesenia, existujúceho uznesenia. čiže čítam z toho 

existujúceho: 

berie na vedomie, by sa predradil, predradilo á čko, 

text sa nemení, pokra čuje bé čkom, požaduje, prerokovanie, 

za prvé, prerokovanie podnetu Devínska cesta ob čianske 

združenie v Pracovnej skupine pre Zmeny a doplnky ú zemného 

plánu hlavného mesta SR Bratislavy. Prílohou teda t ohto 

môjho dopl ňujúceho uznesenia je aj ten text, samotné, 

samotná tá správa ob čianskeho združenia.  

Za druhé, zapracovanie do zmien a doplnkov zosúlade nie 

platného Územného plánu hlavného mesta SR Bratislav y so 

zákonom číslo 7/2010 Zbierky o ochrane pred povod ňami.  
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Nakoniec, to čo tu pani starostka povedala, tieto dve 

veci sa naoko bijú, že jednak je to inunda čné územie a teda 

zákaz stavby, ale tie stavby, o ktoré ide práve tým , tomuto 

občianskemu združeniu, sú tam povolené. 

Ďakujem za podporu.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne pánovi poslancovi Kolekovi.  

Diskutuje druhý krát pán poslanec Jen čík.  

Radovan   J e n č í k , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Ja by som nadviazal na kolegu Pilinskému a čiasto čne 

vyhovel s mojim návrhom uznesenia. Preto som mal tú  otázku, 

aby som vedel, ktorú alternatívu.  

Čiže ropovod, produktovod chceme zruši ť, tak teda. Ja 

to najprv pre čítam, potom to vysvetlím.  

Zastupite ľstvo hlavného mesta SR Bratislavy 

Za a) A1, po prerokovaní materiálu súhlasí 

s obstaraním zmien Zmien a doplnkov 05 územného plá nu 

hlavného mesta Slovenskej republiky v lokalitách ZB 7B 

mestský cintorín, ZB7A Centrop. 

A2, po prerokovaní materiálu súhlasí s obstaraním 

Zmien a doplnkov 05 územného plánu hlavného mesta 

Slovenskej republiky v lokalitách BA3 ropovod, prod uktovod 

Bratislava – Schwechat, zrušenie verejnoprospešnej stavby, 
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BA4 vodné dielo Wolfstahl, zrušenie verejnoprospešn ej 

stavby.  

Za B1, ukladá riadite ľovi magistrátu zabezpe či ť 

obstaranie Zmien a doplnkov 05 územného plánu hlavn ého 

mesta SR Bratislavy do 30.4. 2015. 

B2, ukladá riadite ľovi magistrátu zabezpe či ť 

dopracovanie Urbanistickej štúdie pre podnety BA1 d ia ľnica 

D4 a R7 Bratislava, BA2 obchvat Rusovce – Čunovo, posun 

križovatky na D2 sever  

a následne obstara ť Zmeny a doplnky 06 územného plánu 

hlavného mesta SR Bratislavy do 31. 12 2015. 

Termíny ke ď sa stíhajú skôr je len dobré.  

B3, ukladá riadite ľovi magistrátu zabezpe či ť po 

každých schválených zmenách a doplnkoch územného pl ánu 

vypracovania úplného znenia Územného plánu hlavného  mesta 

SR Bratislavy.  

To je celý návrh.  

K tomu úplnému zneniu. Je absencia tohto úplného 

znenia, stavebné úrady majú problém číta ť tento materiál, 

dokonca aj na oddelení územného plánovania na magis tráte 

pri, pri územnoplánovacích informáciách dochádza k chybám. 

Proste je tam to ľko tých náložiek, že naozaj, naozaj majú 

problémy s tým, čiže toto je dôležitý ma ť.  

Dopravné stavby je asi jasné pre čo chceme, ropovod, 

produktovod jasné pre čo chceme. ZB7B mestský cintorín, 

bavili sme ta, bavili sme sa tu o, o cintorínoch. T u je, tu 
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je možnos ť mať cintorín, je to podmienené z Centropom. 

Centrop je lokalita oproti Volsfwagenu, vä čšina kolegov vie 

o čo ide. Čiže tieto, tieto dve veci sú na sebe závislé. 

A Centrop ponúka 3200 pracovných miest, odhadom, 

a cintorín, cintorín, ktorý by tam mohol vzniknú ť, môže ma ť 

až pod ľa toho ko ľko, mesto tam má myslím sedemnás ť hektárov 

alebo jak to bolo, neviem.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Nemá.  

Radovan   J e n č í k , poslanec MsZ: 

Nemá?  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Nie.  

Radovan   J e n č í k , poslanec MsZ: 

Čiže je to nová informácia pre m ňa. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Nech sa pá či. 

Radovan   J e n č í k , poslanec MsZ: 
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Dobre. Tak, tak to potom by som chcel po čuť tiež. 

Dobre.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec, ja by som vás nabádal, aby ste to 

uznesenie tak, jak ste ho predniesli stiahli, preto že najmä 

v časti, ktorá sa týka dia ľnice D4 a R7 ide o úplne proti 

záujmom, ktorý som tu hovoril. Ako vy sa snažíte to  

dosiahnu ť do 31. 12. 2015, tam je záujem, aby sa pätnástom 

roku už stavalo.  

Ako vy teraz ste to celé prekopali pod ľa nejakého 

vášho vzorca, o ktorom ste s nikým nediskutovali. A ko, 

môžte vysvet ľova ť, že čo iné by tam malo, nemalo by ť. Ja by 

som prijal návrh pána poslanca Kor čeka, aby každá tá zmena 

prešla vašim hlasovaním. A vy ste to úplne celé roz bili na 

kusy, lebo dávate taký termín, onaký termín, toto, tamto, 

hento. Vôbec sme to spolu nekonzultovali, skompliku jete nám 

život.  

Ja to uznesenie nepodpíšem. Špeciálne kvôli dia ľnici 

D4 a R7. Lebo viem aké je úsilie štátu, aby sa čo najskôr 

začalo stava ť.  

Chápem, že treba dokon či ť štúdiu. Tá štúdia bude za 

dva alebo tri týždne finalizovaná. Je možné potom 

pripravova ť príslušnú zmenu. Čiže bral by som to, že 

ohrozujeme záujem mesta, pokia ľ by sme išli takou cestou, 
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jak ste to navrhli. Proste celé ste to prekopali úp lne 

inam.  

Navrhujem, aby sme sa k tým trinástim zmenám vyjadr ili 

hlasovaním. Ktorú nepodporíte, budeme to bra ť ako signál, 

že nie. Zoberme to na vedomie. My za čneme pracova ť na 

veciach tých zmien, ktoré nám poviete, že áno, tie majú 

vašu podporu. Ale tak ako ste to pre čítali, tak to nedáva, 

nedáva dokopy, dokopy celok.  

Čiže ja vás ve ľmi pekne prosím, aby ste zvážili to 

uznesenie. Je zložité, komplexné, zmení  celú štruk túru 

toho, čo tam máme navrhnuté. A pod ľa mňa to ide zlým 

smerom.  

To bola faktická poznámka.  

Pán poslanec Pilinský má faktickú na vás.  

(poznámka:  po čuť hovor mimo mikrofón) 

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

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Na pána poslanca Jen číka je faktická poznámka.  

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

Aha, pardon, pardon. 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 25. a 26. júna 2014 s pokra čovaním 3. júla a 24. septembra 2014 

 543 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

A teraz reaguje pán poslanec Jen čík na faktickú 

poznámku, ktorú som mu adresoval.  

Nech sa pá či. 

Radovan   J e n č í k , poslanec MsZ: 

To sú maximálne možné termíny. Čiže ni č som neprekopal 

naruby. Urobil som to len preto, lebo tie dopravné veci 

nemajú dopracované štúdie. Nie sú, nie sú. Sami tam  

uvádzate v tom materiáli, že nie je hotový, čiže pokia ľ. 

A  Centrop a mestský cintorín je pre m ňa novinka, čiže 

ešte rád by som si vypo čul, že jak je to s tým cintorínom, 

lebo, lebo bol som v tom naozaj, že, a vä čšina kolegov je 

v tom, že ten cintorín je reálny,  takže. A to je 

pripravené.  

Čiže som, som mal za to, že toto ke ď je to hotové, jak 

sme sa na za čiatku bavili na štartovacej čiare, tak nech 

ide. A hne ď za tým môžu ís ť dopravné veci, ktoré ešte nie 

sú dokon čené. Čiže to bol úmysel, nie prekopa ť to naruby. 

A tie termíny, hovorím, sú len maximálne. A tá B3 časť, 

úplne znenie, na tom trvám, lebo som presved čený, že to 

potrebujú.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 
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Ja len avizujem, že ste odtia ľ vyhodili Ružinov, takže 

neviem, či za to zahlasuje pán poslanec Pekár. Ten tam 

vôbec nemáte.  

Ružinov 54 a 60 tam nemáte. Čiže preto hovorím, že ste 

to prekopali a zle ste to urobili, pod ľa mňa.  

To len avizujem, že to ide zlým smerom, ak to takto  

urobíme, tak niektoré veci necháme bokom, o ktorých  sme 

v zastupite ľstve dávno dohodnutí, že tam majú by ť.  

Ale ja len hovorím svoj názor, poslanci sa samozrej me 

rozhodnú.  

Diskutuje pán poslanec Kubovi č. 

Nech sa pá či. 

Mgr. Vladimír   K u b o v i č , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne za slovo, pán primátor. 

Vážení kolegovia, ja by som chcel v prvom rade tlmo či ť 

názor mestskej časti a starostu Záhorskej Bystrice, ktorá 

vyslovene podporuje Centrop, ktorý sa nachádza 

v katastrálnom území Záhorskej Bystrice a samozrejm e mu 

poskytuje aj patri čnú sú činnos ť.  

V druhom rade samozrejme za seba by som chcel poved ať, 

že takisto vidím tento projekt ako, ako strategický  pre 

hlavné mesto a pochopite ľne aj pre štvrtý obvod, či už je 

to z h ľadiska pracovných príležitostí a iných dôvodov, 

ktoré sme tu už spomínali, takže nechcem sa opakova ť. 

Podstatné je, že podmienky, ktoré sa tomuto investo rovi 
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alebo developerovi dali oh ľadom spracovania urbanistickej 

štúdie, tak splnil a dnes je na svete tento dokumen t, ktorý 

vlastne uzrel svetlo sveta ako som sa do čítal v januári 

tohto roka.  

Taktiež zárove ň chcem ale vyjadri ť znepokojenie nad 

tým, že sa v tomto materiáli objavilo nejakých sede mnásť 

položiek, o ktorých neviem či pracovná skupina, lebo na 

poslednom sedení nebol, pracovná skupina, ktorá bol a 

ustanovená s jednotlivých predstavite ľov politických strán 

a zoskupení, táto pracovná skupina, myslím si, že t ento 

materiál v takejto podobe nevidela. To znamená, že zase je 

to nejaké možno obchádzanie toho na čo sme boli vlastne 

ustanovení.  

A druhá vec je, ktorá je pre m ňa ale tá v prvom rade 

podstatná je to, že zo strategických vecí, to odzne lo tu aj 

od pána kolegu Kor čeka, v júni minulého roku sme sa 

dohodli, že 04 budeme radi ke ď nejako dotiahneme do konca. 

To dneska  z poh ľadu termínu vyzerá, že to nebude aktuálne. 

Takže pre m ňa prichádzajú do úvahy v nula pä ťkách, ktoré my 

už vôbec neovplyvníme, len strategické veci. A medz i 

strategické veci ja zah ŕňam D4, R7, skrátka to čo som 

spomínal Centrop, plus, plus možno vypustenie tých 

verejnoprospešných stavieb. To je celé. A takto 

pochopite ľne budem aj hlasova ť.  

Takže poprosím ešte na konkrétnu otázku, či tento 

materiál bol v pracovnej skupine prerokovaný, odpov eď.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Materiál prerokovaný v pracovnej skupine nebol. To 

vidíme, že sa tu rodia také návrhy, ktoré by možno boli 

tomu predišli, keby sme sa boli stretli. Nestalo sa  to. 

Čiže nebol prerokovaný.  

Pán poslanec Fiala.  

Stanislav   F i a l a , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Áno, potvrdzujem, že ako člen pracovnej skupiny neviem 

o príprave tohto materiálu.  

Vítam to čo navrhuje pán kolega poslanec Kor ček, to 

znamená osobitné hlasovanie o každom.  

Možno niekto sa podiví, že materiál, ktorý berieme na 

vedomie vzbudzuje takú diskusiu a pozornos ť, ale myslím si, 

že týmto materiálom, ktorý presahuje toto volebné o bdobie, 

ale ur čuje istým spôsobom smer kade sa budú ubera ť zmeny 

a doplnky s ve ľkou pravdepodobnos ťou. 

A ja sa chcem vyjadri ť ešte k nieko ľkým ve ľmi krátko. 

Podporím všetky tie, čo sú v úvodzovkách žlté 

verejnoprospešné a vidím cestu cez Centrop, aj ke ď uznávam, 

že tam je to aj zhodnotenie súkromného pozemku a ni e 

malého. Ale na druhej strane môže to rieši ť aj problém 

cintorína v Bratislave ako cestu, kde sa to možno d á 

rieši ť. Netvrdím to, že ur čite to pôjde, napriek tomu, že, 
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že tá výmera, ktorú ste, pán primátor, vy hovoril, že tam 

nie je. Aj pod ľa mojich vedomostí je menšia. Mesto tam 

nie čo má v menšej výmere, ale, ale mohlo by to sta či ť na 

mestský cintorín.  

To znamená ako cesta dosiahnu ť tento cie ľ to považujem 

za možno užito čné. A aj pre Volsfwagen možno ako užito čné. 

A potom ešte krátko k trom projektom v Ra či, ktoré, aj 

som si to odkonzultoval, každý je z úplne iného súd ka 

a každý treba asi zvláš ť posudzova ť. A ako som si to aj 

opäť vykonzultoval, najmenší problém ja mám s Dolnou 

Peknou, ktorú ako jedinú podporím.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Diskutuje druhý krát pán poslanec Kor ček.  

JUDr. Tomáš   K o r č e k , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo, pán primátor. 

Ja teda by som chcel len pre číta ť to uznesenie, ktoré 

sme schválili 6. 6. 2013 ako mestské zastupite ľstvo:  

Po A, mestské zastupite ľstvo po prerokovaní materiálu, 

po A,  súhlasí so spracovaním aktualizácie územného  plánu 

hlavného mesta Slovenskej republiky na základe podn etov  

uvedených v predložených tabu ľkách: Tabu ľka 0, Tabu ľka 1, 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 25. a 26. júna 2014 s pokra čovaním 3. júla a 24. septembra 2014 

 548 

Tabuľka 2 a Tabu ľka 3, pri dodržaní podmienky súladu s 

príslušnými všeobecno záväznými právnymi predpismi s tým, 

že návrhy zmien a doplnkov územného plánu hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy budú predkladané na  

prerokovanie a schva ľovanie po skupinách pod ľa stup ňa 

pripravenosti a s vlastným výsledkom prerokovania. 

To sú teda tie tabu ľky, s ktorými sme ako 

zastupite ľstvo vyjadrili súhlas, že sa chceme s takýmito 

podnetmi zaobera ť do budúcnosti.  

Po Bé, berie  na  vedomie Tabu ľku 4, v ktorej sú 

zaradené ostatné registrované podnety pre zmeny a d oplnky 

územného plánu a tvorbu nového územného plánu . 

A z toho materiálu potom aj z dôvodovej správy 

vyplývalo a bolo to tu aj povedané, aj z vašich úst , pán 

primátor, že to sú podnety, ktoré len berieme na ve domie 

a ktoréme, ktorými sa už nebudeme ďalej zaobera ť. A z tej 

tabu ľky, ktorú tu máme predloženú jasne vyplýva, že 

magistrát sa nimi zaoberal, poskytoval sú činnos ť.  

Ďalšia vec, taktiež ma nemilo prekvia, prekvapilo, ž e 

tento materiál nebol predložený v pracovnej skupine , 

pretože znova sme si tu schválili v bode cé: 

schva ľuje pracovnú skupinu poslancov v zložení, to už 

vieme aké je zloženie, ktorá bude monitorova ť obstarávanie 

aktualizácie územného plánu hlavného mesta Slovensk ej 

republiky Bratislavy a v prípade potreby zaujíma ť 

stanoviská s tým, že bude zasada ť minimálne raz za dva 

mesiace. 
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Takže ja neviem, pre čo niekedy rokujeme aj dva, tri 

dni, ke ď si tu nie čo schválime a potom sa toho vôbec, vôbec 

neprid ŕžame.  

Ďalšiu, ešte mám pár poznámok, ktoré by som chcel da ť 

kolegom a kolegyniam do pozornosti.  

Otvárame tu Zmeny a doplnky číslo  taktiež, poviem to 

ako ostatným kolegovia a poviem to znova, myslím si , mali 

by tam by ť len strategické veci, ktoré sú dôležité pre toto 

mesto, pretože som presved čený, som presved čený, dnes sme 

schválili Zmeny a doplnky číslo 3, som presved čený, že 

Zmeny a doplnky číslo 4 nebudú schválené v tomto 

zastupite ľstve do konca funk čného obdobia tohto 

zastupite ľstva, a toto, čo my vlastne dnes tu budeme 

schva ľova ť pripravujeme pre ďalších poslancov, ďalšie 

zastupite ľstvo. ur čite nastanú v mestskom zastupite ľstve 

zmeny, nastanú zmeny v jednotlivých mestských častiach, či 

na úrovni starostov, na úrovni jednotlivých jednotl ivých 

poslancov, možno nasta, možno nastane aj na úrovni 

primátora. Všetci vieme, že pokia ľ sa teda zmení na základe 

volieb vedenie mestských častí alebo mesta, tak prichádzajú 

a čo je ve ľmi logické aj nejaké nové názory, nové poh ľady 

na takú závažnú vec, akou sú Zmeny územného plánu.  

Taktiež by som chcel poprosi ť, ke ďže tu máme aj hlavnú 

architektku a vieme teda, že v zmysle zákona je ona  tou 

osobou, ktorá má zabezpe čova ť aktualizáciu územnoplánovacej 

dokumentácie, bol by som teda rád si vypo čul aj jej 

stanovisko, najlepšie ku každej teda tej jednotlive j, tej 

jednotlivej lokalite.  
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Toho čo sa, čo navrhol pán poslanec Jen čík, myslím si, 

že keby si to vykonzultoval s vami, pán primátor, 

a docizeloval ten návrh, ja si myslím, že, že by to  bola 

dobrá cesta ho schváli ť.  

Ak by neprešiel pána poslanca Jen číka, tak ja potom 

trvám na tom, aby sme, aby sme rok, aby sme teda hl asovali 

o každej jednotlivej zmene separátne.  

Ďakujem. 

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: 

Pán primátor, ja len chcem navrhnú ť, že pokia ľ by sa 

hlasovalo o návrhu pána poslanca Jen číka, tak dávam 

formálny návrh, aby sa hlasovalo o tých jednotlivýc h bodoch 

jeho uznesenia samostatne.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

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

Vajnory: 

Pán primátor, vážení páni poslanci, pred chví ľočkou 

ste, myslím, schválili Zmeny a doplnky 03.  

Ja tomu procesu už ako starosta ôsmi rok teraz už 

nerozumiem, lebo to je strašne komplikované. Prijal i sme 

v dvetisícsiedmom nový územný plán, v dvetisícomôsm om ste 

robili Zmeny a doplnky 02.  

Bolo dobrým zvykom, že ke ď sa teda robili takéto 

tabu ľky jedna až štyri, tak prerokovali sa vždycky 

s mestskými časťami a zaviedol to, myslím, námestník 

Kor ček, že sme s mestskou časťou boli vždycky u námestníka, 

potom sa pokra čovalo v prerokovaní myslím u pani 

Džerengovej s pánom Budajom a teraz najnovšie sme s a to 

dozvedeli, málo starostov je tu, že sa robí 05.  

Chcem tam podpori ť jednu dôležitú vec. Krížom 

politickým spektrom, ob čianska záležitos ť je 

najstrategickejšia vec, aby sa zabránilo kolapsu me sta po 

dopravnej stránke, vybra ť von D4 a R7. Myslím, že to 

podporíte tuná všetci, lebo je to strategická zálež itos ť. 

Presne tak jak si ty povedal, pán primátor, už by s a 

malo za čať stava ť a už je neskoro a robí sa urbanistická 

štúdia k Dé štyrke a naj, a generálny riadite ľ Národnej 

dia ľni čnej spolo čnosti obvoláva starostov, aby k tomu 

dávali súhlasné stanoviská a dávali pripomienky. Bu dúci 

týžde ň štvrtok je, myslím, verejné prerokovanie 

s inštitúciami aj s odbor, odborným mestskými časťami  

a verejnos ťou.  
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Čiže toto, toto nájde podporu, D4 a R7.  

A moja otázka smeruje k tomu, nemôžu, máme na, na r ade 

teda už nula štyrky a vrátane a nula pä ťky. Čiže, čiže táto 

D4 a R7 pôjde až po nula štyrke? Ako, ako, ako Zmen y 

a doplnky 05? V tomto volebnom období? Lebo my sme mali 

túto dé štyrku urobi ť predtým samostatne a mala by 

predbehnú ť nula štyrku, osobne si myslím, ale zas aby sme 

neporušili nejaké zákonné veci, lebo viem, že proku rátor je 

pripravený, jak sa v balíku nie čo vybere alebo doplní 

a neni to prerokované, tak potom porušujeme zákon.  

Je to troška nesúrodé čo, to čo hovorím, ale ten celý 

proces územného plánu nám neni vôbec jasný a že ted a ako sa 

ďalej v ňom bude pokra čova ť a či mestské časti boli nejak 

oslovené do tejto nula pä ťky alebo do nula šestky, aby 

dávali podnety, lebo my sme boli oslovení, ak si pa mätám, 

ešte sa spracuje aj samostatne nový územný plán. Eš te aj to 

je úloha, nie? Alebo už je zastavená?  

Ja v tom trocha mám neporiadok,  ale asi aj mnohí 

poslanci a teraz vlastne sme tuná z materiálom nula  pä ťky, 

ktorý máme zobra ť na vedomie a viacmenej myslím, že mnohí 

starostovia o tom ani nevedia, že tu bu ď majú materiál 

alebo nemajú materiál a ten ďalší postup.  

Najzákladnejšia otázka, D4 a R7. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 
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Ďakujem pekne. 

Dve faktické poznámky.  

Pán poslanec Kor ček.  

JUDr. Tomáš   K o r č e k , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo, pán primátor. 

No ja som ve ľmi prekvapený z toho, čo pán starosta 

Mrva povedal, pretože myslím si, že viacerí kolegov ia to 

opakovane žiadali, ke ď sa nie čo tu predkladá také závažné 

ako sú zmeny a doplnky, bývalo vždy dobrým zvykom, že sa to 

prerokovalo s mestskými časťami, robili sa zápisnice.  

Preto ja vás žiadam, aby ako predkladate ľa tohto 

materiálu, pán primátor, prosím stiahnite tento mat eriál 

a doriešte to najprv s jednotlivými mestskými časťami tak, 

ako to bolo v minulosti.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Drozd.  

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

Ďakujem pekne. 

Ja si myslím, že tento materiál je prospešné, že je  

tu. Nehovoril by som, ako pán starosta Mrva, že tot o sú 

Zmeny a doplnky 05. ja si myslím, že táto tabu ľka, z tejto 

tabu ľky práve aj pán primátor bude vybera ť.  
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A to, čo sa tu hovorilo o D4 a R7 ako strategických 

záujmoch, to možno bude tá nula pä ťka, Zmeny a doplnky 05, 

ktorá bude obsahova ť možno tie dôležité zmeny. A nula šes ť 

a nula sedem, to budú ďalšie tie projekty, ktoré postupne 

pôjdu.  

Čiže toto je iba sú, súhrn návrhov na zmeny, ale nie  

sú to zmeny číslo 05. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec a starosta Pekár.  

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

Tiež by som chcel da ť do pozornosti, bola taká verejná 

prezentácie zmien a doplnkov, už číslo si fakt nepamätám, 

ale boli sme tu na magistráte. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Štvorky. 

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

To boli štvorky. Takže pánovi starostovi Mrvovi. 

Zúčastnili sa toho obyvatelia, tí ktorí mali záujem, p án 

námestník Budaj, ja som tam bol a ešte pár ľudí, ktorých 

som poznal, ale inak obyvatelia, nebolo tam ve ľa ľudí. čiže 
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je teraz ve ľmi ťažké reagova ť ke ď prídu ďalšie podnety, 

lebo tam ešte boli lehoty, aby sme tie nula štvorky  podnety 

dávali. To tam zaznelo.  

A možnože ľudia tak nie sú pozorní, aby stíhali 

lehoty, ale ke ď už je materiál pripravení, tak potom, potom 

až vzídu pripomienky. Niekedy sú opodstatnené, ale často je 

to zanedbaním pozornosti k tomu, že podnety sa dáva jú do 

ur čitej lehoty.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec a starosta Pilinský.  

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

Ďakujem. 

Aby som upresnil ten, ten svoj návrh, lebo sa mi zd á, 

že niektorí z mojich kolegov to, to úplne nepochopi li.  

Čo sa týka tých troch vecí, ktoré som ja navrhol na 

vypustenie, je pravda, že každý z tých troch má tro šku iný 

príbeh. Hovorím, ten kde sa menia funkcia vinohrady  na 

zástavbu je len jeden, sú len Ohnavy a ten podporuj em 

vypusti ť z tohto materiálu aj ja napriek tomu, že teda 

v našej komisii prešiel. Rovnako nemám problém s vy pustením 

materiálu čo sa, teda projektu čo sa týka Ra čany Rosso. 

Jedine, kde by som teda chcel ako starosta podpori ť túto 

zmenu, ale dneska neschva ľujeme zmeny, dneska schva ľujeme 

len to, že beží ďalej proces obstarávania, je projekt Dolná 

Pekná, kde v sú časnosti je pä ťstodvojka. To znamená 
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zmiešané územie obchodu a služieb a ke ď si mám vybra ť, či 

tam chcem logistický park a viac kamiónov, alebo, a lebo 

výstavbu, tak ako starosta ur čite uprednostním radšej, 

radšej výstavbu. Takže preto z týchto troch vecí, k toré sa 

týkajú Ra če dve pohodlne sa vyhodia, ke ď sa bude hlasova ť 

jednotlivo, ale v tej jednej veci by som poprosil k olegov 

o podporu, aby to tam ostalo.  

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 reagujem na vystúpenie pána kolegu Drozdu. 

Tak on povedal vo svojom vystúpení. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Faktickou sa nedá reagova ť na faktickú, lebo to. 

Mgr. Oliver   K r í ž , poslanec MsZ: 

A to bola faktická? 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 
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Áno, to bola faktická, čiže to nebolo vystúpenie. 

Takže prepá čte, nemôžem vám da ť slovo.  

Myslím si, že ani, ani pánovi poslancovi Drozdovi n a 

druhú faktickú.  

Čiže pán poslanec Jen čík má faktickú. 

Radovan   J e n č í k , poslanec MsZ: 

Ja nechcel som faktickú, ja by som chcel na pána 

Šovčíka, lebo dal nejaký procedurá, procedurálny návrh.  Ja 

my to, svieti na červeno, či môžem takto?  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Môžte.  

Radovan   J e n č í k , poslanec MsZ: 

Kolega Šov čík navrhol, aby sa hlasovalo o každej časti 

môjho uznesenia samostatne. V tom, v tom momente al e ako by 

sa zmenila časť A1, keby to nezískalo podporu, tak celý ten 

zvyšok má zmysel, že bude ZaD 05, čiže všetky dopravné 

veci, produktovod, vodné dielo a úplné znenie pre, pre 

územný plán, by mohlo by ť ako, ako jedna časť tohto 

uznesenia, to znamená, že ja navrhujem, aby sa teda  

hlasovalo i ke ď samostatne, tak iba časť A1, a ostatné, 

a to navrhujem kolegovi Šov číkovi, či by to tak mohlo by ť, 

a ostatné by bolo ako jedno uznesenie. 

A trvám na tom, aby sa o tom hlasovalo.  
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Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán starosta Mrva. Pán poslanec Šov čík, na starostu 

Mrvu samozrejme.  

Vy môžte poveda ť, že áno, súhlasím.  Pochopil som, že 

to chcete poveda ť.  

Pán starosta Mrva má slovo.  

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

Vajnory: 

Ja by som len chcel kratu čko. Ja som si zobral 

materiál, ktorý sme mali tuná pripravený pre ob čana a tam 

je tabu ľka, kde je sedemnás ť tých zmien a je tam normálne 

uvedené ZoD, že zmeny a doplnky 05. Na webe je že v raj 

zavesené nie čo iného, asi totožného s tým čo je rozdané 

tuná s tými trinástimi zmenami.  

A ja nechcem ni č bojkotova ť ani zastavova ť, ja by  som 

len chcel vysvetli ť tie veci, aby sme v tom nemali chaos, 

Možno pani na záver pani Plencnerová dá úplne vysve tlenie 

všetkého mož, toho, aký ten proces bude. Ale pod ľa toho, čo 

mám ja v ruke, tak sa jedná o ZoD 05. Takže ja mám také 

nie čo v ruke tuná.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 
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Vysvetlíme.  

Pán poslanec Drozd, nech sa pá či. 

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

Ďakujem pekne.  

Máme tu zoznam nejakých náhrho, návrhov na zmeny 

územného plánu a či už sú v tej žltej farbe alebo bielej 

farbe, si môžme poz, vidie ť, že majú prerokované 

urbanistické štúdie, majú tam povä čšine čistopisy, naozaj 

pri tej dia ľnici dé štvorke a er sedmi čke rýchlostnej ceste 

treba dotiahnu ť tú urbanistickú štúdiu ako podklad na zmenu 

a v podstate tento materiál tu máme ako berie sa na  

vedomie.  

Toto je dobrá vô ľa pána primátora, že nám to tu 

predkladá a v podstate z týchto, z týchto, z tohto zoznamu 

bude kreova ť zmeny a doplnky v ďalšom poradí, či už 05, 06 

a tak ďalej.  

Čiže. áno, to čo zaviedol pán poslanec Kor ček v úlohe 

námestníka, ja si myslím, že nebude opomenuté a ke ď 

vykreuje pán primátor Zmeny a doplnky 05, kde budú povedzme 

podnety ako zmena pri dé štvorke, er sedmi čke, povedzme 

možno tam budú tie Ostredky a tak ďalej, a tak ďalej, 

samozrejme, že o týchto podnetoch bude rokova ť 

s jednotlivými mestskými časťami a nastúpi celý ten proces 

tak jak ho poznáme zo zmien 02, 03 a 04, ktoré preb iehajú 

teraz.  
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Čiže ur čite mestské časti, ani verejnos ť nebude 

opomenutá v tom ďalšom procese. Toto je iba v podstate 

materiál, ktorý predkladá primátor, aby sme poznali  jeho 

zmýšľanie nad zmenou územného plánu. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Chcem vás informova ť, že po poslancoch sa do diskusie 

hlásia dvaja zástupcovia ob čanov. Pán Michal Drotován 

a pani Jarmila Wiemerová by chceli diskutova ť v tejto našej 

diskusii.  

Pýtam sa, kto s tým súhlasí?  

Nie je to také celkom čitate ľné, ale vyhodnocujem to 

tak, že áno, súhlas tu je.  

Pán Drotován má trojminútové vystúpenie, po ňom pani 

Wiemerová.  

Občan   Michal   D r o t o v á n :  

Dobrý de ň, ďakujem.  

Ja som tu kvôli tomu, aby som obhájil naše uzneseni e 

miestneho zastupite ľstva v Ra či, ktoré žiada vypusti ť zmeny 

územného plánu alebo tie navrhované v tabu ľke Oh ňavy, Rosso 

aj Dolnú Peknú, s tým že pán starosta navrhuje Doln ú Peknú 

ponecha ť, tým vlastne nerešpektuje naše uznesenie. Ke ďže 

som to o čakával, tak som prišiel osobne.  
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Dôvod pre čo chceme navrhnú ť tieto dve, tieto všetky 

tri veci  vypusti ť sú tie, že dané projekty sú v území 

nevhodné. Čo sa týka týchto troch projektoch, tak by 

priniesli v tej zníženej forme šes ťtisícšes ťstoosemdesiat 

obyvate ľov a vo zvýšenej forme sedemtisíc 

tristodevä ťdesiatdevä ť, vychádzajúc z tých urbanistických 

štúdií.  

Čo sa týka Dolnej Peknej, je to územie, ktoré je 

priamo za Slovenskou Grafiou, čo je podnik, za ktorým je 

ur čité územie, ktoré je v sú časnosti je pole, ale reálne je 

v územnom pláne dané na výrobné a nevýrobné služby,  ale 

dopravnokapacitne nevychádza.  

Čo sa týka tejto tabu ľky, tak v stanovisku, stanovisko 

hlavného mesta, čo je tá, ten, ten, tam je uvedené, že tam 

bolo vydané stanovisko 31. 3. 2014, máte to v tej t abuľke, 

keď som žiadal magistrát o, o, o vlastne toto stanovis ko, 

tak mi uviedli, že stanovisko z toho d ňa nebolo nikdy 

vydané. Mám to cez dvestojedenástku. V čera mi to poslali. 

Takže celá tá tabu ľka je zmäto čná. Je tu uvedené, že to 

stanovisko bolo, pani  Plencnerová mi napísala, že 

neexistuje.  

Takže chcel by som vás poprosi ť všetky tie tie tri 

body, to znamená Ra čany Rosso, Ra čany Dolná Pekná, Ra čany 

Ohňavy vypusti ť a zamietnu ť.  

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 
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Ďakujem pekne. 

Diskutuje pani Wiemerová. 

Nech sa pá či. 

Občianka   Jarmila    W i e m e r o v á :  

Vážený pán primátor, pani poslankyne, páni poslanci , 

volám sa Jarmila Wiemerová, bývam v rodinnom dome n a 

Devínskej ceste.  

Dnes je presne rok a dvadsa ť dní od momentu kedy Dunaj 

zaplavi ť Devínsku cestu. Presne pred rokom som vystúpila 

v tomto zastupite ľstve so správou o skuto čnom priebehu 

povodní a následných záchranárskych prácach v tejto  časti 

Bratislavy. Za ten rok sa na Devínskej ceste neudia lo vôbec 

ni č. Dokonca ani povod ňový plán na ochranu našich obydlí sa 

nezmenil. 

Tento rok od povodní na Devínskej ceste nás delilo len 

pár dní daž ďa v Nemecku.  S napätím sme tento stav 

sledovali, ale naš ťastie dáž ď ustal a Dunaj prestal 

kulminova ť.  

Nie je pravdou, ako hovorí pani starostka obce Deví n, 

že zaplavené územie je automaticky inunda čné územie. Aj 

Devín bol zaplavený.  

Za pomerne krátky čas sa nám podarilo primä ť podnik 

Slovenskej vodohospodárskej výstavby k tomu, aby sa  niekto 

vážne nechránenou oblas ťou Devínskej oblasti na úseku od 

Zlatých schodoch po Kame ňolom za čal zaobera ť.  
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Na základe týchto skuto čností vznikli na Devínskej 

ceste dve združenia, ob čianske združenie Devínska cesta 

a Aliancia proti povodniam, ktoré sa intenzívne za čali 

zaobera ť problematikou protipovod ňovej ochrany. Naše 

združenia predložili návrh, ktorý máte pred sebou a  to, aby 

sa v tomto úseku vybudovala protipovod ňová ochrana, ktorá 

by pozostávala z hrádze, po ktorej by zárove ň viedol úsek 

medzinárodnej cyklotrasy EuroVelo 13. tento úsek cy klotrasy 

je v pôvodnej štúdii navrhnutý ved ľa cesty popred výjazdy 

áut z garáží a domov, čo by bolo pre všetkých ve ľmi 

kolízne. Táto protipovod ňová hrádza by zárove ň slúžila ako 

ochrana zdroja pitnej vody pred zne čistením na ostrove 

Siho ť.  

Výstavba takejto protipovod ňovej hrádze s cyklotrasou 

a ochranou zdroja pitnej vody, ako sme nazvali Tri 

v jednom, potrebuje v prvom rade stanovisko vás pos lancov 

ku zmene územného plánu. Preto si vás dovo ľujeme v mene 

nieko ľko sto obyvate ľov Devínskej cesty a mnohotisíc 

cyklistov, ktorí dennodenne jazdia po Devínskej ces te, aby 

ste zdvihli ruku na znak súhlasu, ke ď sa bude hlasova ť ku 

návrhu Zmien a doplnkov územného plánu mesta Bratis lava 04 

o tomto návrhu za členi ť tento jednací, jedna celá tri 

kilometra dlhý úsek hrádze s cyklotrasou do územnéh o plánu 

mesta Bratislavy, o čo sme písomne požiadali. Vaše 

hlasovanie bude prvým krokom na dlhej ceste projekt ov, 

povolení, ktoré sú k tejto stavbe potrebné.  

Veríme, že zvážite tú skuto čnos ť, že táto hrádza bude 

v prvom rade pre ľudí (gong), ktorí tam žijú a aj pre tých, 

ktorí len tak prechádzajú ako turisti na bicykloch.  

V prípade, že sa tento projekt podarí vybudova ť a tak 
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zachráni ť aspo ň jeden ľudský život cyklistu, bude ma ť táto 

stavba nevy číslite ľnú hodnotu, za čo vám ďakujeme.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem ve ľmi pekne pani Wiemerová.  

Tým sme uzatvorili diskusiu poslancov aj obyvate ľov 

k bodu číslo sedem. 

Ak dovolíte teda, uzatváram diskusiu, a krátke 

závere čné slovo. 

Ja nerozumiem celkom tým pripomienkam, ktoré 

formuloval pán poslanec Kor ček ku procedúre. My sme pred 

rokom povedali, ktoré veci ideme obstaráva ť v balíku zmien, 

ktoré sme pracovne nazvali tri alebo štyri, tak to je, tak 

to uznesenie je formulované. A teraz sme vám prosím  

predložili len dve veci.  

Prvá, verejnoprospešné veci, žltá časť tabu ľky,  

a prerokované urbanistické štúdie.  

Pán starosta Mrva ani na sekundu nepovedal, že by 

nevedel o urbanistickej štúdii pod názvom VA6. No, lebo 

vie, lebo vie, lebo sa k nej vyjadroval ako mestská  časť. 

Pretože sme sa opreli len o prerokované štúdie, kto ré sa 

prirodzene prerokujú v území, ktoré majú sa k nim m ožnos ť 

vyjadri ť obyvatelia, takýto prístup sme zvolili. Pod ľa mňa 

celkom zrozumite ľný. 
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Za ten rok sa proste život vyvinul. Sú tu nejaké no vé 

podnety a my máme poveda ť či s nimi súhlasíme, alebo nie. A 

A niektoré iný názor má zastupite ľstvo miestne má iný 

názor, vy poviete váš názor, je to úplne legitímne.  Čiže ja 

si myslím, že ten postup sme zvolili korektný a vôb ec nie 

je v rozpore s našim postupom spred roka, na základ e 

ktorého sa vykreovali Zmeny a doplnky číslo 3 a Zmeny 

a doplnky číslo 4, ktoré sú práve v behu. 

Z toho, čo tu teraz prerokúvame bude ve ľmi 

pravdepodobne zmena, ktorá sa bude týka ť D4 a R7 ako 

samostatná záležitos ť, ktorá zaujíma od mestskej časti 

konkrétnej až po štát, ktorý by to chcel rieši ť a budú tu 

potom ďalšie veci, ktoré pôjdu normálnou cestou v nejakom 

ro čnom režime. Za čne sa to spolo čne a pod ľa toho aké to 

bude ma ť prerokovanie, tak to skon čí.  

Aký názor na to vyjadríte, tak to budeme limitova ť 

z h ľadiska rozsahu, pretože vidíte, že sme nešli do šír ky, 

išli sme len na veci, ktoré sú prerokované.  

To čo mne vadí na posla, na podnete pána poslanca 

Jen číka to, že z toho vypadávajú tie Ostredky. Na tie s te 

pán poslanec nepamätali. Možno je naozaj na škodu, že sme 

sa nestretli, čiže ja s tým vašim podnetom mám návrh 

problém v tom, že to ma uznesenie mestského zastupi te ľstva 

zaviazalo nás urobte to a vy to odtia ľ dávate von 

a hovoríte, takto to bude. Ve ľmi rigidne, musí to tak by ť, 

lebo ja to tak chcem. Ja vás ve ľmi nabádam, aby ste zvážili 

ten váš návrh a ešte pred hlasovaním sa vyjadrili, či na 

ňom trváte, pretože jednoduchšie je prejs ť tých trinás ť 

zmien, odhlasova ť či áno, nie, vyjadri ť sa ku návrhu pána 
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poslanca Pekára, to znamená to je Poše ň, vyjadri ť sa ku 

Devínskej ceste, to je návrh pána poslanca Koleka a  máme to 

kompletné. Proste ku každému poviete áno, nie a bud eme mať 

jasný obraz, aká by bola vô ľa keby zastupite ľstvo dnes malo 

poveda ť spúš ťam nejaký proces, ktorý chcem rieši ť alebo 

nechcem rieši ť.  

Mne sa ten návrh pána poslanca Kor čeka v tomto zdá 

zrozumite ľný, dáva vám priestor, aby ste sa vyjadrili, aj 

k citlivým veciam okolo Peknej cesty alebo inde. Má te na to 

každý svoj názor a môžte sa vyjadri ť. Takto to riešime, že 

von na jeden krát a nemáme ten dotyk s tou zmenou, ktorá 

tam je predložená.  

Ja sa ve ľmi ospravedl ňujem, že sa tam pomiešalo 

sedemnás ť a trinás ť zmien, platí samozrejme tých trinás ť, 

ktoré sú teraz na internete a máte ich aj v písomno m 

podklade.  

Čiže navrhujem skôr ten postup, aby sme rozhodli 

osobitne o tých dvoch dopl ňujúcich návrhoch, to bol Devín 

a Poše ň a potom prešli všetky tie zmeny jednotlivo, dajte 

nám signál, aké je vaše politické rozmýš ľanie alebo odborné 

rozmýš ľanie o tých veciach a my pod ľa toho za čneme na tých 

materiáloch pracova ť.  

Toľko z mojej strany ako návrh predkladate ľa.  

Mám dve faktické poznámky kolegov, ktorí diskutoval i 

a nedostali odpove ď na svoje podnety.  

Nech sa pá či, pán poslanec Kor ček.  
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JUDr. Tomáš   K o r č e k , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo, pán primátor. 

Ja som to naschvál pre čítal ten návrh uznesenia zo 6. 

6. a tam sa ni č nehovorí o Zmenách a doplnkoch číslo 4. To 

bolo, budú a teraz to znova zacitujem: budú predkla dané na 

prerokovanie a schva ľovanie po skupinách pod ľa stup ňa 

pripravenosti a s vlastným výsledkom prerokovania. To 

znamená zmeny a doplnky 3, 4, 5, 6, 8, 20 a ja nevi em kam 

by sme sa proste dostali.  

Takže toto čo ste povedali, pod ľa môjho názoru, nie je 

pravda a hovorím, je neseriózne, že my tu nie čo schválime 

a potom sa vôbec toho neprid ŕžame. A za chví ľu mi to tak 

pripadá, že tie podnety budeme vy ťahova ť z klobúka, pretože 

nie čo schválime a potom robíme úplne nie čo iné.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Jen čík.  

Radovan   J e n č í k , poslanec MsZ: 

Ja k tým Ostredkom, nie je pravda, že som sa tom, ž e 

som ich vynechal, alebo teda odignoroval, alebo ako koľvek. 

Tu nieko ľkokrát padlo, že tie pod, že tie pozemky Ostredky 

nie sú vo vlastníctve mesta ani mestskej časti. A teda ja 

mám s tým naozaj problém niekomu zmeni ť vlastníctvo len 

tak, čiže ja jednoduch. Neviem, no. Ja som navrhol také 
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uznesenie len kvôli tomu, ja nechcem zasahova ť do týchto 

vecí, proste. Ja nechcem, aby mesto išlo do súdneho  sporu.  

A, a myslím si, že toto by mali vyzmy, toto by si m ali 

vyrieši ť na mestskej časti, to my, to my nemáme rieši ť tu.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec, ja len krátku vetu. Rozhodli sme 

uznesením mestského zastupite ľstva, že to budeme rieši ť tu.  

Náš odborný názor bol, že sa to dá rieši ť na, na 

úrovni zonálneho plánu. Pán starosta Pekár mal názo r, že 

aj, aj. To znamená, išli sme do režimu uzávera aj m esto , 

aj mestská časť. Čiže prosím, takto sme si to vyjasnili.  

Čiže ja si myslím, že potom musíte zmeni ť uznesenie, 

kde ste ob čanom tu prítomným povedali, áno, budeme sa tým 

zaobera ť a teraz zrazu hovoríte, že nie nebudeme, lebo mám 

pochybnosti. Tak ste mali vtedy ma ť pochybnosti, vedeli 

sme, že je to súkromné a tak ďalej, a tak ďalej. My sme 

dali politickú odpove ď, teraz prechádzame k realizácii.  

To neznamená, že sa to príjme. Tam môže by ť ve ľký 

problém práve s tým stanoviskom vlastníka, bude tre ba 

hľadať dohodu. Ja som si toho procesu a jeho citlivosti 

vedomý, ale na druhej strane proste treba sa k tomu  

postavi ť. Potom sme nemali tým obyvate ľom dáva ť nádej, že 

to do najbližšej zmeny proste zahrnieme.  

Takže len to ľko k tomu chcem poveda ť.  
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A čo sa týka urbanistických štúdií, pán poslanec 

Kor ček, my ne ťaháme ni č z klobúka. Urbanistická štúdia je 

formálny proces ako sa dá spravi ť územnoplánovací podklad 

pre zmeny a doplnky územného plánu. Vyjadruje sa k nej 

široké spektrum dotknutých inštitúcií. Čiže to nie je 

ťahanie z klobúka.  

Pán poslanec Jen čík.  

Radovan   J e n č í k , poslanec MsZ: 

Ja už len krátko.  

Práve preto, že tie procesy sú ve ľmi komplikované, 

zdĺhavé a náro čné, práve preto som formuloval to uznesenie 

tak, áno je tam a teraz je problém s lokalitou Cent rop, ako 

som pochopil. Dobre, pokia ľ to nenájde, nenájde podporu, 

v tom prípade celé to uznesenie, všetky dôležité ve ci, čo 

sú dopravné veci, sú tam, je tam ten produktovod, j e tam 

vodné dielo a, a úplné znenie. Ni č iné tam nie je. To 

znamená, že nula pä ťka bude ve ľmi jednoduchý. Ve ľmi 

jednoduchá zmena územného plánu.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ešte pán poslanec Kor ček.  

JUDr. Tomáš   K o r č e k , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo , pán primátor. 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 25. a 26. júna 2014 s pokra čovaním 3. júla a 24. septembra 2014 

 570 

No, ja som chcel zdôrazni ť iba to, že toto 

zastupite ľstvo nie čo schválilo, povedalo, že niektorými 

podnetmi sa nebude zaobera ť lebo sú v tabu ľke číslo štyri 

a magistrát sa nimi zaoberal, poskytol sú činnos ť 

jednotlivým žiadate ľom, boli na to vynaložené verejné 

prostriedky (poznámka:  po čuť primátora „neboli, neboli“).  

Boli, no lebo tí zamestnanci, ktorí to posudzujú, j a 

neviem kto ich platí, teda ja som bol vždy, že plat  

zamestnanca hlavného mesta je verejným prostriedkom , ktorí 

je vynakladaný. 

A my sme si tu raz nie čo povedali, že máme nejaký 

a tak ste nám to vysvet ľovali, nejaký zásobník, pod ľa 

ktorého pôjdeme zmeny a doplnky 3, 4, 5 a ďalej. A chcem 

upo, upozornil som na to, že proste sme sa tohto ne držali.  

A ďalšia vec, že chcem sa teda opýta ť na stanovisko 

hlavnej architektky, zatia ľ sa k tomu nevyjadrila.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Už sa ani nebude môc ť, pretože diskusia je ukon čená. 

Už máme po diskusii.  

Pán poslanec, my sme sa toho držali, tú interpretác iu, 

že pä ťky, šestky, sedmi čky a osmi čky sa budú drža ť 

uznesenia zo 6. 6., to hádam ani nemyslíte vážne, a le ja 

vám dá, napíšem, alebo dám prepísa ť diskusiu zo 6. 6., aby 
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ste si oživili pamä ť a že čo tu zaznelo a kto čo komu 

sľúbil, čo teda mali by ť zmeny a doplnky po 6. 6. minulého 

roku. Lebo interpretujete to svojsky a mám pocit, ž e nikto 

tomu tak nerozumie okrem vás.  

Uzatváram teda aj závere čné slovo. 

Dávam priestor pre návrhovú komisiu.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Máme tu trošku zložitú situáciu, a síce, v poradí a ko 

sme dostávali návrhy na doplnenie pôvodného uznesen ia od 

pána Pekára, od pána Pilinského a od pána Koleka, a ko 

štvrté, štvrtý návrh sme dostali tú od pána Jen číka úplne 

nový návrh na znenie nového uznesenia. A môže nasta ť 

situácia, že ke ď tie prvé tri príjmeme ako doplnenie 

pôvodného uznesenia, tak potom ak sa prijme aj Jen číkov, 

tak ten zruší všetky tieto predchádzajúce.  

Proste, máme z toho nejaký problém.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ja v tom nemám zmätok, ja by som Jen číkov návrh 

neprijal. Prepá čte, že to hovorím tak skrátene, lebo mi 

proste príde, že fakt zasahuje do toho procesu z úp lne 

iného konca. Všetci rešpektujú nejakú logiku.  

A áno, je to tak, ak prijmeme návrh pána poslanca, 

všetko ostatné rušíme.  
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Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Ja som to povedala preto. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Aspoň si budete vedomí, ke ď budete hlasova ť. Dobre ste 

to povedali.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Ja som to povedala preto, aby sme boli v obraze, že  

o čo ideme teraz hlasova ť, aby nebol problém, že teda sme 

odhlasovali nie čo a potom s nie čím zrušíme.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Jasne.  

Procedúru chce oslovi ť pán poslanec Pilinský, ktorý sa 

k procedurálnym veciam chce vyjadri ť.  

Nech sa pá či. 

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

Ďakujem. 

Ja ako predkladate ľ jedného z tých pozme ňujúcich 

návrhov, keby sa malo hlasova ť jednotlivo, nemám žiadny 
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problém s tým, aby sa najprv hlasovalo o tom návrhu  kolegu 

Jen číka, tak aby sme sa takejto situácii vyhli, takže.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Hlasuje sa v poradí v akom boli návrhy predložené. Tak 

hovorí rokovací poriadok.  

Takže pani predsední čka správne uviedla tú dilemu, 

ktorú má.  

Budeme musie ť vyrieši ť najprv hlasovanie pod ľa 

rokovacieho poriadku o pozme ňujúcich a dopl ňujúcich 

návrhoch a potom, ak neprejde návrh pána poslanca J enčíka, 

vráti ť sa ku návrhu pána poslanca Kor čeka a tabu ľku prejs ť, 

trinás ť riadkov, ktoré v nej zostali, aby sme sa ku každém u 

jednotlivo vyjadrili.  

To je to, čo nás čaká.  

Pani predsední čka, nech sa pá či. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Ešte by som sa opýtala medzi tým, ešte pred tým než  

pán Jen čík doru čil svoju požiadavku, tu odznelo od pána 

Kor čeka, že budeme hlasova ť o tom pôvodnom uznesení, o tých 

trinástich kolonkách (poznámka:  po čuť primátora 

„jednotlivo“) teda jednotlivo.  
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Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Môžme to urobi ť aj naopak, to znamená, najprv 

akceptova ť návrh pána poslanca Kor čeka, prejs ť trinás ť, 

a potom považujem ale návrh pána poslanca Jen číka za 

vylú čený. Tak tiež máme takú procedúru v rokovacom poria dku 

že ak prijatý návrh vylu čuje iný návrh, o tom inom návrhu 

sa už nehlasuje. 

Tak si len tú procedúru vyjasnime, ak. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Čiže vy chcete po Jen číkovi. Nech sa pá či, takže 

najprv návrh pána poslanca Jen číka, potom bude návrh, návrh 

pána poslanca Kor čeka s tým, že návrh pána poslanca Jen číka 

nerieši Ostredky, nerieši Devínsku cestu, nerieši v iac 

vecí, ktoré tu zazneli v diskusii. Lebo naozaj, naj prv ich 

prijmeme a potom jeho návrhom ich zrušíme. Takto up ozor ňuje 

komisia. Chcem len, aby ste si toho boli vedomí, ke ď budete 

hlasova ť.  

Pani predsední čka máte slovo.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Áno, a budeme hlasova ť v takom poradí, v akom boli 

jednotlivé návrhy dopl ňujúce podávané. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 
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Nech sa pá či. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Tak prvý návrh na doplnenie podával pán starosta Pe kár 

a síce navrhuje doplni ť o parcelu 1235/101, 102, 103, 104 

katastrálne územie Ružinov s potenciálom na zapraco vanie do 

zmeny a doplnkov územného plánu hlavného mesta Brat islavy.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte o dopl ňujúcom návrhu 

pána poslanca. Ako keby sme vytvorili ďalší riadok v tej 

tabu ľke, nazvem to takto. Čiže ďalším riadkom je Poše ň na 

parcelách, ktoré uviedol pán poslanec Pekár.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Dva, Tridsa ťtri prítomných poslancov, 

dvadsa ťpäť hlasovalo za, nikto nebol proti, štyria sa 

zdržali, štyria poslanci nehlasovali. 

Tento návrh bol prijatý.  

Nech sa pá či, pani predsední čka.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Ďalší návrh bol daný od pána poslanca a starostu 

Pilinského. V tabu ľkovej časti navrhuje vypusti ť podnety 

ozna čené v tabu ľke pod poradovým číslom 8, 9 a 10. 
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Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Čiže, aby to pre všetkých bolo jasné, lebo v tých 

tabu ľkách by mohol nasta ť zmätok, ide o urbanistickú štúdiu 

Ohňavy, Ra čany Rosso a Dolná Pekná. O tomto budeme 

hlasova ť. Vypusti ť tabu ľky.  

To je, to je návrh pána poslanca Pilinského. Máte s a 

k nemu vyjadri ť. Viete, že boli, viete že boli.   

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

A teraz hovorí, že o týchto osem, devä ť, desa ť by sme 

mali hlasova ť jednotlivo.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Aha, jednotlivo, prepá čte. Takže najprv ideme hlasova ť 

o tom, že vypustíme z tabu ľky podnet Urbanistická. Prosím, 

budeme to uvádza ť postupne, aby ste vedeli o čom hlasujeme.  

Pán poslanec Pilinský navrhuje vypusti ť jednotlivo tri 

návrhy.  

Prvý urbanistická štúdia Oh ňavy. Hlasujeme o návrhu 

pána Pilinského na vypustenie z tabu ľky.  

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťsedem prítomných poslancov, 
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tridsa ťštyri za, nikto proti, traja sa zdržali. 

Tento podnet bol vypustený.  

Pani predsední čka.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o bode devä ť, to je územné.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

No, bol prijatý, čiže bol vypustený. Teda návrh bol 

prijatý a podnet bol vypustený z tabu ľky, aby to bolo 

presné.  

Zle som to možno povedal, prepá čte. Proste bol 

schválený ten návrh, čo znamená, že sme vypustili ten 

podnet z tabu ľky.  

Pani predsední čka, nech sa pá či. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Je to bod devä ť Ra ča 8, Ra čany Rosso.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 
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Čiže ideme hlasova ť o vypustení tohto podnetu. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte . 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťosem prítomných, 

tridsa ťtri za, nikto proti, piati sa zdržali.  

Aj tento návrh bol prijatý a ten podnet sme vypusti li.  

Pani predsední čka.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Poradové číslo desa ť, je to Ra ča Dolná Pekná.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Áno, prosím, hlasujeme o vypustenie tohto podnetu 

z tabu ľky. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťpäť prítomných, 

sedemnás ť za, nikto proti, osemnás ť sa sa zdržalo.  

Konštatujem, že tento pod, návrh prijatý nebol 

a podnet sme nevypustili. Zatia ľ teda v tabu ľke existuje.  

Pani predsední čka, pokra čujeme ďalej.  
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Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Ďalším návrhom bolo návrh na doplnenie od pána 

poslanca Koleka. Žiada primátora zabezpe či ť prerokovanie 

podnetu Devínska cesta ob čianske združenie v pracovnej 

skupine pre zmeny a doplnky Územného plánu hlavného  mesta 

SR Bratislavy v zátvorke uviedol text podnetu v prí lohe. 

A po druhé, zapracovanie do Zmien a doplnkov, zosúl adenia 

platného Územným plánom hlavného mesta SR Bratislav y so 

zákonom číslo 7/2010 Zbierky o ochrane pred povod ňami. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Myslím, že ten návrh je zrozumite ľný. Po čuli ste 

k nemu dve vystúpenia.  

Prosím, prezentujte sa a hlasujte  o dopl ňujúcom 

návrhu pána poslanca Koleka.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťsedem prítomných, 

tridsa ťpäť za, nikto proti, jeden sa zdržal, jeden 

nehlasoval. 

Tento návrh bol prijatý.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Chcela by som k tomuto doda ť a požiada ť pána Koleka, 

v zátvorke píše, že text podnetu je v prílohe. Popr osím 
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v elektronickej podobe doru či ť všetky tri strany na 

oddelenie magistrátu, aby mohli to da ť ako sú časť 

uznesenia.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

My sme to písomne dostali, tak ako pán poslanec 

uviedol, ale dobre to bude ma ť aj elektronicky, aby to bolo 

k dispozícii pre ďalšiu prácu.  

Pani predsední čka pokra čujeme ďalej.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

A teraz máme tu štvrtý návrh na nové znenie uznesen ia 

od pána Jen číka v bodoch A1, A2, B1, B2, B3 s tým, že pán 

Šovčík navrhol o A1 samostatne hlasova ť. Teda pre čítam to 

prvé.  

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: 

Zastupite ľstvo hlavného mesta Bratislavy 

A1 po prerokovaní materiálu súhlasí s obstaraním Zm eny 

a doplnkov 05 Územného plánu hlavného mesta SR Brat islavy 
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v lokalitách Záhorská Bystrica lomene 7B mestský ci ntorín, 

Záhorská Bystrica lomene 7A Centrop. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

O tom ideme hlasova ť?  

Nech sa pá či.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Toto je to jedno čo samostatne sa má odhlasova ť.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Upozor ňujem, že 7B v tabu ľke nemáme, pretože ešte nemá 

štúdiu. O tej sme diskutovali s pani poslanky ňou Tvrdou, že 

to budeme schopní predloži ť až neskôr. Čiže len avizujem. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Ja len hovorím, že takto to je reálne. Je to v tej 

pôvodnej tabu ľke, ktorá sa dostala omylom.  

V tej reálnej tabu ľke, ktorú máme na prerokovanie to 

nemáme.  

Čiže hlasujeme o A1 návrhu pána poslanca Jen číka.  

Prezentujte sa a hlasujte  

(Prezentácia a hlasovanie.) 
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Tridsa ťosem prítomných, 

sedemnás ť za, nikto proti, dvadsa ťjeden sa zdržalo. 

Konštatujem, že tento návrh nebol prijatý.  

Pán poslanec chcete slovo?  

Nech sa pá či. 

Slovo má pán poslanec Jen čík, prosím na procedurálny. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

A hlasujeme! 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ja viem, že hlasujeme, ale chce upresni ť, možno chce 

stiahnu ť, alebo neviem.  

Prosím dajte mikrofón pánovi poslancovi Jen číkovi.  

Nech sa pá či. 

Radovan   J e n č í k , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Ja len. Tým pádom, že neprešla táto časť, tak navrhu, 

teda upravujem svoj návrh, všade kde je teraz ZaD 0 6, musí 

byť 05 a tým pádom celý zvyšok môjho uznesenia je nula  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

To sa nedá urobi ť, pán poslanec. Už je po všetkom. 

Teraz je to šestka. Ale to neni podstatné. To nemôž te 

urobi ť.  

Radovan   J e n č í k , poslanec MsZ: 

To je logický postup.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Áno, chápem. Tak ste to navrhli, tak ste to navrhli .  

Nech sa pá či, pani predsední čka hlasujeme ďalej.  

Čiže ďalšiu časť návrhu pána poslanca Jen číka.  

Nech sa pá či. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Tak by sme mali hlasova ť o ďalších častiach, ktoré 

pre čítam. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pre čítajte.  

Predsední čka návrhovej komisie 
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Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Po prerokovaní materiálu súhlasí s obstaraním 

s obstaraním Zmien a doplnkov 05 územného plánu hla vného 

mesta SR v lokalitách Bratislava/3 ropovod, produkt ovod 

Bratislava – Schwechat, zrušenie VPS, BA/4 VD Wolfs tahl, 

zrušenie VPS  

Za ďalšie, žiada riadite ľa magistrátu zabezpe či ť 

obstaranie Zmeny a doplnky 05 Územného plánu hlavné ho mesta 

SR Bratislavy do 30.4. 2015. 

Po ďalšie, žiada riadite ľa magistrátu zabezpe či ť 

dopracovanie Urbanistickej štúdie pre podnety BA/1 dia ľnica 

D4 a R7 Bratislava, BA/2 Rusovce/1 obchvat Rusovce – 

Čunovo, posun križovatky na D2 severne a následne ob stara ť 

Zmeny a doplnky 06 územného plánu hlavného mesta SR  

Bratislavy do 31. 12 2015. 

A po ďalšie, žiada riadite ľa magistrátu zabezpe či ť po 

každých schválených zmenách a doplnkoch územného pl ánu 

vypracovanie úplného znenia Územného plánu hlavného  mesta 

SR Bratislavy.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prosím, o tomto návrhu pána poslanca Jen číka budeme 

hlasova ť.  

Prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Slávo, Slávo, vám úplne šibe? Toto chcete podpori ť?  
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Ale však on nehlasuje o úplnom znení.  

(Prezentácia a hlasovanie pokra čuje.) 

Tridsa ťdva prítomných, 

sedemnás ť za, nikto proti, pätnás ť sa zdržalo 

a konštatujem, že sme prijali tento návrh.  

Avizujem, že ho nepodpíšem. Je to úplne strelené. A le 

naozaj vážne.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Však sme zrušili predchádzajúce prijaté.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Všetko sme zrušili. Všetko. Ružinov, Devín, všetko sme 

zrušili.  

Jako vy naozaj nepo čúvate o čom sa hasuje? Ja s tým 

nemám problém. Nepodpíšem uznesenie. Je to v rozpor e so 

záujmami mesta. Ak má dia ľnica D4 by ť obstaraná do 31. 12. 

2015, tak stratíme rok a pol. Rok a pol. Toto navrh uje 

poslanec Jen čík. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Toto bude katastrfa, katastrofa pre, pre celú 

Bratislavu. Nehnevajte sa, mali ste trošku rozmýš ľať.  
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Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Dobre. Ja rešpektujem to, čo bolo schválené, to 

znamená, tým sme skon čili rokovanie o tomto bode. Je to 

skvelé. 

Pán Jen čík, ste sa vyznamenali, ale naozaj, úplne 

vážne. A poslanci, ktorí to podporili ešte viac.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Keď neprejde. Nie, nie, nie. Ve ď to urobil pán 

poslanec Jen čík. Urobil úplne iné uznesenie. Žiadny balík 

nie je. Ni č nebude. Je len to, čo po. Ten, čo sme 

schválili. V tých termínoch jak to povedal, budú 

prerokované veci. Nech sa pá či. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Ja som to povedal pred tým asi štyri krát. Všetci s te 

to vedeli, niektorí nepo čúvali.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Pán poslanec Jen čík, nech sa pá či. 

Radovan   J e n č í k , poslanec MsZ: 

Neviem ako ste mysleli, som sa vyznamenal. Všetky 

dôležité veci, ktoré ste navrhli v tabu ľke pre Bratislavu 

tam sú. Dopravné, verejnopros prospešné stavby a do plnilo 

sa to len o jednu vec a to je úplné znenie územného  plánu.  
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Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec, ja vám rozumiem. Ale vyhodili sme, pr ed 

chví ľou sme schválili, že tam má by ť Poše ň, nie je tam. 

Schválili sme, že tam má by ť Devínska cesta, nie je tam.  

schválili sme, že tam má by ť, neschválili sme, že tam má 

Centrop, na ktorom vám záleží, nie je tam. Nech sa páči, je 

to na vás. Vy ste to chceli. Máš co si cht ěl, tak sa 

hovorí.  

Vy ste to takto navrhli, zastupite ľstvo vás podporilo, 

ja s tým nesúhlasím. Ja s tým nesúhlasím. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Prosím, ak dáte niekto návrh na opakovanie hlasovan ia. 

Bolo to riadne hlasovanie, všetci ste vedeli o čom to je. 

Pani predsední čka dopredu upozornila, že tento návrh ruší 

všetky ostatné. Bol to návrh nového uznesenia. Ak. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

No tak to niekto navrhnite.  

Pán poslanec Jen čík, nech sa pá či. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Radovan   J e n č í k , poslanec MsZ: 

Ešte raz. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále.) 
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Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ale ve ď to povedala predsední čka návrhovej komisie. 

Radovan   J e n č í k , poslanec MsZ: 

Ešte raz, pán primátor. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Nech sa pá či. 

Radovan   J e n č í k , poslanec MsZ: 

Kedysi úplne na za čiatku, ke ď sme robili nula trojky, 

keď to, ke ď za čínalo, tak ste povedali, že budú, budú za 

sebou nasledova ť 03, 04, 05, 06, všetky tie ostatné veci, 

ktoré tu zazneli, vy sa môžte rozhodnú ť a môžu by ť 06. toto 

je len o tom, že tie veci, ktoré, na ktorých nám zá leží, na 

Centrope mne osobne nezáleží, len v tej vašej tabu ľke je 

napísané, že súhlas. Čiže je to prerokované, čiže je to, je 

to na schválenie takmer. Čiže to je, preto som tak 

postupoval.  

A všetky dôležité veci v tomto momente sa môžu za čať 

kresli ť, môžu sa prerokováva ť, môže, môže, môže sa za čať 

robi ť. Všetky dôležité, ktoré hovoríte. Ostatné veci, je  na 

vás. Vy ste to do zastupite ľstva, ako ste tvrdili, ani to 

nemusíte sem dáva ť. Vy, vy kludne môžte za čať bez nás.  

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

Preto ste navrhli vaše uznesenie.  

Nech sa pá či pán poslanec Hr čka.  

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ak sa nemýlim, o šestnástej hodine, čo je osem minút 

po, sa pri rokovaní preruší a pokra čuje sa napriek tomu, že 

to je dôležitý bod. 

Tak ob čania čakajú, tak len som chcel.  

Áno. Prerušuje sa, pokia ľ ja viem, tak (poznámka:  

nezrozumite ľné slová) o šestnástej. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Dorokujeme tento bod, zvykneme to robi ť tak a potom 

otvoríme ob čanov. Dáme im presne ten priestor, ktorý 

stanovuje rokovací poriadok.  

Poprosím pána poslanca Hanulíka.  

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

Ďakujem pekne. 

Ja by som chcel požiada ť o opätovné hlasovanie v bode. 

Zdá sa mi zmäto čné. Ja osobne som sa zdržal, chcel som by ť 

proti, pomýlil som si tla čítka.  

Ďakujem. 
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(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán námestník Budaj.  

Nechce.  

Pani poslanky ňa Tvrdá. 

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

Pán primátor, ja vás opätovne žiadam, ja som sa 

nepomýlila, ale myslím si, že aj bol hluk aj v sále , aj 

mimo a bolo to zmäto čné hlasovanie. A ak nám záleží na 

Bratislave, skúsme da ť ešte raz hlasova ť.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prosím, toto bol procedurálny návrh, budeme hlasova ť 

o tom, či sa vrátime k hlasovaniu o uznesení pána poslanca 

Jen číka. 

No to je návrh. Tak sa rozhodnite, že nie, však je to 

vaše právo.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Na, áno, umož ňuje to rokovací poriadok.  
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Pán poslanec Hr čka chce faktickou.  

Nech sa pá či. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Dávam procedurálny návrh, aby sa hlasovalo o všetký ch 

bodoch, o ktorých sa dneska hlasovalo, aj v čera hlasovalo, 

pretože si myslím, že možno niektorí boli zmätení z  toho 

ako hlasovali v čera aj dneska a možno budú chcie ť opätovne 

prehodnoti ť svoje postoje. Niektoré materiály neprešli 

o jeden hlas, dneska je nás viac. Čo keby sme hlasovali aj 

o všetkých v čerajších materiáloch. Procedurálny návrh.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Uzatvorené body. Tento bod je otvorený. 

(poznámka:  niekto sa zasmial) 

Tento je. Rozumiem. Sú procedurálne návrhy. 

Pán poslanec Kor ček.  

JUDr. Tomáš   K o r č e k , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo, pán primátor. 

Ja si myslím, že tento bod bol uzatvorený hlasovaní m 

a to čo sme schválili, tie veci, ktoré sú dôležité pre 

Bratislavu tam sú a to, že nejaký podnikatelia so š irokým 
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obchodným zámerom tam nebudú ma ť svoje veci, tak to nás, 

prepá čte, nezaujíma.  

Dovidenia.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Tak to vyjadrite hlasovaním.  

Návrh pani poslankyne Tvrdej je opakova ť hlasovanie 

k návrhu pána poslanca Jen číka. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte  kto s týmto 

procedurálnym návrhom súhlasí.  

Kto súhlasí, tak dá za, kto nesúhlasí a považuje bo d 

za skon čený, lebo svoj názor už vyjadril, tak povie proti.  

Prosím, prezentujte sa a hlasujte  o návrhu pani 

poslankyne Tvrdej, aby sme opakovane hlasovali o ná vrhu 

pána poslanca Jen číka.  

Nech sa pá či. 

Prosím, keby ste spustili hlasovanie.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťpäť prítomných poslancov, 

sedemnás ť za, jedenás ť proti, šes ť sa zdržalo, jeden 

nehlasoval. 

Konštatujem, že ten návrh nebol prijatý.  
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Čiže tým pádom sme prijali platné uznesenie k bodu 

číslo sedem a ukon čili sme rokovanie o ňom. 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Prerušujeme rokovanie o poradí bodov.  

 

 

BOD 7C VYSTÚPENIA OBČANOV O 16.00 H 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Otváram priestor pre Vystúpenia ob čanov.  

Chcem vám pre číta ť zoznam, tak ako som ho dostal.  

Pán Jozef Mihók, pán Miroslav Kollár, pani 

Schlessinger, pán Matej Vaga č, pani Katarína Šimon či čová, 

pán Peter Rap čan, prepá čte, rokujeme. Pán Dušan Šuhajda, 

pán Ján Horák, pani Katarína Boskovi čová, pán Ladislav 

Laca, pani Lívia Poláchová, pán Dušan Jahelka, pán Martin 

Kugla, pán Miloš Čor ňák Viš ňovský. 

V tomto poradí, prosím, keby pristúpil k mikrofónu pán 

Mihók, pripraví sa pán Kollár.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Nech sa pá či, pán Mihók, máte slovo.  
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Občan   Jozef   M i h ó k :  

Ďakujem. 

V prvom rade by som sa chcel ospravedlni ť pánovi 

Borgu ľovi, poslancovi, ktorého som omylom uviedol 

v zápisnici na prokuratúre, takže tam nastal omyl a  týmto 

sa mu ospravedl ňujem. 

Súvisí to s firmou Car Towing a všetky tie veci 

a materiály, ktoré som vám dal do schránky sú dos ť jasné na 

to, aby ste to pochopili o čo sa tu jedná.  

Ja si myslím, že  pána primátora nezaujímajú tie 

peniaze pre Bratislavu, lebo Bratislava má dos ť pe ňazí. 

A ke ď, ke ď neni potrebné, aby hlav, hlavné mesto si 

ustrážilo takéto nie čo, tak to už má na starosti ten, čo to 

riadi.  

Po druhé by som chcel Dopravnému podniku da ť jednu 

vážnu vec, pán primátor. V Dopravnom podniku sa ten to rok 

aj minulý rok dalo štyristotisíc firme za ur čité služby, 

hej? Tie faktúry nemusia že vraj zverejnené, nako ľko sú to 

peniaze z výnosov. To znamená, že peniazí vy, penia ze ktoré 

sú z výnosov už nezaujímajú poslancov ani vás? Že 

kompetentní v Dopravnom podniku nemusia tie faktúry  

zdôvodni ť? Štyristotisíc da ť tento rok, aj minulý rok za 

poradenstvo? Nehnevajte sa na m ňa, ale to súvisí viete 

s čím. Bu ď s neschopnos ťou tých, čo ste tam dosadil, alebo 

neschopnos ťou tuná riadenia magistrátu, lebo osemstotisíc 

dať za poradenstvo za dva roky a nemusia zverejni ť o tom 

faktúry, tak toto je ve ľká bomba, to vám poviem. To fakt sa 

môže len v Bratislave sta ť. A to, že sa to deje a robí sa 

to, klobúk dole tu pred všetkými, čo to robíte.  
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A to, že Bratislava hlavné mesto je neschopná si 

zorganizova ť, aby prevádzkovala od ťahovú službu, to zas ide 

na vrub niekomu neschopností.  

Peniaze, ktoré môžu by ť a nie sú, tak to je hanba. 

Plaka ť, že nemáme na trávu, kosenie, na ni č, proste to je 

hanba. A toto je Dopravný podnik.  

Máte to v materiáli, nebudem o tom obšírnejšie 

hovori ť. Každý jeden ste to dostal, tak si to pozrite, nem á 

zmysel sa k tomu vraca ť.  

Ale to, čo som vám teraz povedal, tých štyristo 

a štyristo tisíc, to nie sú zanedbate ľné peniaze. A teraz 

si zoberte jedno, toto je osemstotisíc, a teraz si zoberte 

jedno, cez firmu RECAR čo idú peniaze na reklamnú činnos ť. 

Však pán riadite ľ sa o ňom hovorí, že to je uznávaný človek 

v oblasti marketingu. Pre čo nedokáže ko čírova ť reklamnú 

službu pre Dopravný podnik? Pre čo sa musí Dopravný podnik 

tak sprosto deli ť, že má z toho možno jednu tretinu a dve 

tretiny má RECAR.  

Stále pla čete nové autobusy, nové toto, ale však vy sa 

sami neviete postara ť o to, čo máte. Však vy si neviete 

sami peniaze ustráži ť. Však vy tam máte capa záhradníka. 

Však to je nenormálne. Pred tým bol záhradník capom , teraz 

je to opa čne. Ako stále niekto, niekto, niekto, čo to 

tuneluje.  

Ako, to je k tomu všetko čo som chcel poveda ť pá, páni 

poslanci k Dopravnému podniku. 
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A chcel som vám pán primátor ešte poveda ť. To, to čo 

sa tu v Bratislave. Áno športovci vás vonku čakajú, čo sa 

týka štadiónu. Chcem vám len poveda ť jedno, naše hádzanárky 

postúpili po dvadsiatich dvoch rokoch na majstrovst vá 

sveta, Európy. Bratislava nemá ani jedno mužstvo. A ni 

hádzanú ženskú, ani mužskú. Neni to hanba? Viete ko , viete 

koľko družstiev bolo v Bratislave? Viete ko ľko detí 

športovalo v Bratislave?  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem ve ľmi pekne pánovi Mihókovi.  

Diskutuje pán Miroslav Kollar. 

Občan   Miroslav   K o l l á r :  

Prajem príjemný de ň.  

Zdá sa mi, že dneska je ve ľmi hektický de ň. Aj vo 

vašom rokovaní, aj ja mám za sebou dos ť ťažký de ň a som 

preto ve ľmi rád, že môžem vystúpi ť tu. 

Chcel by som poveda ť, že naša rados ť z prvého ve ľkého 

úspechu tej akcie Hore bez, že sa podarilo pozastav i ť výber 

parkovného na pred parkoviskom pred nemocnicou Anto lská, 

bol ve ľmi rýchlo spochyb ňovaný tým, ktorý nám stále 

vysvet ľoval a zdôraz ňoval, že je našim spolupracovníkom. 

Ide o riadite ľa Univerzitnej nemocnice pána Bdžocha, ktorý 

z nepochopite ľných prí čin dal, dal odvolanie proti tomuto 
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predbežnému opatreniu. Považujeme toho, toto konani e 

riadite ľa nemocnice za zavádzajúce, neodôvodnené, neetické,  

nehorázne, ú čelové, odporujúce verejnému záujmu a obhajobe 

práv pacientov.  

Pán riadite ľ  Bdžoch, pod ľa nás, sa diskvalifikoval 

pred ob čanom a jasne sa vymedzil na za koho kope? Za 

pacienta ur čite nie, ale sú to finan čné skupiny. V hantírke 

majstrovstiev sveta by sme mohli poveda ť, že majstrovstiev 

sveta vo futbale by sme mohli poveda ť, že zaslúži si 

červenú kartu a von z ihriska. Preto sme sa rozhodli  

a vyzvali sme ho, aby odstúpil z funkcie a následne  sme 

požiadali pani ministerku, aby na základe tohto ods túpil 

z funkcie.  

Chceme poprosi ť a obráti ť sa na, aj na poslancov tohto 

mestského zastupite ľstva, ktorí po celú dobu je s nami 

aktívny spolupracovník, aby podporili tento návrh, pretože 

ho považujeme minimálne za etický a spravodlivý.  

Obrátili sme sa aj na ministerku zdravotníctva. Chc eme 

sa s ňou stretnú ť, zatia ľ že vraj má náš list na stole 

a zvažuje toto stretnutie. Ke ď to nepomôže, obrátime sa na 

pána premiéra. A ke ď ani to nepomôže, obrátime sa na 

prezidenta Slovenskej republiky.  

A teraz, ak dovolíte, v krátkosti k ďalšej téme.  

Všetci sme tu zachytili, ktorí pracujeme 

v zdravotníctve, že sa tu pripravuje obrovská inves ti čná 

výstavba na pôde Bratislavy a to je ten kampus na v ýstavbu 

nemocnice spojenej s vedecko-výskumnou základ ňou 
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a lekárskou fakultou. To by bolo v poriadku. To tre ba 

privíta ť, je na čase. Ale v atmosfére, ako sa realizuje táto 

príprava tejto akcie, treba poveda ť, že minimálne 

pochybnosti zo strany ob čana bada ť. Posolstvá, ktoré 

direktívne vysiela pani premiérka, sú ve ľmi utajené, 

nejednozna čné a som sa obrá 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Neviem, (poznámka:  nezrozumite ľné slová) premiérku, 

ale chcem vás upozorni ť, že má. 

Občan   Miroslav   K o l l á r :  

Pani ministerka. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Máme tri, máme tri minúty, nemáme zvon ček, takže ja 

vás budem upozor ňova ť na čas, prosím, smerujte k záveru.  

Občan   Miroslav   K o l l á r :  

Dobre, len mi, ja by som mohol zreprodukova ť?  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán Kollár, prosím, keby ste smerovali k záveru. 
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Občan   Miroslav   K o l l á r :  

Áno. Záver je asi taký. Chceme zvola ť okrúhly stôl pod 

egidou prirodzených akti, prirodzených osobností le kárskej 

fakulty, Slovenskej lekárskej spolo čnosti a, a lekárskej 

komory, ale i za ú časti mesta (gong) pod egidou pána 

prezidenta, aby sa za čal okrúhly stôl o diskusii na túto 

tému. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem vám ve ľmi pekne za vaše vystúpenie. 

Keďže pán Schlessinger alebo pani Schlessinger tu nie 

je, slovo má pán Matej Vaga č. Pripraví sa pani Katarína 

Šimonči čová. 

Občan   Matej   V a g a č :  

Dobrý de ň vážené pani poslankyne, vážení páni 

poslanci, rád by som sa vrátil k návrhu, ktorý prez entovala 

pani Augustini č na poslednom zastupite ľstve a to 

k referendu k PKO.  

Referendum je pod ľa môjho názoru výborný demokratický 

nástroj na zis ťovanie potrieb a názorov ob čanov. Ja osobne 

by som to rozšíril o podstatne viac otázok, ktoré f rustrujú 

toto mesto. Napríklad reklamný smog, Fischerov dom pod 

hradom, zachovanie parku na Kollárovom námestí, či 

Šafárikovom námestí a mnoho ďalších.  
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Na to, aby takýto nástroj správne fungoval treba 

splni ť aspo ň dve základné podmienky. Prvá je spravodlivé 

naformulované otázky a druhá rovnocenná kampa ň. 

K prvej otázke. Všetci ve ľmi dobre vieme, že tak ako 

sa položí otázka, tak sa dá o čakáva ť odpove ď. To je stará 

známa vec. Preto pod spravodlivým naformulovaním ot ázky 

rozumiem to, že by sa na tom procese zú častnili obidva 

tábory, teda zástanci PKO ako aj zástanci zbúrania PKO. 

Pretože, pod ľa môjho názoru, nie je podstatná otázka či sa 

dnes niekomu tie budovy pá čia alebo nepá čia, či sú mu 

sympatické alebo nie, ale nástoj čivejšia a ďaleko 

pragmatickejšia otázka je, kde sa má realizova ť kultúrny 

a spolo čenský život ob čanov. 

Chápem niektorých poslancov, však to tu zaznelo aj na 

minulom zastupite ľstve a v rôznych mediálnych výstupoch, že 

sa im sú časný stav ako vyzerá PKO nepá či. Ani mne sa 

nepáči. Že je to posprejované, zašpinené a podobne. Ale to 

ešte nemusí by ť dôvod na búranie. Lebo búranie je tá, tá 

najjednoduchšia vec, ale zabezpe či ť priestory pre ob čanov 

na ich kultúrne a spolo čenské využitie, to už odpove ď sa 

hľadá ťažko. Preto by mal každý poslanec, ktorý je za 

búranie, jedným dychom odkáza ť aj ob čanom akú náhradu im 

zabezpe čil, ke ď súhlasí s búraním mestského majetku, tak 

musí ma ť jasné kde, na akom pozemku sa vybuduje náhrada, 

kde, za aké peniaze a kedy. Alebo si títo poslanci myslia, 

že Bratislav čania ako aj hlavné mesto takéto priestory 

vôbec nepotrebujú?  

K druhej podstatnej otázke, k rovnocennej kampani. 

Opäť všetci vieme, že mediálna kampa ň dokáže ovplyvni ť 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 25. a 26. júna 2014 s pokra čovaním 3. júla a 24. septembra 2014 

 601 

strašne ve ľa. Že je to mocná zbra ň, ktorá dokáže vyhra ť aj 

prezidentské vo ľby. Čiže ak chceme aby referendum bolo 

naozaj demokratické a naozaj reflektovalo skuto čný názor 

občanov, tak by musela by ť zabezpe čená rovnos ť šancí.  

Opäť všetci ve ľmi dobre vieme, že developer, ktorý 

chce zbúra ť PKO, nemá problém s peniazmi. Vie zainvestova ť 

desa ťtisíce eur do kampane, kde bude ukazova ť fotky 

posprejovaného PKO, špiny okolo PKO a bude písa ť celé eseje 

o tom, aké je to nekultúrne, že rakúski ob čania plávajúci 

dole Dunajom sa musia pozera ť na tú stodolu a že je to 

hanba. Takýmito zaplatenými článkami budú k ŕmiť ob čanov.  

Na druhej strane tí ob čania, ktorí majú stále v pamäti 

čo PKO pre Bratislavu znamenalo, ktorým stále záleží , aby 

sa tento majetok mesta zachoval pre kultúrny (gong)  

a spolo čenský život a intenzívne bojujú za jeho zachovanie 

budú ma ť nulové šance. A viete pre čo? Lebo nebudú ma ť 

peniane, peniaze na zaplatenie informa čnej a vysvet ľovacej 

kampane v médiách. Nebudú ma ť celoplošné inzeráty tak ako 

protistrana.  

Čiže na záver otázka na pani Augustini č. Škoda, že tu 

nie je. Ak chcete presadi ť referendum o PKO, tak mi, 

prosím, zodpovedzte verejne na tieto dve otázky. Ak o chcete 

zabezpe či ť spravodlivé naformulovanie otázky? A druhé: Ako 

chcete zabezpe či ť rovnocennú mediálnu a informa čnú kampa ň. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 
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Ďakujem pekne. 

Diskutuje pani Katarína Šimon či čová, pripraví sa pán 

Peter Rap čan. 

Nech sa pá či. 

Občianka   Ing. arch. Katarína    Š i m o n č i č o v á :  

Ďakujem pekne. 

Vážený pán primátor, máte komisie zložené z poslanc ov 

a s zástupcov ob čanov alebo neposlancov – odborníkov, ktoré 

sú síce poradným orgánom, ale sú poradným. Čiže ja keby som 

bola na vašom mieste, tak si vážim každý jeden názo r mojich 

poradcov čo mi radia, minimálne si pre čítam k akému 

uzneseniu dospeli.  

Narážam na to, pán primátor, že naša komisia územné ho 

a strategického plánovania, životného prostredia, v ýstavby, 

prijala dve, pod ľa môjho názoru, ve ľmi vážne, závažné 

uznesenia. Jedno teraz na ostatnom zasadaní komisie  16. 

júna a druhé, to bolo ešte vo februári. Ale súdiac podľa 

toho, že tu žiaden pohyb po tom uznesení nenastal, tak asi 

sa možno k vám nedostali.  

Poviem to posledné. 16. 6. naša komisia prijala 

uznesenie, že žiada vás, pána primátora, aby do 15.  augusta 

sa presunuli, presunula správa stromov, ktoré malo doteraz 

oddelenie správy komunikácii, pod oddelenie životné ho 

prostredia a mestskej zelene. A to z toho dôvodu, ž e, aj 

ste narážali na to, že bol prijatý alebo schválený ten 

program adopcie zelene. A na moju otázku, že ke ď ob čan 
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povie, že tam a oddelenie mestskej zelene, ktoré bu de tie 

zmluvy podpisova ť, tak povie a to nám nepatrí, to je 

ocehácka zele ň, cestná zele ň, čiže nemôžeme. Čo ke ď sa 

náhodou jak naschvál stane to, aj teraz prednedávno m na 

Námestí SNP Bratislavský okráš ľovací vysádzal kvetinky, ale 

to bolo nie oddelenie mestskej zelene a životného 

prostredia, ale správa komunikácií. Takže nemali s kým 

uzatvára ť zmluvu. Bolo by dobre, keby tá zmluva bola 

uzatváraná.  

Tak, tak nás napadlo, že kone čne a to už na viacerých 

úrovniach, ako aj nás informoval pán námestník, už tu bolo 

o tom hovorené, že tie stromy z oddelenia správy 

komunikácií, ktoré nemá žiadneho odborníka na zele ň a pri 

tom má ve ľké financie na ošetrovanie stromov a nevie to ani 

posúdi ť, že prejdú pod oddelenie, ktoré má tých odborníkov  

a posúdi ť ich vie. Takže preto tam ten termín 15. 8. 

Pán primátor, keby ste, prosím, si to uvedomili 

a proste za čali nejak v tejto veci kona ť. Ono je to možnože 

administratívny presun.  

Ale druhé vážne uznesenie, ktoré bolo asi vo februá ri 

2014, znelo a to všetci kolegovia na moje po čudovanie za to 

hlasovali, že vás žiadajú, aby dovtedy, kým sa za čne tvori ť 

nový rozpo čet na rok 2015, mesto malo zinventarizovanú 

svoju zele ň na svojich pozemkoch, aby ten návrh ve ľkosti 

financií, ktoré sa navrhuje na starostlivos ť a údržbu 

drevín nevychádzala z brucha, lebo to už sa aj bežn e 

zaužívalo tento výraz, že to je per bruchová (gong)  suma, 

ktorá nie je na základe ni čoho. Čiže tam tá inventarizácia 
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a, a ja vám potom aj poviem odkia ľ tie peniaze môžete 

zobra ť na to. Ak po čkám do bodu Rôzne.  

Ďakujem ve ľmi pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Na to som ve ľmi zvedavý, pretože skúšali sme 

v Petržalke inventarizáciu zelene a stojí to obrovs ké 

peniaze, ale možno máte lepší nápad.  

Diskutuje pán Peter Rap čan, pripraví sa pán Dušan 

Šuhajda.  

Občan   Peter   R a p č a n :  

Dobrý de ň, ďakujem za slovo.  

Vážený pán primátor, vážení páni poslanci, moje men o 

je Peter Rap čan. Ja som tu bikrosový klub BMX klub Ra ča.  

Bikros je cyklistická disciplína olympijská. BMX kl ub 

Rača je klub, ktorý pôsobí v Ra či dvadsa ťsedem rokov. Má 

vybudovanú tra ť v areáli Černockého a vlastne aj kvôli 

tomuto areálu tu dnes hovorím, pretože uznesenie, 

respektíve úpravu uznesenia týkajúce, týkajúceho sa  tohto 

areálu tu dnes budete rieši ť v bode 78A. 

Neviem, čo stihnem poveda ť za tri minúty, takže skúsim 

chronologicky, dúfam, že sa dostanem k podstatnému.  

Ako som povedal, náš klub svojpomocne na vlastné 

náklady za dvadsa ťsedem rokov vybudoval v areáli bikrosovú 
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tra ť. Jej hodnota je pod ľa odhadov asi pol milióna eur. 

Počas tohto obdobia sme nieko ľkokrát žiadali mestskú časť 

Rača, ale aj magistrát o to, aby sa nejako vyriešili, 

vyriešil stav, teda aby sa vyriešila situácia oh ľadou, 

ohľadom pozemkov pod touto, pod týmto športovým areálo m. 

Žiadali sme tieto pozemky bu ď do zverenia alebo formou 

nájomnej zmluvy, aby sme mohli vlastne v nejakej pr ávnej 

istote pôsobi ť v tomto areáli.  

Ako viete, časť pozemkov v tomto areáli bola uznesením 

číslo 1413 z roku 2014 zverená do správy mestskej časti 

Rača s tým, že sa tam majú vybudova ť športová hala a ďalšie 

športoviská. Avšak k dôvodovej správe k tomuto uzne seniu sa 

neuvádza, že, že na tomto území je vlastne vybudova né 

športovisko, ktoré funguje a toto uznesenie vás pán ov 

poslancov vlastne nejakým spôsobom nezoh ľadňuje túto 

skuto čnos ť.  

My sme boli, ke ď sme sa dozvedeli o tejto skuto čnosti, 

o tomto zverení, tak sme sa najprv potešili, pretož e pán 

starosta Pilinský tvrdil vedeniu klubu, že bikrosov ej trate 

sa toto nijako netýka, avšak na predvádzaní zámerov  

investorov sa ukázalo, že investori dostali zadanie , 

v ktorom vôbec nemusia s touto tra ťou nemusia po číta ť a ani 

s ňou nepo čítali.  

Už nemám ve ľa času, takže to skrátim. Výsledkom našich 

snáh a bojov za posledné, posledných pár mesiacov j e to, že 

bol, bolo schválené, myslím, že v utorok, na mestsk om 

zastupite ľ, na miestnom zastupite ľstve v Ra či, že tieto 

pozemky budú prenajaté vybranému investorovi na tri dsa ť 

rokov za jedno, jedno euro s tým, že (gong) vybuduj e 
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športoviská v tomto areáli, avšak tomuto investorov i budú 

zverené aj pozemky pod našou bikrosovou tra ťou, čo je úplný 

nezmysel. Čiže my sa vlastne dostávame do podru čia 

investora, ktorý nijak areálu, do tej časti areálu 

neinvestoval, ani v jeho investi čnom revidovanom zámere 

nehodlá tam investova ť, iba má ma ť práva rozhodova ť, čo sa 

s týmto areálom bude ďalej dia ť.  

Takže ja by som chcel vyzva ť pána Pilinského, ktorý 

dnes pred, predkladá návrh na zmenu tohto predmetné ho 

uznesenia, aby do tohto návrhu zapracoval aj riešen ie tohto 

problému. My vidíme dve možné riešenia: 

Po prvé, aby sa časť, tá časť pozemkov, ktorá patrí 

mestu a je pod bikrosovým areálom, aby nebola zvere ná Ra či, 

ale aby mesto podpísalo bu ď nájomnú zmluvu alebo zverilo 

tieto pozemky do správy Bikrosového klubu v Ra či.  

Alebo ke ď tieto pozemky majú by ť zverené Ra či, nech to 

je s explicitnou podmienkou, že fungovanie tohto kl ubu musí 

byť zachované, ale sú časne, že aby mestská časť Ra ča bola 

zaviazaná, podpísa ť nejakú nájomnú zmluvu alebo zverovaciu 

zmluvu s Bikrosovým klubom, aby mohol tento pôsobi ť 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem vám ve ľmi pekne, pán Rap čan.  

Máte štyri a pol minúty, takže ste to stihli za ten to 

čas. To čo ste chceli poveda ť, porozumeli sme. Budeme o tom 

bode ešte rokova ť, to znamená, že možno, môžte sa zú častni ť 

aj rokovania o bode, ktorý bol zaradení na návrh pá na 

starostu Pilinského a vyjadri ť sa znovu k tej istej téme.  
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Diskutuje pán Dušan Šuhajda. Pripraví sa pán Horák.   

Pán Šuhajda, beží vám čas.  

Občan   Dušan   Š u h a j d a :  

Ešte som nebol pri mikrofóne.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Nech sa pá či. 

Občan   Dušan   Š u h a j d a :  

Dobrý ve čer, podve čer prajem.  

Takto. Taká ľahká a jednoduchá matematika. Hej? 

Štrnás ť deleno siedmimi je dva. Hej? To znamená. Čo som tým 

chcel poveda ť? Európska únia poslala štrnás ť miliárd evro 

do na Slovensko, krajov je sedem, ke ď sa to rozdelí 

spravodlivo, každý kraj dostane dve miliardy. Áno? To 

znamená, že Košice by mali svoje peniaze, Bratislav a a vše 

a boli by peniaze v každom jednom, jedinom kraji, b y boli 

na všetko peniaze. By sa našli.  

Je to horor čo sa tu deje v Bratislave. Pozrite, mladí 

ľudia, oni vedeli ve ľmi dobre pre čo sem prišli. Ja im 

fandím, strašne im fandím. A nech vám to vytnú pekn e, 

predsedníctvo. Nech vám to vytnú.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 
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Ďakujem ve ľmi pekne. 

Občan   Dušan   Š u h a j d a :  

A ešte nie čo pán Milan Ftá čnik by som vám chcel 

pripomenú ť. My Bratislav čana, my Bratislav čania, aj ke ď 

máme dobré nápady a máme ozaj ve ľmi dobrý vrelý vz ťah 

k našej Bratislave, vy, konkrétne z predsedníctva s  nami 

odmietate akouko ľvek formou komunikova ť.  

Teraz je tu nejaký územnostný plán zase v onom. Bud e 

tam nejaký Bratislav čan? Ani jeden, ani jeden. A zas si 

budete robi ť vy privandrovalci po svojom. Zase  po svojom. 

Vy vyložene, poviem vám to tak trošku arogantne, ka šlete na 

nás. Vyložene na nás kašlete. Na naše názory a na n aše 

podnety a ja neviem čo všetko možné. Len kde z čoho te če. 

To je môj osobný názor.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Pán Šuhajda, (poznámka:  potlesk) krajov máme osem.  

(poznámka:  potlesk pokra čuje) 

A keby ste mali záujem, keby ste mali záujem 

o diskusiu, tak mám každý mesiac de ň otvorených dverí. Ja 

vás tam ve ľmi rád uvidím, aby sme si z o čí do o čí mohli 

poveda ť čo máte na srdci.  
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Takže ja mám záujem o diskusiu s vami, aj tuná 

s chlapcami, ktorí prišli zo Slovana Bratislava kvô li 

Tehelnému po ľu a Národnému futbalovému štadiónu. Ten bod 

sme ale z nášho programu vypustili, to znamená, že dnes 

o ňom rokova ť nebudeme, takže bohužia ľ, nebudeme to 

(poznámka:  hukot, vreskot, piskot zna čnej intenzity 

z predsália. Po čuť slová: „hanba, hanba, hanba, hanba, 

hanba, hanba, hanba, hanba, hanba, hanba, hanba, ha nba, 

hanba, hanba, hanba...“) 

Ak, ak dovolíte, ak dovolíte, teraz, teraz máme bod  

Vystúpenia ob čanov, vy sa môžte tiež prihlási ť do tohto 

bodu.  

(poznámka:  po čuť krik s predsália) 

My chceme tiež štadión, len to nie je také jednoduc hé.  

Pán Horák má slovo. Pán Horák ma slovo.  

Nech sa pá či. 

Občan   Ján   H o r á k :  

Ja sa ospravedl ňujem pánovi primátorovi, aj pánom 

poslancom, že som pri bode šes ť časť môjho príspevku 

venoval inej  téme, ovšem ani bod sedemdesiatdva sa  netýka 

priamo témy, ktorej hovorím, tak som sa rozhodol pr ihlási ť 

teraz do diskusie. 

Jedná sa o to, že náhradné  byty, ktoré nám majú by ť 

postavené, my skuto čne máme obrovskú obavu, že budú 

postavené v areáli Matador.  



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 25. a 26. júna 2014 s pokra čovaním 3. júla a 24. septembra 2014 

 610 

Všetci ste z Bratislavy, všetci viete ve ľmi dobre aká 

je situácia z h ľadiska  zne čistenia v Matadore. Firma PGA, 

ktoré, ktorá tento pozemok vlastní, v poslednom čase vyvíja 

zna čnú aktivitu a urobila geologický prieskum, na zákla de 

ktorého je to úplne, ako som už povedal, panenská p ôda. 

Pokia ľ sa týka o iné informácie, napríklad z Ministerstva  

životného prostredia, to hovorí úplne iná č, aj som 

spomínal, tam je ekologická zá ťaž 72.  

My skuto čne máme ve ľkú obavu, že nakoniec to skon čí 

tak, ako v mnohých prípadoch, že všetky ostatné lok ality 

nebudú pre nás ako možné a skon číme v lokalite Matador. 

Väčšina z nás sú už ľudia v staršom veku a skuto čne bolo by 

to nedôstojné, keby my, ktorí prakticky trpíme za t o, že za 

chyby, ktoré sme nespôsobili, že musíme opusti ť naše domovy 

a nakoniec ešte budeme musie ť odís ť do lokality Matador.  

Takže by som bol skuto čne ve ľmi rád keby aj pán 

primátor, aj páni poslanci ve ľmi dobre zvážili, ke ď sa 

bude, ke ď príde k lámaniu chleba, aby mysleli skuto čne na 

nás, že my toho ani ve ľa nepožadujeme, ale aspo ň ke ď už 

dostaneme nejaké náhradné bývanie, tak aspo ň nech to nie je 

už v lokalite Matador.  

Ďakujem. To som všetko chcel poveda ť.  

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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Diskutuje pani Katarína Boskovi čová, pripraví sa pán 

Ladislav Laca.  

Občianka  Katarína   B o s k o v i č o v á :  

Ďakujem pekne za slovo.  

Dneska už som tu raz rozprávala. Ja by som iba chce la 

poprosi ť toto mestské zastupite ľstvo, či by sa nejakým 

uznesením, v niktorom inom bode, nemohli nejak da ť dokopy 

v tom, že skuto čne prosíme, aby sa vykonala EIA, ktorú by 

vykonal nejaký nezávislý orgán a nie spolo čnos ť, ktorá bude 

stava ť tie domy a predáva ť ten pozemok.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Diskutuje pán Ladislav Laca, pripraví sa pani Lívia  

Poláchová.  

(poznámka:  po čuť krik „hééééj“ a potlesk. 

Občan   Ladislav   L a c a :  

Dobrý de ň prajem pán primátor, páni poslanci.  

Mal som diskutova ť k bodu 47 k Národnému futbalovému 

štadiónu alebo štadióna na Tehelnom poli. Poviem úp rimne, 

nie som vôbec prekvapený z toho, že to bolo stiahnu té. Sme 

zvyknutí. Ako šes ť rokov, je šes ť rokov a to človek si za 

šes ť rokov ve ľmi ve ľa vecí vie zvyknú ť.  
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Aby sme na za čiatok povedali rovno do o čí. 

Nezastupujem tu nikoho, len ob čanov a fanúšikov futbalu 

a športu v Bratislave.  

Mne je jedno, kto je na vine, pravá, ľavá, stredná 

alebo jaká strana. Absolútne nás to nezaujíma. Neza ujíma 

nás ani to či sú tie relevantné alebo nerelevantné, na 

jednej strane, na druhej strane. Nás zaujíma jedno:  kedy 

a za jakých časových predstáv uvažuje mesto ako samotné 

rieši ť problém futbalového štadióna.  

Za za chví ľočku vy pôjdete na dovolenky, to 

predpokladám, že príde september, najbližšie zastup ite ľstvo 

je 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

V septembri.  

Občan   Ladislav   L a c a :  

V septembri. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Áno. 

Občan   Ladislav   L a c a :  

Predpokladám, že tam sa dostane to je v materiáli, 

podľa zvyklostí sa môže sta ť, že sa dožiadajú ďalšie 
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materiály, prídu vo ľby. Zase predpokladám, že k tomu nebude 

k tomu žiadne riešenie, nastupuje ďalšia generácia.  

Vy si skuto čne myslíte, že za šes ť rokov ťahať ľudí 

len tak za nos a nepostavi ť sa k tomu tak férovo, že ja 

mesto mám záujem. Prehadzova ť zemiak z jednej strany na 

druhú sa mi to zdá by ť také detinské.  

Bavíme sa o štadióne, o národnom štadióne, ktorý by  

mal by ť takou pýchou nie len Slovenska ako takého, ale 

každá metropola Európy, a ke ď budete na dovolenke a prídete 

a povie a ukážete mi mesto v Európe, ktorý nemá dôs tojný 

futbalový štadión, ktorý sa využíva aj na kultúrne veci, 

tak sa ja verejne ospravedlním pred všetkými, že so m dal do 

placu takúto tému. Skuto čne si myslím, že sme jedna 

z posledných metropol, ktorá nemá dôstojný štadión.   

Chodievate (poznámka: ve ľký pokrik a potlesk 

v predsálí). Niektorí z vás ur čite chodievajú na Pasienky. 

Som presved čený o tom, že aj medzi vami sú tí, ktorí sa 

zaujímajú o futbal. Aj osobne sa za svoj, za svoju krajinu, 

ani za svoje mesto, ani za svoj klub nehanbím. Ale viete si 

predstavi ť ke ď sem príde niekto zo sveta na tento štadión, 

akým spôsobom sa na nás pozerá. Toto má by ť vstupná brána 

pre ostatných? Ja si osobne myslím, že futbal je je den 

z najvä čších cestovných kancelárií. Ve ď Tehelné pole za 

tých devä ťdesiatpä ť rokov urobilo pozitívnu propagandu pre 

mesto aj pre krajinu vä čšiu jak, ja neviem, vä čšina 

inštitúcií a organizácií, ktoré sú a organizácie, k toré sú 

na, na pôde tohto mesta.  
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Je skuto čne na zváženie či, či futbal beriete len tak 

akože to je zábava nieko ľkých ľudí, alebo je to aj dosah na 

mládež, dosah na kultúru, dosah návštevnos ť mesta aj zo 

zahrani čia, alebo je to len taká zábavka pre pár fanatikov.  

Ja osobne si myslím, že je to trošku obsiahlejšie. Je to aj 

o motivácii mládeže, ktorá je teraz k ŕmená všelijakými 

stupídnymi vecami, ktoré naozaj neprospievajú mentá lnemu 

rozvoju tých, tých, tej mládeže. Druhá vec zdravotn á 

stránka. Ale bez toho, aby sme tu mali nejaký kultú rny 

stánok, nehnevajte sa, nikde sa nepohneme, akurát l en tam, 

jak sme sa pohli s týmto štadiónom, že sme urobili krásnu 

dvoji čku velodromu, PKO a podobným veciam, kde teda máme 

(gong) jednu krásnu mesa čnú krajinu, jednu ve ľkú dieru 

a môžme to ukazova ť návštevníkom. Priatelia, toto je naše 

stre, toto je naša vizitka.  

Ďakujem ve ľmi pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán Laca, ďakujem ve ľmi pekne.  

(poznámka:  ve ľký potlesk z predsália.) 

Veľmi dobre ste hovorili.  

Páni, ak dovolíte, ja chcem na to zareagova ť a chcem, 

aby ste ma po čuli. 
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(Poznámka: spev „Olé, olé, Tehelné polé, Tehelné po le, 

Tehelné pole, Tehelné polé; Olé, olé, Tehelné polé,  Tehelné 

pole, Tehelné pole, Tehelné polé, Olé, olé.“) 

Páni, ak dovolíte, teraz by som chcel nie čo poveda ť 

ja, pretože pán Laca povedal príspevok, pán Laca po vedal 

príspevok, ktorý si naozaj zaslúži potlesk. A myslí m, že 

ten potlesk bol zaslúžený.  

Ja chcem poveda ť zo strany mesta, že my sme konali 

v prospech tohto štadióna, pretože sme, pretože sme  v roku 

2008 vymenili pozemky pod Tehelným po ľom, aby sa stali 

mestskými pozemkami, prenajali sme ich spolo čnosti Národný 

futbalový štadión akciová spolo čnos ť za tridsa ťtri eur 

ro čne za celý predmet nájmu na pä ťdesiat rokov. Toto je, 

toto je príspevok mesta, ktorým dalo priestor, na k torom 

ten štadión môže vzniknú ť.  

Je pravda, že mesto vydalo kladné záväzné stanovisk o 

v tomto volebnom období ku výstavbe štadióna a pri ľahlých 

objektov, je pravda, že projekt má územné rozhodnut ie 

v tejto chvíli, je pravda, že pracuje na stavebnom 

povolení, tam, kde sme sa zastavili a nemáme veci 

dodiskutované a to sa vám iste nepá či, ale my to musíme 

dodiskutova ť, je vec dopravného napojenia štadióna. 

Dopravné napojenie štadióna zatia ľ naši poslanci 

neschválili a mesto si myslí, že by sme sa mali vrá ti ť 

k tomu, že okrem samotného štadióna v priestore sa 

nachádzajú objekty administratívnej budovy, nachádz ajú sa 

tam objekty služobných budov, ktoré pôsobia na nás ako 

funkcia, ktorá nesúvisí priamo so športom, je to fu nkcia 

komer čná a diskutovali sme s investorom s pánom Kmotríkom  
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na osobitnom stretnutí o tom, že chceme, aby sa tie to 

objekty, teda tieto pozemky pod nimi riešili komer čným 

spôsobom. Dostali sme istý prís ľub, dali sme si spracova ť 

znalecký posudok. Ten znalecký posudok vyšiel ve ľmi vysoko 

a záver, ktorý sme v čera urobili s predsedami našich 

klubov, znovu sa stretneme s investorom, budú tam v šetci 

predstavitelia klubov, budem tam ja ako primátor me sta 

a budeme h ľadať dohodu, aby sme ju na septembrové 

zastupite ľstvo mohli predloži ť.  

To je dôvod, pre čo to bolo stiahnuté, lebo tú dohodu 

sme v tejto chvíli nemali, z jednej, aj z druhej st rany 

padli isté slová, ale tá dohoda sa nedosiahla, pret o sme sa 

touto témou na dnešnom a v čerajšom zastupite ľstve 

nezaoberali. Chceme sa ňou vážne zaobera ť v medzi čase 

a rokova ť o nej na septembrovom mestskom zastupite ľstve.  

Dovoľte takúto reakciu na vystúpenie pána Lacu, to je 

z mojej strany to, čo viem v tejto chvíli poveda ť.  

Nech sa pá či, ešte máte dve vety.  

Občan   Ladislav   L a c a :  

Ďakujem ve ľmi pekne za objasnenie.  

Nebudem sa teraz zaobera ť tým, čo ak nie, pretože zase 

je to potom otázka mesta. 

A ďalšia tá veta, ktorú som chcel poveda ť. Ono tá 

informa čná, informa čné vákum vo či tým ľuďom, ktorí naozaj 

každý de ň chodia okolo toho štadióna, pozerajú či tam je 

báger, alebo neni báger, ja si myslím, že dos ť, dos ť 
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dôležitá, aby nedochádzalo k tým veciam, že jednodu cho 

človek pozerá do prázdna a po čúva dezinformácie z jednej, 

aj z druhej strany.  

Nie sme zástancami ani toho či, či je mesto na chybe 

alebo investor, sme jednoducho tí, ktorým leží na s rdci 

osud Tehelného po ľa.  

Takže ďakujem ve ľmi pekne ešte raz, pán primátor. Ak 

dovolíte, v septembri by som sa rád prišiel znovu.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Veľmi rád.  

Ja vám ďakujem za vaše vystúpenie, (poznámka:  nie čo 

bolo v predsálí zakri čané, nie je rozumie ť a nastal 

potlesk) aj ostatným, ktorí prišli podpori ť myšlienku 

Národného futbalového štadióna z h ľadiska.  

Z h ľadiska času môžem pozva ť ešte pani Líviu 

Poláchovú, to je ďalšie vystúpenie v rámci Vystúpení 

občanov.  

Občan   Ladislav   L a c a :  

Ďakujem ve ľmi pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pánovi Lacovi za jeho vystúpenie.  
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Pani Poláchová bude posledná vzh ľadom na časový limit, 

ktorý je ur čený na túto diskusiu. 

Nech sa pá či, pani Poláchová.  

Občianka Lívia   P o l á c h o v á :  

Vážený pán primátor, vážené poslankyne, poslanci, 

zamestnanci magistrátu, ktorí tu ste, ospravedl ňujem sa, že 

som  nestihla prís ť na bod Zmeny a doplnky 03, tak som 

prišla teraz ako pre slovo pre verejnos ť.  

Na túto chví ľu som čakala takmer tri roky. pôvodne som 

sa chcela všetkým po ďakova ť za, za zmenu územného plánu na 

Krá ľovej hore v prospech zelene, za to, že sa tam nebud e 

stava ť, za to, že tam môžu stovky ľudí oddychova ť, 

rekreova ť sa tak , ako to je už zaužívané desa ťro čia, ale 

uvedomila som si aj to, čo sa za tie tri roky v tomto 

mestskom zastupite ľstve predkladalo a schválilo. A to ma 

skorej privádza do smútku než do nejakej radosti. 

Takže pochopila som, že mohutný hlas verejnosti, 

ktorý, ktoré, ktorým bola tá dvadsa ťdvatisícová petícia, 

ste vás, vás nenechala, nenechala ľahostajnými, to je 

dobre, ale žia ľ nenašli sme spôsob, ako dosiahnu ť, aby 

požiadavky ob čanov neboli prekrútené a zneužité.  

Chcem vyjadri ť sklamanie nad postupom a prístupom 

väčšiny z vás, pretože doteraz nerozumie, pre čo sa zmena 

územného plánu špeciálne v chránenej oblasti nemohl a 

uskuto čni ť hne ď už v roku 2011. Viem, že sme o tom 

rokovali, debatovali, ale pre čo musela predchádza ť tejto 
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zmene zámena pozemkov, ktorá preniesla nedokomuniko vané 

problémy do iných mestských častí a napríklad najnovšie 

chýbajúci pozemok pod petržalskou elektri čkou.  

Pre čo v roku 2012 existoval jediný znalecký posudok, 

veď napríklad ja viem, že ke ď sme na škole potrebovali 

zakúpi ť nejaké materiály, nejaké veci, tak sme museli 

predloži ť aspo ň tri cenové ponuky a to sa nejednalo o také 

milióny alebo desiatky miliónov, ako tu v prípade K rá ľovej 

hory. Pre čo potom zrazu v roku 2013 už iný znalec ohodnotil 

lúku na necelú polovicu ceny?  

Pre čo zmena územného plánu neprebehla samostatne 

a prednostne, ako ste dali verejný s ľub?  

Pre čo ste pár krát boli schopní schváli ť materiál, 

ktorý ste si ani nestihli naštudova ť, lebo bol predložený 

na poslednú chví ľu?  

Alebo pre čo sú niektoré materiály z dielne magistrátu 

nevýhodné pre mesto a mestskú poklad ňu?  

Alebo koniec koncov pre čo teraz ke ď je slovo pre 

verejnos ť, tak tu po čúvate sotva tridsiati?  

Napriek tomu všetkému by som aj tak chcela po ďakova ť 

špeciálne tým, predovšetkým tým poslancom, ktorí be rú prácu 

poslanca ako poslanie a pod ľa mojich skúseností by to bol, 

(gong) by som rada po ďakovala  pánovi Hr čkovi, Bendíkovi, 

Dzivjákovej, Kolekovi, Osuskému, Fialovi, Kimerling ovej 

a Dyttertovej, asi som aj na niektorých zabudla, kt orí 

hájili v kauze Krá ľova hora záujmy ob čanov a mesta, nedali 
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sa zatla či ť developerom k rozhodnutiam nevýhodných pre 

Bratislavu a prejavili svoju stato čnos ť alebo ochotu 

seriózne s nami komunikova ť.  

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne za vaše vystúpenie.  

Vážené kolegyne a kolegovia, sú ešte traja prihláse ní 

občania, pán Jahelka, pán Kugla a pán Viš ňovský. Chcem sa 

opýta ť či si myslíte, že by sme mohli dokon či ť tie 

vystúpenia alebo prejdeme k nášmu programu. Máme ho  ešte 

dos ť, to je svätá pravda. Takže pýtam sa.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Ako prosím?  

Tri minúty.  

Čiže kto súhlasí s tým, aby vystúpili ešte tí traja 

prihlásení, ktorí sú v poradí? Kto súhlasí?  

Myslím, že vä čšina prítomných je za.  

Slovo má pán Dušan Jahelka. Pripraví sa pán Martin 

Kugla.  

Občan   Dušan   J a h e l k a :  



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 25. a 26. júna 2014 s pokra čovaním 3. júla a 24. septembra 2014 

 621 

Prajem krásny, pekný,  dobrý de ň a s ľubujem, že budem 

hovori ť pomalšie.  

Dneska som sa vrátil o dvadsa ťšes ť rokov ke ď som tých 

chlapcov tu videl, tú masu, ke ď v novembri pán Havel pustil 

Leopoldov a Ilavu von tak na bytovom odbore na druh om 

poschodí na radnici bolo tristopä ťdesiat záujemcov 

o pridelenie bytu. Tak to bol taký zážitok ke ď som tých 

chlapcov, tú masu tu videl.  

Ale pán  primátor, idem vás poprosi ť ako starý pán. 

Otvorte problém budovania cintorínov. Mali ste dnes ka 

v rozpo čte nejaké položky, ale zásadná otázka je takáto, že  

inžinier architekt Kocka, hlavný architekt Nového M esta, 

pripravuje jeden krásny projekt, sú tu dvaja poslan ci 

Nového Mesta, pán Kor ček to potvrdí, aj pán Gašpierik, na 

ideálne riešenie kolumbária a krematória v lokalite  medzi 

Račou a Novým Mestom.  

Nové Mesto nemá cintorín, takže tou vecou sme sa 

zaoberali. A ja vás chcem poprosi ť, otvorte to ako problém, 

lebo mali ste tu materiály pred dvoma rokmi komplet ne, váš 

kolega pán námestník, žia ľ,  tam dal nejaké podmienky 

a potom sa to zastavilo. Lebo ste hovorili, že máte  nejaký 

desa ť projekt.  

A ja vás chcem poprosi ť v mene tých starých ľudí, 

ktorí nemajú už nádej si kúpi ť nejaké dobré miesto, dneska 

sú už cintoríne, cintorínske miesta, je to smiešne,  ale je 

to realita. Zažil som to ke ď sa, sa nedalo pocho, pochova ť 

v osemdesiatich rokov a sme museli rozšíri ť Slávi čie 

údolie.  
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Tak to je prosba na vás. Je to taká motiva aj pre v ás, 

páni poslanci. Možno je to smiešne, ale je to reáln e. Som 

za to, aby sa vybudovalo krematórium aj s kolumbári om 

v Bratislave ďalšie.  

A posledná veta, čo som s ľúbil, pán primátor. Som 

neuverite ľne smutný z materiálu, ktorý ste schválili 

ohľadne Hviezdoslavovo námestia. Po odbornej stránke s  tým 

absolútne nikdy nebudem súhlasi ť.  

Ale chcel som jednu vetu poveda ť ako ob čan Bratislavy. 

Ja mám okná na Hviezdoslavove námestie. A ke ď nový pán 

prezident dvadsa ťpäť minút po potvrdení v Redute, že je 

teda prezidentom Slovenskej republiky sa musí predi era ť 

medzi bielymi železnými st ĺpmi a medzi čiernymi, viete, pre 

mňa to bolo ako ob čana Slovenskej, ve ľké poníženie, že prvý 

občan Slovenskej republiky musí rešpektova ť americkú 

bezpe čnos ť. V tomto smere, keby sa to bol odborne, váš 

odborný aparát postupoval iná č, táto situácia by ur čite 

nebola.  

Prepá čte a ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Verím, že o pä ť rokov tá situácia na Hviezdoslavovom 

bude vyzera ť inak. 

Diskutuje pán Martin Kugla. Pripraví sa pán Viš ňovský. 
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Ing. Martin   K u g l a : 

Dobrý de ň prajem. 

Páni, dámy, chcel by som vystúpi ť k problematike 

súťaže na centrálnu rozvojovú os v Petržalke.  

Pred rokom sa za čal na margo nespokojnosti verejnosti 

proces kde na konci bolo v podstate, teda máme sú ťaž, máme 

vyhláseného ví ťaza a ví ťaz vyhral na základe návrhu, ktorý 

ignoruje všetko,  čo verejnos ť chcela, okrem tristo metrov 

cesty.  

Verejnos ť sa cíti frustrovaná. Mal sa za čať proces 

participatívny, hej? Teraz by mala verejnos ť dáva ť, dáva ť 

pripomienky, mal by sa robi ť prieskum verejnej mienky. 

Avšak to sa nedeje.  

Mal som krátky rozhovor s pani hlavnou architektkou , 

kde sme si vysvetlili isté záležitosti. Chcem poved ať, čo 

chceme navrhnú ť proti pani hlavnej architektke, skôr na jej 

podporu. Máme pocit totiž, že nedostato čne vidí niektoré 

politické aspekty tohto celého procesu.  

Neexituje, aby sa nero, robil participa čný pries, 

participa čný proces bez prieskumu verejnej mienky, hej? 

Musíme sa spýta ť, alebo musíte sa spýta ť tých ľudí, že čo 

chcú. A to, čo sa teraz deje sú dve veci. A si dovolím 

rovnakú prognózu, ako som tu dal v januári, že ako dopadne 

súťaž, tak dovolím si rovnakú prognózu, že čo sa bude dia ť 

ďalej. Participatívny proces sa bude na ťahova ť tak, aby sa 

kľúčoví politickí predstavitelia nemuseli pred vo ľbami 

vyjadri ť k požiadavkám verejnosti. Pretože ak by sa urobil 
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prieskum verejnej mienky a ľudia by jasne povedali čo chcú, 

tie politické elity by museli reagova ť. To je jedna vec.  

A druhá vec, stane sa pod ľa mňa presne to, s čím máte 

vy dobré skúsenosti, to znamená, príde časový stres. Zrazu 

sa postaví, predpokladajme, že napríklad hlavný dop ravný 

inžinier a povie, že prepá čte, ale termíny, neviem čo, 

treba okamžite teraz zada ť a celý participa čný proces sa 

zrúti.  

Toto sú dve riziká, ktoré vážne vnívave, vnímame, 

preto sa ako zástupca štyroch iniciatív na vás obra ciam 

s prosbou a návrhom, aby ste podporili jednoduché 

uznesenie, ktoré hovorí, aby sa za čal participatívny proces 

a aby sa za čal prieskum verejnej mienky. To sa môže urobi ť 

aj pred ukon čením sú ťaže na zhotovite ľa, lebo toto sú veci, 

kde zhotovite ľ nemusí by ť priamo prítomní. Tento návrh vám 

predložím návrhovej komisii, dúfam, že sa nájdu sta to ční , 

ktorí, z Petržalky, ktorí to navrhnú a a bude teda môcť sa 

petržalská verejnos ť vyjadri ť k tomu, čo chce v tom území.  

Ešte jeden sporný moment. Bolo povedané, že nie je 

vytvore, vytvorený priestor na to, alebo bod, v kto rom by 

sa mohlo o tom hlasova ť. Nie je to celkom pravda. Máte bod 

65 Nosný systém MHD, tá sú ťaž sa presne týka tohto. 

Ktoko ľvek z vás môže vsta ť aj, aj z európskych pe ňazí je to 

platené. Ktoko ľvek z vás môže vsta ť a tento návrh poda ť. 

Dúfam, že, dúfam, že tento návrh niekto podá a že h o 

podporí.  

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

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Posledným vystupujúcim je pán Miloš Čor ňák Viš ňovský.  

Nech sa pá či, pán Viš ňovský, máte slovo.  

Prosím, keby ste mu upravili mikrofón. 

Jarka, Jarka, mikrofón.  

To treba nižšie, nižšie, nižšie. A už je to lepšie.  

Občan   Miloš Čor ňák   V i š ň o v s k ý . :  

Dobre. Dobre. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Nech sa pá či, pán Viš ňovský. 

Občan   Miloš Čor ňák   V i š ň o v s k ý . :  

Vážený pán primátor, vážený pán viceprimátor, vážen í 

poslanci a poslankyne, vzh ľadom na obsiahlejší text tejto 

žiadosti budem čo najstru čnejší a pre čítam len časť z nej. 

Kópiu som dal do podate ľne pre pána primátora, aj pre pána 

viceprimátora, aj pre vás.  

Jedná sa o žiados ť o vypracovanie nezávislej 

a objektívnej zahrani čnej štúdie o všetkých, to 

zdôraz ňujem, všetkých, možných po prvé zdravotných, po 

druhé ekonomických, po tretie sociálnych dôsledkoch  

v prípade najzávažnejšej nukleárnej havárie v atómo vej 
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elektrárni po a) Jaslovské Bohunice a po b) Mochovc e, a to 

pre naše hlavné mesto Bratislavu a Bratislavský sam osprávny 

kraj, ako i pre iné samosprávne kraje, predovšetkým  

Trnavský, Tren čiansky a Nitriansky. 

Odôvodnenie:  

Už dávnejšie som sa do čítal v renomovanom nemeckom 

časopise Der Spiegel číslo 18 z roku 1991 na strane 247, že 

najzávažnejšia havária v nemeckej nukleárnej elektr árni 

Bibles, takzvaný supergau, by si vyžiadala približn e štyri 

milióny osemstotisíc rakovinových obetí, ešte raz t o 

zdôrazním: štyri milióny osemstotisíc rakovinových obetí 

a biliónové hospodárske škody.  

Ako na to zodpovedne a stato čne upozornil kompetentný 

odborník vtedajší riadite ľ inštitútu v nemeckom Münsteri 

ctený pán profesor Hans Jürgen Ervers a preto pod p rvým 

pracoviskom, ktoré by na mnou požadovanej štúdii ma lo 

pracova ť, je práve toto v Münsteri pre ich objektivitu, 

nestrannos ť a hlavne pre vylú čenie akýchko ľvek politicko-

straníckych tlakov, ktoré hrozia, ak keby na takejt o štúdii 

pracovali naši slovenskí odborníci, ktorí koniec ko ncov sa 

už mali možnos ť vyjadri ť k podvodnej akcii ministra vnútra 

Kali ňáka pod názvom Havran, kde sa minister vnútra ani 

najmenej, zdôraz ňujem, ani najmenej nezmienil o miliónových 

rakovinových obetiach a státisícoch, státisícoch 

zomierajúcich už v prvé mesiace v prípade takejto 

nukleárnej katastrofy v atómovej elektrárni, ako na  to 

upozor ňuje iný nezávislý a nanajvýš kompetentný odborník 

Nemec, z Nemecka profesor inžinier Heinrich Schürin g z jeho 

tímom z vysokej školy v Nemeckom Wiesbadene. A pret o druhým 

pracoviskom, ktoré by malo takúto štúdiu nezávisle 
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a objektívne vypracova ť pre nás na Slovensku a naše mesto 

Bratislava a ďalšie kraje, by mala by ť práve mnou uvedená 

vysoká škola vo Wiesbadene v spolupráci so  mnou už  

spomenutým inštitútov v Münsteri pod vtedajším vede ním 

profesora Hansa Jürgena Eversa.  

Záver.  A preto vás žiadam o vy členenie finan čných 

prostriedkov pre zrealizovanie takejto životne dôle žitej 

štúdie pre milióny  našich spoluob čanov a detí. Zárove ň vás 

chcem ubezpe či ť, že ja osobne ako právnik sa na uvedenej 

štúdii nechcem podie ľať, kvôli jej maximálnej objektivite  

a nestrannosti a zodpovednosti. 

Ďakujem za pochopenie.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem ve ľmi pekne, stihli ste to presne za tri 

minúty, za čo vám ve ľmi pekne ďakujem.  

Je tu jedna faktická poznámka zo strany pani 

poslankyni Krištofi čovej.  

Takže, pani poslanky ňa, nech sa pá či.  

Pane, to nebude na vás, to je tú celú diskusiu. Tak že, 

pán Viš ňovský, ďakujem ve ľmi pekne.  

Nech sa pá či. 

Ing. Alena Krištofi čová, poslanky ňa MsZ: 
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Ďakujem pekne. 

Ja by som sa chcela vráti ť k vystúpeniu ob čana, ktorý 

tu spomínal reštitu čné byty a možnos ť výstavby v areáli 

Matadorka v priemyselnej zóne.  

Pred časom nám tu Spolo čnos ť pre rozvoj bývania 

predložila, teda dala na vedomie zámer, že idú odku pova ť 

pozemok na výstavbu takýchto bytov v areáli Matador ka. Ja 

som sa vtedy spýtala, že či teda je vhodné alebo výhodné, 

aby mesto alebo teda táto spolo čnos ť kupovala tento 

pozemok, ke ďže. Bolo mi na to odpovedané, že však tie 

prostriedky aj tak nie sú naše, oni majú na to fina ncie od 

štátu. Teraz vidíme, že ob čania sú nespokojní práve s touto 

lokalitou. Ja sa chcem spýta ť, či už táto spolo čnos ť 

odkúpila od súkromného vlastníka (gong) tento pozem ok, a ak 

nie, tak dávam do pozornosti, či by nebolo vhodnejšie, aby 

mesto dalo, alebo teda predalo tejto spolo čnosti nejaký 

vhodnejší pozemok. Lebo my stále vieme o tom, že pr edávame 

my svoju, svoje pozemky, nie sme ve ľmi úspešní a týmto 

spôsobom by sa možno zabila jedna, jednou ranou dve  muchy.  

Takže či, či.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pani poslanky ňa, vec stojí úplne inak.  

Vy ste už vy čerpali čas, takže, prepá čte, musím 

uzavrie ť vaše vystúpenie.  

Ing. Alena Krištofi čová, poslanky ňa MsZ: 
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Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Vec stojí tak, že Spolo čnos ť pre rozvoj bývania nebude 

kupova ť pozemok. Vec má postavi ť súkromný investor na 

vlastnom pozemku a potom ho mesto prostredníctvom š tátnej 

dotácie môže získa ť do vlastníctva budovu aj pozemok. Ak 

uzavrieme príslušnú zmluvu o budúcej zmluve. Takto je to 

zatia ľ vymyslené, s tým že do 31. 7. by musel získa ť 

investor územné rozhodnutie. Ak sa mu to podarí, ta k ten 

proces bude pokra čova ť ďalej, ak nie tak ur čite pokra čova ť 

nebudeme.  

Druhá otázka, ktorú som ja verejne povedal na 

stretnutí s ob čanmi bola tá, že má spracovaný investor 

geologický posudok na zá, na za ťaženie tej pôdy, alebo 

pozemkov, na ktorom má ten územný dom alebo teda te n dom 

nájomný má stá ť a v prípade, že tie poch, pozemky, 

respektíve tie posudky o tých pozemkoch budú spochy bnené, 

a že sa teda preveria cez nezávislých odborníkov a bolo by 

to tak, že on to ma ľuje na pekno, že teda je to čisté 

a odborníci povedia, že to tak nie je, tak mesto sa  do toho 

projektu jednoducho (gong) nepustí. My sme tam ni č ešte 

nevynaložili.  

To len pre vašu inve, informáciu. Čiže takýto prís ľub 

zaznel a ur čite sa na to pozrú ľudia, ktorí sú nezávislí. 
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Uzatváram Vystúpenia ob čanov, ktoré sme absolvovali 

spolo čne a vrátime sa spä ť do nášho programu, kde sme teraz 

spolo čne v bode 7A a 7B.  

Musím konštatova ť, že pán poslanec Šov čík sa 

ospravedlnil kvôli vážnej veci, pretože musel ís ť na pohreb 

do krematória a ve ľmi prosí o naše pochopenie, že by sa ten 

bod 7A, ktorý on predložil, a ktorý sme zaradili na  jeho 

návrh do programu, prerokoval ke ď sa vráti. Čiže príde, 

vráti sa  a budeme o ňom rokova ť.  

Čiže ak by ste súhlasili. Môžem da ť o tom aj hlasova ť, 

aby sme teda povedali, že budeme o ňom rokova ť vtedy ke ď sa 

pán poslanec vráti a prejdeme k bodu 7B. 

Takže najprv dáme hlasova ť o návrhu, že bod 7A sa 

prerokuje za ú časti pána poslanca Šov číka.  

Prosím, prezentujte sa a hlasujte  o tomto 

procedurálnom návrhu.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Dvadsa ťšes ť prítomných, 

dvadsa ťpäť za, nikto proti, nikto sa nezdržal, jeden 

nehlasoval. 

Konštatujem, že sme tento návrh schválili. 

Chcem teraz požiada ť pani námestní čku Kimerlingovú, 

uviedla bod 7B, ktorý sa týka návrhu na opätovné sc hválenie 

platu primátora.  
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Pani námestní čka ho pripravila, ale chcem aby aj 

viedla schôdzu. Ja sa budem snaži ť by ť v tomto smere 

pasívny. Je to na vašom rozhodnutí. Zákon ukladá, a by 

zastupite ľstvo o tom rozhodlo. 

Takže, pani námestní čka, prosím, keby ste si presadli, 

ujali sa vedenia schôdze a uviedli materiál.  

 

 

BOD 7B NÁVRH NA OPÄTOVNÉ PREROKOVANIE 

A URČENIE MESAČNÉHO PLATU 

PRIMÁTOROVI HLAVNÉHO MESTA 

SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY 

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

I .  námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

Vážení kolegovia, v zmysle zákona 253 z roku 94 

o právnom postavení starostov a primátorov miest v znení 

neskorších predpisov vám predkladám každoro čne takýto 

materiál, pretože treba opätovne schváli ť plat primátora. 

Je to na základe priemerného platu v národnom 

hospodárstve a v zmysle tohto zákona sú tam dané aj  

koeficienty pre primátora obce nad stotisíc a vychá dza sa 

teda z dvoch údajov. Jedno je koeficient pre mestá nad 

stotisíc, druhý je základný plat pracovníka v národ nom 

hospodárstve.  
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My sme úplne na za čiatku schválili primátorovi ešte aj 

ďalší koeficient, ktorým základný plat zvyšujeme, že  

možnosť zvýši ť až o sedemdesiat percent. V prvom roku sme 

zvýšili o šes ťdesiat percent, v ďalších rokoch sme už 

nenavrhovali zvýšenie absolútneho platu, to znamená , že ten 

koeficient, ktorý sme pôvodne odsúhlasili postupne klesal. 

Momentálne sa nachádza na úrovni pä ťdesiatdva, pä ťdesiatdva 

celé šes ťdesiatštyri percenta tak, že navrhujem plat 

v absolútnej výške štyritisíc pä ťstotri eur mesa čne. A 

znovu opakujem, že koeficient jedna celá šes ť postupne 

klesá momentálne. 

Ďakujem pekne. 

Do diskusie je prihlásený faktickou poznámkou pán 

Ignác Kolek. 

Nech sa pá či. 

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

Ďakujem, pani predkladate ľke. 

Ja by som mal len jednu teda otázku k tomu, akým 

spôsobom bol tento návrh spracovávaný. Do akej mier y je to, 

je to práca vaša, pani námestní čka, alebo do akej miery je 

to tímová práca niekoho? 

Ďakujem. 

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

I .  námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

Samozrejme, že to je tímová práca.  
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A tuná ve ľmi zavážilo vyhlásenie pána primátora, ktorý 

si neželá, aby sa mu plat zvyšoval.  Čiže v tej absolútnej 

hodnote zostáva plat na rovnakej výške a ako som už  

povedala, ten koeficient postupne každý rok klesá z  jedna 

celá šes ť až na (poznámka:  odkaš ľanie) až na dnešných 

jedna celá pä ťdesiatdva.  

S riadnym príspevkom opä ť prihlásený pán poslanec 

Kolek.  

Nech sa pá či. 

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

Ďakujem za slovo. 

Pri schva ľovaní závere čného ú čtu sme nejakým spôsobom 

konštatovali, že to je naša posledná možnos ť bilancova ť 

našu prácu po čas nášho volebného obdobia. Takisto teda 

tretí krát dostávame na schválenie plat primátora, 

respektíve teda náš podiel na tom, akým spôsobom oc eníme 

jeho, jeho zákonnú hodnotu o ten percentuálny podie l ke ď 

hovorí aj samotná správa o tom, že maximum je sedem desiat 

percent k tomu základu.  

Ja by som bol najradšej, pokia ľ by sme mohli s čistým 

svedomím, a ja by som bol prvý, navrhnú ť pánovi primátorovi 

nie šes ťdesiat, pä ťdesiatšes ť celé dva, či pä ťdesiatšes ť 

celé, áno pä ťdesiatšes ť celé dva percenta, ale teda ís ť na 

plnú hodnotu, to znamená tých sedemdesiat percent. Naozaj 

by to nebola výnimka v príjmoch primátorov tu na Sl ovensku, 

myslím, že teda náš pán primátor ani nemá najvyšší plat 

v rámci Slovenska. 
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Na druhej strane musím, musím teda oceni ť tie veci, 

ktoré po čas tohto volebného, svojho volebného obdobia 

dokázal. Naozaj sa dokázal prezentova ť v dobrom svetle, tu 

sa nedá akože mu pripomienkova ť. Pokia ľ by nás bol 

reprezentoval aj naše stanoviská, nás poslancov 

zastupite ľského zboru, tak ozaj by sme mali prís ť s tým, že 

teda nie len navrhnutý plat, ale zvýšme ho.  

Na druhej strane, a to teda je to bé, čo chcem 

poveda ť, ur čite tu viackrát vyznela nespokojnos ť z radov 

nás poslancov s prácou pána primátora. Ani možno ni e tak 

v tej osobnej zaangažovanosti, tam sa mu nedá naoza j 

uprie ť, ale v tom, že v rámci tých manažérskych povinnost í 

v rámci magistrátu zlyhával.  

A ja môžem možno, možno konštatova ť to, čo tu už 

odznelo, ale opätovne, po čas celého obdobia nebola 

spracovaná a dokon čená inventarizácia majetku. Žijeme tu 

v tej neistote tých majetkových vz ťahov, záväzkov, 

pohľadávok. Čerpali sa tu práce a potenciál pracovníkov 

takým spôsobom, že sa vynakladali zbyto čne možno finan čné 

prostriedky a tak isto aj, aj časový fond zamestnancov.  

Spomeniem dve výberové konania. Jedno je ve ľké 

výberové konanie na správu majetku, ktoré po viac a ko 

trištvrte ro čnom, trištvrte ro čnej snahe dospie ť 

k výslednému koncu bolo zrušené. Bol som členom komisie. 

Naozaj predseda komisie si nedal tú námahu, aby sme  boli 

informovaní o tom, že toto výberové konanie bolo zr ušené. 

Druhé je výberové konanie na audit a poradenské 

služby. Presne to isté. hovoril som to pri závere čnom ú čte.  
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Štvrté, čo je, čo je, pod ľa mňa, akože symptóm nie 

dobrej práce magistrátu, je organiza čná štruktúra. Takisto 

som to hovoril pri závere čnom ú čte. Pôvodný stav 

päťstotridsa ťtri zamestnancov, opatrením po dvoch rokov bol 

znížený na pä ťstojedenás ť a postupným nárastom sa znova 

vracia na pä ťstodvadsa ťtri. Len to obsadenie v rámci 

postov, odborných postov nenap ĺňa tú kapacitu, ktorou, 

ktorou musí disponova ť. Hej? 

Čiže všetko toto skôr hovorí o tom, že pán primátor by 

si nezaslúžil ani týchto pä ťdesiatšes ť celé dva percenta, 

ale nechcem by ť ten, ktorý teraz povie, že nie, dávajme 

o desa ť percent menej, o pätnás ť percent menej, lebo tu 

naozaj tento krát nejde o, o finan čné vyjadrenie, tu skôr 

ide o to, aby si pán primátor takisto zobral za svo je, že 

v tej svojej pozície, pozícii v prvom rade má robi ť to, čo 

je jeho pracovnou nápl ňou a to ostatné potom nech je až 

takým druhoradým. 

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. 

S riadnym príspevkom nasleduje pán poslanec Hr čka.  

Nech sa pá či. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 
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Ja si myslím, že pán Kolek to presne vystihol. Čo sa 

týka komunikácie samotného pána primátora, tak tá 

komunikácia s ním je, pod ľa mňa, ak nie ve ľmi dobrá, tak 

dobrá ur čite. Problém je akým, nejakým spôsobom 

presadzovanie smerom dole do magistrátu toho čo sa povie. 

To znamená tie manažérske zru čnosti a to manažérske 

realizovanie toho,  čo sa tu povie. A už nieko ľkokrát som 

povedal, že nikto vám nemôže, nikto vám nemôže da ť to, čo 

vám pán primátor môže s ľúbi ť.  

A ešte raz. Čo sa týka komunikácie naozaj, vzh ľadom 

k tomu, že mám aj inú skúsenos ť s iným starostom, tak 

vysoko oce ňujem, ale čo sa týka, čo sa týka zodpovednosti 

za výkon svojich podriadených kedy, bohužia ľ, ve ľakrát 

a ve ľa vecí sa nevyrieši len preto, že pán primátor pokr čí 

plecami a povie, že no s ľúbili, nedodržali, čo mám robi ť? 

Mám ich vyhodi ť? No. To skrátka nie je riešenie pretože, 

pretože naozaj, pokia ľ si nedokáže ustriehnu ť svojich 

podriadených a častokrát svojich nominantov alebo 

nominantov iných, ale s jeho súhlasom a vedomím, ta k by za 

nich mal prebera ť nejakým spôsobom zodpovednos ť.  

Tiež ale na druhej strane súhlasím s tým, že pokia ľ by 

ten magistrát fungoval, tak naozaj aj v akýchko ľvek iných 

pomeroch riadite ľ lepšie, lepšej firmy zarobí minimálne to 

isté, ak nie viac ako primátor, ktorý zodpovedá za chod 

celého mesta. Čiže takisto z môjho poh ľadu, čo sa týka 

finan čného znižovania, ja nevidím, akože nevidím tú sumu,  

že by bola vysoká, ale ja neviem, akým iným spôsobo m mám, 

mám vyjadri ť moju, moju výtku vo či primátorovi s tým, aby 

nie čo spravil smerom dovnútra. To znamená, nie tú 

komunikáciu, ktorú on má s nami alebo s verejnos ťou, ale 
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tú, ktorú má pri realizácii tých svojich s ľubov a tých 

svojich vyhlásení smerom, smerom na fungovanie magi strátu.  

Ja tiež nejakým spôsobom nejdem navrhova ť nie čo, aby 

to nevyzeralo, že to je nejaká  osobná pomsta alebo  nie čo 

podobné, lebo naozaj. Lebo myslím si, že minimálne aspo ň 

v tej rovine výtky a v tej rovine zamyslenia sa nad  tým, 

aby pán primátor možno nie čo s týmto spravili, ke ď teda, 

neviem či to padne na úrodnú pôdu. Obávam sa, že nie.  

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. 

Ďalej pán poslanec Bendík.  

Prosím. 

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

Ďakujem pekne za slovo.  

Tí, čo tu boli, tak pred chví ľou po čuli vystúpenie 

pani Lívie Poláchovej, obyvate ľky Karlovej Vsi a z jej 

pohľadu a z poh ľadu toho, čo hovorila a z poh ľadu toho, že 

dvadsa ťdvatisíc obyvate ľov Bratislavy žiadalo rýchlu, 

rýchle riešenie, rýchlu zmenu územného plánu, táto zmena 

trvala skoro tri roky. Ak toto zoberiem do úvahy, t ak nie 

som si úplne istý, či tento návrh chcem podpori ť, pretože 

takto by primátor nemal plni ť, alebo takto by sa nemal 

stava ť k petícii, ktorá má dvadsa ťdvatisíc podpisov.  
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Bolo prijaté uznesenie, ktoré hovorilo, že, že sa m á 

zmena uskuto čni ť rýchlo. Bolo, bolo dané aj informa čný 

materiál, kde sa hovorilo, že tá zmena prebehne v d ecembri 

minulého roku, no nestalo sa tak. Jednoducho toto 

nehodnotím pozitívne.  

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. 

S faktickou poznámkou pán poslanec Hanulík.  

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

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Ja by som chcel zareagova ť na môjho predre čníka 

a chcel by som poveda ť to, že bol vychválený ako on hrdina 

povstal proti developerom. Ale chcel by som pripome núť, že 

keď sme, ke ď sme boli v zastupite ľstve, téma bola Krá ľovej 

hory, všetci boli za to, aby sa zmenil územný plán,  všetci 

boli za to, aby sme vymenili pozemky. Čiže sme rovnakí 

hrdinovia všetci, nie len vymenovaní. Hej? 

A ja si myslím, že dneska je najdôležitejšie to, že  na 

Krá ľovej hore je zele ň, je tam rekrea čná oblas ť, že to 

možno dlhšie trvalo. Ke ď sa niekedy robí nie čo narýchlo, 

veľakrát sa tam spravia chyby. Myslím si, že to dopadl o 

dobre.  

Ďakujem. 
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(poznámka:  po čuť hovor mimo mikrofón) 

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

I .  námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

Pán poslanec Bendík reaguje na poznámky na svoju 

adresu.  

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

Ďakujem pekne. 

No chcel by som pripomenú ť, že petícia nežiadala 

zámenu pozemkov, možno tí, ktorí ne čítali, tak to nevedia. 

Alebo teda nepozorne nepo čúvali obyvate ľov, petícia žiadala 

zmenu územného plánu.  

A taktiež chcem poznamena ť, že nie všetci sme 

hlasovali za tú nevýhodnú , neefektívnu a naozaj pr e mesto 

nevýhodnú zámenu.  

Bolo cie ľom, tej petície bol, bola zmena územného 

plánu. A naozaj, teraz  sa, dnes sa udiala. To znam ená, 

necelé tri roky. Mohla sa udia ť skôr. Pán primátor jasne 

povedal, maximálne šes ť mesiacov. Bohužia ľ.  

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 riadnym príspevkom pani poslanky ňa Tvrdá. 
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Ing. Jarmila   T v r d á , poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Ja teda neviem kde som, či som v bode Rôzne, alebo 

v bode Návrh na opätovné prerokovanie a ur čenie mesa čného 

platu primátorovi mesta Bratislavy.  

Prosím vás pekne, ak rokujeme mimo, tak to zastavme , 

akože.  

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. 

Pán poslanec Hanulík sa ešte prihlásil. 

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

Ďakujem pekne. 

Ono to troška súvisí s tým bodom, lebo sa tu vy číta 

pánovi primátorovi, že nestihol nie čo v nejakom expresnom 

čase.  

Vrátil by som sa k jednej veci. Bez výmeny by nebol o 

možné prekvalifikova ť pozemok. Predstavte si a predstavite ľ 

strany SaS, ktorý ctí súkromné vlastníctvo, vám dne ska 

prekvalifikuje pozemok a zrazu zajtra nemá hodnotu.  Prosím 

vás, to je čo? Čo to znamená? Vraciame sa ku, ku komunizmu? 

Ďakujem. 
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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: 

Nasleduje pán poslanec Nesrovnal.  

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

Ja by som rád do tejto diskusie vniesol trochu vecn ý 

rozmer, pretože odmena za prácu je prirodzená, každ ý robí 

za peniaze, respektíve preto, aby dostal za to odme nu. A tá 

odmena má vyjadrova ť aj jeho prínos a jeho výkon. Takto to 

chápu, takto sa to chápe vo všetkých pracovnoprávny ch 

a obchodnoprávnych vz ťahoch.  

A chcem poveda ť, že mesto je svojim spôsobom tiež 

servisná organizácia pre svojich ob čanov, pretože ľudia si 

platia dane a oprávnene o čakávajú od samospráv, že budú pre 

nich poskytova ť ten servis, na ktorý sú zriadené. To 

znamená, že aj na nás sa uplat ňujú ur čité  zásady 

profesionálnej povinnosti a nejakej manažérskej sch opnosti.  

A pán primátor, vaše odpovede na niektoré problémy,  

ktoré v tomto meste sú, napríklad Hlavná stanica, a lebo 

zimná údržba, alebo Trnavské mýto, alebo iné nerieš ené 

veci, ke ď vy po štyroch rokoch hovoríte, že to váš 

predchodca, tak si predstavte, že niekto v nejakej 

normálnej organizácii, v nejakej firme, by na výtku  vo či 

tomuto stavu povedal, že pred štyrmi rokmi niekto n ie čo iní 

spravil. Ten človek by tam ďalší de ň nebol.  

Ja chápem, že sme vo verejnej správe, že nie sme 

v profesionálnych firmách, ale tento, tento výkon j e 

nehodný vedenia hlavného mesta.  
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Ja nebudem dáva ť žiadne návrhy teraz vo výške platu, 

to je, to proste robi ť nebudem, len upozor ňujem na to, že 

vedenie nášho mesta absolútne nespl ňuje požiadavky, ktoré 

Bratislav čania oprávnene kladú na profesionalitu a výkon 

tejto organizácie. Za to si platia dane a za to dos távajú 

zúfalo málo.  

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. 

Ešte je prihlásená pani poslanky ňa Černá.  

RNDr. Marta   Č e r n á , poslanky ňa MsZ: 

Navrhujem ukon čenie diskusie o tejto blbosti.  

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

I .  námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

Dobre, ideme hlasova ť o návrhu, procedurálnom návrhu 

pani poslankyne.  

Kto je za to, aby sme ukon čili diskusiu. 

Prezentujte sa a hlasujeme. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté, 

z prítomných tridsa ťtri, 

za bolo dvadsa ťsedem, proti štyria, nikto sa nezdržal 

a dvaja nehlasovali.  



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 25. a 26. júna 2014 s pokra čovaním 3. júla a 24. septembra 2014 

 643 

Nikto iný už nie je prihlásený do diskusie, takže 

diskusia je ukon čená aj pod ľa hlasovania, aj fakticky.  

Prosím návrhovú komisiu teraz, aby sa ujala svojej 

funkcie. 

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 hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy opätovne prerokoval o 

a ur čilo mesa čný plat docentovi doktorovi Milanovi 

Ftá čnikovi, Csc. Primátorovi hlavného mesta Slovenskej 

republiky a tak ďalej (poznámka:  po čuť predsedajúcu „vo 

výške“) tak 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: 

Áno, ďakujem pekne. 

Vieme o čom ideme hlasova ť.  

Prezentujte sa, hlasujeme. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté, 

prí, z prítomných tridsa ťštyri,  

za bolo tridsa ťtri, nikto proti, nikto sa nezdržal 

a jeden nehlasoval.  

Ďakujem vám pekne. 
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Mali sme tu v programe navrhnuté body, ktoré mali í sť 

rovno po Vystúpení ob čanov, a to Petícia za zachovanie 

parkoviska na konci Hrani čnej, potom ešte máme materiál 

Informácia o rokovaniach do spolo čnos ťou Henbury 

Development. A ešte sme doplnili materiál Informáci u o BVS.  

Takže toto sú tri body, ktoré mali nasledova ť po 

šestnás ť tridsa ť hodine.  

 

 

BOD 67 PETÍCIA OB ČANOV ZA ZACHOVANIE 

PARKOVISKA NA KONCI HRANIČNEJ ULICI 

V BRATISLAVE, PARC. Č. 15486/1, K. 

Ú. RUŽINOV, PROTI JEHO PREDAJU 

A INVESTI ČNÉMU ZÁMERU USKUTOČNI Ť NA 

TEJTO PARCELE VÝSTAVBU 8 – 

POSCHODOVÉHO OBYTNÉHO DOMU 

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

I .  námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

Čiže teraz od bodu 7B sa vraciame spä ť a ideme rokova ť 

o Petícii ob čanov za zachovanie parkoviska na konci 

Hrani čnej. To je, v riadnom programe je to bod 67. 

Prosím krátke úvodné slovo pán, pán riadite ľ.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Kto predkladá? Aha, pán primátor predkladá materiál , 

takže prosím pána primátora, aby uviedol tento mate riál.  
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doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Dámy a páni, dovo ľte, aby som vám predložil materiál, 

ktorý reaguje na petíciu ob čanov za zachovanie parkoviska 

na konci Hrani čnej ulice s tým, že sme ve ľmi zodpovedne 

posúdili vydané záväzné stanovisko, ktoré reagovalo  na to, 

že mesto v minulosti predalo tento pozemok. To znam ená, 

parkovisko predalo. A ke ďže ho predalo, tak samozrejme ten 

nový vlastník sa snaží využi ť kapacity, ktoré mu dáva 

územný plán a snaží sa dotvori ť ten priestor, pretože to 

parkovisko nadväzuje na rad bytových domov kde sme 

posúdili, teda v tom prvom štádiu, ten zámer takým 

spôsobom, že sme, že sme vydali kladné záväzné stan ovisko. 

To znamená, osemposchodový bytový obytný dom tam mô že by ť 

umiestnený v zmysle toho stanoviska.  

Táto petícia nazna čuje, že obyvatelia sú s týmto 

rozhodnutím nespokojní, hovoria o stabilizovanom úz emí 

a o tom, že sa tam takéto nie čo nehodí. My sme to 

diskutovali spolo čne s odborníkmi aj za ú časti pani hlavnej 

architektky a povedali sme si, že je potrebné zladi ť 

stanoviská mestskej časti a mesta, pretože mestská časť má 

na to trochu iný názor ako mesto s tým, že ona je s tavebným 

úradom.  

Čiže navrhujeme vám uznesenie, aby ste nás poverili 

spolu s pánom starostom Pekárom, aby sme predložili  návrh 

na riešenie tohto problému, ktorý sme neboli schopn í urobi ť 

v čase od doru čenia petície do dnešného zastupite ľstva, aby 

ste nám dali priestor do septembra, že sa s tým 

vysporiadame a nájdeme riešenie ako zareagova ť na petíciu 
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v tej vecnej rovine, ktorá sa týka toho či je tam možné 

nie čo postavi ť, alebo to posúdime tak, že to nie je možné, 

pretože to nie je v súlade s územným plánom. Jednod ucho 

zoberieme do úvahy všetky aspekty toho problému, aj  to, že 

ide o stabilizované územie, ktoré má prináša ť novú kvalitu, 

zabezpe čova ť charakteristický obraz a proporcie toho 

územia. Toto sú tie k ľúčové parametre, ktoré treba 

zoh ľadni ť. Nemajú nejaký merate ľný charakter, je to skôr na 

odborné posúdenie, ktoré musíme urobi ť spolu s mestskou 

časťou. Preto uznesenie, ktoré vám navrhujeme, je berie  na 

vedomie petíciu a žiada predloži ť riešenie primátora 

a starostu mestskej časti.  

Toľko úvodné slovo k bodu šes ťdesiatsedem.  

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 a otváram diskusiu.  

Do diskusie sa hlási pán starosta Pekár.  

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

Ďakujem za slovo, pani predsedajúca.  

Ja som rokoval s obyvate ľmi s predstavite ľmi petície. 

Berieme tento návrh uznesenia a prosím poslancov, a by, aby 

hlasovali za.  

Čaká nás nie ľahká a rýchla práca. Jedna a tá zásadná 

chyba sa stala ke ď mestskí poslanci predali parkovisko, 

ktoré bolo vybudované a riadne skolaudované k bytov ým 

domom, ktoré tam boli postavené niekedy v šes ťdesiatich 
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a sedemdesiatich rokoch. To bola zásadná chyba, ked y 

možnože poslanci boli zavedení, alebo nechcem už po sudzova ť 

akým spôsobom. Žia ľ, bol tam aj súhlas starostu mestskej 

časti vtedy. A to bola prvá zásadná chyba, kde sme s pustili 

celý tento proces.  

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. 

Ak s poslancov nie je nikto prihlásený do diskusie,  

máme tuná prihlášku ob čana. A to je pán Dušan Obložinský sa 

hlási k tomuto bodu číslo šes ťdesiatsedem.  

Prosím, keby ste sa vyjadrili, či súhlasíte s tým, aby 

vystúpil ob čan? 

Kto je za? 

Je to zjavná vä čšina, takže nech sa pá či, pán 

Oložinský má tri minúty. 

Občan   Dušan   O b l o ž i n s k ý :  

Dobrý de (poznámka:  prehltnutie konca slova), dobr ý 

deň, vážení prítomní, nechcem zbyto čne zdržiava ť, chcel by 

som vás len upozorni ť na to, že v čera okolo šestnástej 

hodiny sme vám do mailových schránok zaslali dôleži té 

informácie súvisiace s našou petíciou za zachovanie  

parkoviska na Hrani čnej ulici.  



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 25. a 26. júna 2014 s pokra čovaním 3. júla a 24. septembra 2014 

 648 

Pôvodne sme ich chceli uvies ť v štádiu prešetrenia 

petície. Teraz ich uvádzame preto, lebo nevieme či budeme 

k jej prešetrovaniu prizvaní a požiadaní o sú činnos ť. 

Uvádzame ich aj hlavne kvôli opakovanému konštatova niu 

pracovníkov magistrátu k riešeniu problému, že poze mok je 

predaný, že pozemok je predaný a mesto nemá v kompe tencii 

rozhodova ť o spôsobe nakladania s vlastníctvom inej osoby.   

Preto dávam do pléna otázku, že čo urobíme 

s vlastníkom parkoviska?  

Ďakujem za pozornos ť.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Hlási sa pani námestní čka o vystúpenie?  

Čiže tam sa to zrejme dostalo omylom.  

Chcem sa opýta ť, či sa chce ešte niekto vyjadri ť?   

K tým vlastníkom parkoviska v tejto chvíli už nevie me 

urobi ť ni č. Je právoplatným vlastníkom pozemku. Ak tomu ja 

dobre rozumiem, tak ten pozemok bol predaný v minul osti 

a my teraz riešime akoby dôsledky tohto kroku.  

Ešte stále môžme nie čo zachráni ť. Vy upozor ňujete na 

to, aby sme nepredávali okolité pozemky. To znamená , tá 

petícia smeruje aj proti predaju ďalších pozemkov, aj proti 

tomu, aby sa tam realizovala tá investi čná činnos ť, ktorá 

je tam navrhovaná.  
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Tak, ako avizoval pán starosta Pekár, je potrebné t o 

veľmi pozorne posúdi ť a predloži ť návrh na riešenie 

v septembri na mestské zastupite ľstvo. Ale s vlastníckymi 

vz ťahmi už nevieme urobi ť ni č, lebo to rozhodli naši pr, 

naši kolegovia.  

Ak máte na to iný názor, samozrejme, nám ho povedzt e. 

My vás k tomu ur čite vyzveme, aby ste sa vyjadrili ako 

zástupca ob čanov, ktorých sa to týka, čo si o tom 

navrhovanom riešení myslíte.  

Toľko z mojej strany taká stru čná reakcia. 

Ak sa už nikto nehlási, toto považujem aj za závere čné 

slovo, čiže uzatváram možnos ť sa prihlási ť. 

Dávam slovo návrhovej komisii. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia tak ako nám bolo písom ne 

predložené, mestské zastupite ľstvo po prerokovaní materiálu 

po A berie na vedomie predloženú petíciu ob čanov a po B 

žiada primátora a starostu mestskej časti Ružinov, aby 

spolo čne predložili návrh na riešenie s termínom 25. 9. 

2014. 

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.  
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(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťosem prítomných poslancov, 

tridsa ťosem za, nikto nebol proti, nikto sa hlasovania 

nezdržal. 

Konštatujem, že sme prijali platné uznesenie. 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Teraz musíme vyrieši ť taký malý procedurálny problém 

v tom, že máme tu ešte Henbury, to znamená bod 

šes ťdesiatosem, a potom BVS alebo najprv BVS a potom 

šes ťdesiatosem? Čiže ja mám pocit, že by sme mohli zobra ť 

tak, ako to bolo naplánované ešte v tej Informácii 

o rokovaniach so spolo čnos ťou Henbury, potom som bol 

požiadaný o krátku prestávku a potom by sme urobili  

Informáciu o valnom zhromaždení Bratislavskej vodár enskej 

spolo čnosti a nadväzné kroky, ktoré nás vrátia znovu do 

bodu osem a postupne všetky ďalšie body programu.  
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BOD 68 INFORMÁCIA O ROKOVANIACH SO 

SPOLOČNOSŤOU HENBURY DEVELOPMENT, 

S.R.O., SO SÍDLOM HODŽOVO NÁMESTIE 

2, 811 06 BRATISLAVA 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Čiže urobíme bod šes ťdesiatosem Informácia 

o rokovaniach so spolo čnos ťou. 

Tie rokovania vedieme vo vz ťahu k promenáde, ktorá sa 

nachádza na Nábreží Dvo řáka, to znamená pred PKO, kde máme 

konkrétny návrh zo strany investora, ktorý bol zavi azaný 

predloži ť návrh revitalizácie tej promenády ako splatenie 

časti kúpnej ceny za pozemky pod PKO. My s tým návrh om 

nesúhlasíme v tom zmysle, že nechceme, aby sa tam r iešil 

ten protipovod ňový múrik na úkor toho travertínového 

múrika, ktorý tam je. Nechceme ani to, aby sa za me stské 

peniaze riešila prekládka plynu, to všetko ale je v  platnej 

zmluve medzi mestom a investorom, ktorú uzatvoril b ývalý 

pán primátor s tým, že o tejto zmluve prebieha súdn e 

konanie, o ktorom  vás v materiáli informujeme, že sme mali 

pojednávanie 10. 6. a sudky ňa aj z dôvodu, aby vypo čula 

zástupcu mesta preložila, alebo prerušila to súdne konanie 

na koniec augusta.  

Čiže my na septembrovom zastupite ľstve by sme mali 

vedie ť, aký je názor krajského súdu, ktorý svojim rozsudk om 

môže usmerni ť aj okresný súd ako prvostup ňový orgán 

z h ľadiska vecného.  
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Čiže vo veci samej by sa mal vynies ť rozsudok, ktorý 

istým spôsobom predzna čí kde je pravda vo vz ťahu k tvrdeniu 

mesta, ktoré hovorí, že primátor nemohol bez zastup ite ľstva 

urobi ť také vážne úkony, aké urobil vo vz ťahu k budove, 

k jej búraniu a uzavretiu zmluvy o spolupráci a nás lednému 

vydaniu budovy. Respektíve druhá strana tvrdí, že t o mohol 

urobi ť a dvakrát takto rozhodol už Okresný súd. 

Čiže to kam nás to posúva táto informácia je len to,  

že v auguste sa uskuto ční pojednávanie Krajského súdu ako 

odvolacieho orgánu, na ktorom sa dá o čakáva ť, že bude 

vynesený rozsudok a tento rozsudok vám bude aj so v šetkými 

dôsledkami tlmo čený vlastne na zasadnutí zastupite ľstva 

v septembri.  

Toľko moje úvodné slovo k bodu šes ťdesiatosem.  

Otváram diskusiu k tomuto bodu programu. 

Pán poslanec Nesrovnal sa hlási ako prvý.  

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

Dopl ňujúcu otázku mám, pán primátor.  

Či ste dostali pozvánku na toho, vy ako osoba, na to ho 

22. 5., alebo či sa to rozhodlo na mieste, že tam musíte 

prís ť aj vy? Lebo normálne ten sudca povie koho chce. Ko ho 

chce vy (poznámka:  nie je rozumie ť koniec vety.) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 
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Práve preto som tam nebol, pretože ja som mal 

plánovanú konferenciu Trendu, ktorá bola mimo Brati slavy. 

Keby som bol v Bratislave okamžite prídem. A avizov al som 

nášmu právnemu zástupcovi, ktorý navrhoval sudkyni,  aby ma 

vypo čula, že ke ď sudky ňa dopredu povie, že mám tam by ť, tak 

tam samozrejme prídem a na konferencii sa ospravedl ním. 

Sudky ňa takéto pozvanie pre m ňa neavizovala. Proste ona 

nepovedala dopredu, že  máte prís ť, chcem vás vypo čuť, 

rozhodla sa na mieste. A ke ďže som tam nemohol by ť, pretože 

som bol inde a bol som ubezpe čený, že teda nie je takéto 

pozvanie, tak som si povedal, že pôjdem na konferen ciu 

Trendu a nebol som prítomný v Bratislave. To je cel é 

vysvetlenie, pre čo sa to takto stalo.  

Čiže chcel som by ť prítomný, ak by som akýko ľvek 

signál od sudkyne dostal, tak sa dostavím na súdne 

pojednávanie.  

To bola odpove ď na faktickú poznámku pána poslanca 

Nesrovnala.  

Keďže sa nikto nehlási, mám prihlásenú pani Katarínu 

Šimonči čovú.  

Chcem sa opýta ť, či súhlasíte s jej vystúpením k bodu 

PKO.  

Kto súhlasí, nech zdvihne ruku.  

Ďakujem ve ľmi pekne. Pani Šimon či čová má slovo.  

Nech sa pá či, máte priestor na trojminútové 

vystúpenie.  
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Mikrofón, prosím, nám zasa nejde. Možno sme ho vypl i. 

Áno, už myslím, že to pôjde.  

Občianka   Ing. arch. Katarína    Š i m o n č i č o v á :  

Už ide?  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Áno, nech sa pá či. 

Občianka   Ing. arch. Katarína    Š i m o n č i č o v á :  

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Pôvodne som nechcela vystúpi ť, ale potom vystúpení 

tých futbalistov, pán primátor, ke ď ste vy reagovali na ich 

vystúpenie a pochválili ste ich a, a vyhlásili ich 

vystúpenie za úplne výborné a stáli ste za tým, tak  ma tak 

napadlo, že športovcov takto podporujete a preferuj ete 

a kedy budete podporova ť nás, kedy nás pochválite za to, že 

bojujeme takisto za to, že nemáme žiadne priestory na 

kultúru? Mesto nemá, okrem tej budovy PKO, od ktore j máte 

kľúče, ale stále nie je prís, sprístupnená verejnosti.  

Ja by som prosila, pán primátor, ke ď naozaj, myslím 

si, že aj šport je potrebný, ale na rovnakej úrovni , ako 

kultúra. Bratislava to nie je iba Slovan, Bratislav a to sú 

všetci obyvatelia, ktorí majú rovnaké právo aj na k ultúru, 

aj na šport.  

Tuto sme po čuli, že dostanú, alebo majú teda 

v prenájme pozemky za tridsa ťtri eur celé, celú rozlohu za, 
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za rok a, a my, pod budovou PKO tam sa nevieme dost ať 

k tomuto. Tak by som prosila.  

A rovnako, ešte zamie ňajú sa pozemky aj tuto pre 

Pasienky, aj tam. Ja nemám ni č proti tým zámenám, ak sú 

naozaj potrebné, a, a poslanci sa na tom zhodnú. Al e by som 

prosila aj pri PKO.  

Máte tam tri roky. práve o pár dní bude, budú tri 

roky, čo mestské zastupite ľstvo schválilo okrem iného 

v uznesení to, že sa pokúsite zameni ť, respektíve, že máte 

zameni ť pozemky pod budovou PKO za nejaké iné. My sme vám 

pár mesiacov na to, potom uznesení, navrhli pozemok  dos ť 

veľký, ten mal asi štrnás ťtisíc metrov štvorcových, ktoré 

by bolo vhodné, pod ľa nášho názoru na zámenu. Vy ste 

viackrát tuto opakovane na mestskom zastupite ľstve na to 

povedali, že ste ponúkali tie pozemky, ale investor  nemal 

záujem o tie pozemky. Ja som sa potom neskôr v médi ách 

dočítala, že investor povedal, že mesto mu zatia ľ neponúklo 

ni č. Je možné, že to bola zlá informácia. Chcem veri ť vám, 

pán primátor, len potom je zaujímavé, že tie pozemk y, 

o ktoré investor, ten istý, J&T, nemal záujem pri z ámene 

pri PKO, ale okamžite ich zobral pri zámene za Krá ľovú 

horu. Tak ja tomu nerozumiem, že nemal, nemal, a po tom 

zrazu mal ten istý pozemok. A dostal to za Krá ľovú horu.  

Takže ja by som prosila, pán primátor, keby jednak ste 

sprístupnili to PKO, zamenili pozemky a naplnili to  

uznesenie, ktoré bolo schválené pred tromi rokmi.  
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Je práve devä ť rokov  od vtedy, čo to prvé nehodné 

uznesenie mestské zastupite ľstvo prijalo, tak prosím, 

skúste to napravi ť kým neuplynie desa ť rokov odvtedy.  

A ešte k tej stavebnej uzávere. Stále sme tam 

spomínaní Iniciatíva Bratislava otvore, respektíve aj druhá 

a mestský výbor. Čo sa týka stavebnej uzávery, tak trošku 

v pejoratívnom popise situácie vysvetlím. My sme ma li dva 

mesiace, my sme mali dva mesiace na to, aby sme dol ožili 

podklady k stavebnej uzávere, vy máte na to minimál ne pä ť 

mesiacov a ešte ste to nesplnili a (gong) vládnete 

odbornými pracovníkmi viac ako my ob čania. Takže by som 

prosila, keby tá stavebná uzávera bola skôr ako do toho 25. 

9. 

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Pán námestník Budaj.  

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

Ďakujem. 

Zdržím sa obvyklej argumentácie, iba chcem pánov 

poslancov poinformova ť, že na súdnom konaní som sa 

zúčastnil. Musím stále konštatova ť, že zatia ľ čo druhá 

strana má luxusnú a o čividne vo ve ľkom tíme pracujúcu 

advokátsku kanceláriu, my máme len provizórnu zmluv u 
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s advokátom, ktorý na niektoré rokovania je pozývan ý tak 

neskoro, že sa nestihne pripravi ť. Že sa neustále mesto 

stavia pred krátke termíny, čo ve ľmi znevýhod ňuje naše 

postavenie zo či – vo či tej ve ľkej advokátskej kancelárii, 

ktorou disponuje druhá strana.  

Za druhé, k tým k ľúčom. Pán primátor ich spomenul. 

Apelujem aj takto verejne, pán primátor, aby sa pre vzala 

budova PKO so všetkými okolnos ťami, teda so stavom v akom 

je, aby sme porovnali zápisni čne ako bola budova, ako bola 

budova od mesta prevzatá, a ako mu bola vrátená. In ak 

vrátenie k ľúčov potom vnímam len ako nejakú pascu.  Dokedy 

neprejde k prevzatiu budovy, vzniká vo mne otázka, kto by 

zodpovedal dnes, keby sa v PKO nie čo stalo? Keby tam 

vypukol požiar. Otázka, máme tam my och, službu, st rážnu 

službu. Otázka, a tak ďalej. Mohol by som v tých otázkach 

pokra čova ť.  

Nie je dobré, aby taký ve ľký majetok, ako je budova 

PKO bol v nejasnej držbe, kde my ho máme na papieri , ale 

vlastne nemáme prevzatý inventár tej budovy.  

Viem, že máš vô ľu to uskuto čni ť, ale dni bežia, týždne 

bežia a zatia ľ k tomu neprišlo. Chcel by som apelova ť, aby 

sa to neodkladalo.  

Za tretie, na operatívnej porade primátora prišlo 

k zhode s. Pokúsime vypracova ť aj zo strany pána Greža 

a nie čo sa pokúsim navrhnú ť ja akým spôsobom, v prípade, že 

sa PKO prevezme, postupova ť ďalej. Samozrejme, že tam to 

nie je len otázka, že odkia ľ zobra ť peniaze, je tam ve ľa 

ďalších otázok, pretože ukazuje sa, že tá pripraveno sť 
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vedenia mesta na prevzatie toho kultúrneho stánku n ie je 

a že nás ten investor a videl som to aj u pána prim átora, 

vlastne zasko čil vyhlásením, ktorý od nedávna za čal tvrdi ť 

a tvrdil to aj právny zástupca investora, že oni bu dovu 

vlastne vždy poskytovali, len ju pán primátor nikdy  

nežiadal. Myslím si, že to pravda nie je.  

Samozrejme advokát na súde môže použi ť všelijaké formy 

obhajoby. Len vysvet ľujem, že druhá strana má taktiku 

vymámiť z mesta všetky možné zisky, vrátane ušlých ziskov,  

vrátane nájomného za pozemok, vrátane platby za, za  strážnu 

službu, ktorá nás tam nepustila.  

Pani Dyttertová tu sedí a pamätá si tie zimné ve čery, 

ona ešte bola námestní čkou, ke ď ju tam tá strážna služba 

nepustila.  

Najnovšia téza majite ľov pozemku je, že vždy sme tam 

mohli chodi ť, sta čilo len poveda ť, dajte nám k ľúče, dajte 

nám budovu.  

Čiže čelíme naozaj bezoh ľadnému protivníkovi, ktorý 

aspo ň pod ľa doterajších postojov, nikdy nemyslel vážne 

dohody, ktorými ťahal za nos pána primátora, aj aktivistov 

a ob čiansku verejnos ť Bratislavy, a naopak ukázalo sa, že 

mal vždy v pláne dosta ť mesto do ešte nevýhodnejšej 

situácie, než do akej sa dostalo ke ď sme predali pozemok, 

ale nepredali budovu.  

Cítil som povinnos ť túto informáciu vám poskytnú ť, aby 

ste aj pri tohtomesa čnej správe mali celkový obraz 

o situácii v zápase o tento majetok 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. 

Dve faktické poznámky, respektíve tretia bude moja,  

takže tri, štyri.  

Pán poslanec Kolek. 

Nech sa pá či. 

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

Ďakujem za slovo. 

Neviem, či som dobre rozumel, pán námestník, hovoríte, 

že nedošlo k prevzatiu k budovy? Lebo na ostatnom 

materiály, ktorý sa dotýkal tejto problematiky bolo  pánom 

primátorom konštatované, že áno, boli tam odborní 

pracovníci, ktorí prevzali budovu. Čiže to je jedna vec.  

Druhá vec. To vaše konštatovanie, že tá proti ľahlá 

strana, teda v tomto spore, robí všetko preto, aby získala 

ešte výhodnejšiu pozíciu , to môžem potvrdi ť, toto sa 

udialo v Devíne. A z istiny behom piatich rokov bol a 

dvojnásobná záležitos ť zad ĺženia. Čiže presne to smeruje aj 

v meste ma, aj na magistráte.  

Ďakujem. 

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

Pán poslanec Za ťovi č, faktická.  

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

Ja len taká krátka faktická.  

Ďakujem za sebareflexiu, pán Budaj, ste hovorili, že  

vedenie nie je pripravené na prevzatie. A vy ste ti ež 

členom vedenia, hej. Tak nie čo pre to robte, aby ste boli 

aj vy ako vedenie na to pre, pripravený na to  prev zatie. 

Nie len oso čovať z toho pána Ftá čnika, ale aj vy nie čo 

môžte robi ť pre to.  

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: 

Ďakujem pekne. 

Ja tiež chcem. Pán Budaj, vaša re č by som, rozumel by 

som jej, keby ste stáli tu medzi ob čanmi a, a hovorili 

z radov aktivistov, pretože to bola re č nejakého 

nezú častneného pozorovate ľa, ktorý stojí pred bránami mesta 

a kritizuje mesto za jeho postoj. Ale pokia ľ viem, vy ste 

námestník. Ako to, že rozprávate o tom, že mesto ne má, 

mesto nereaguje, mesto nerobí? Ve ď vy ste mesto.  
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Prepá čte, ale ja to nemyslím ako, ako. Ale čo ste vy 

urobili, aby tomu tak nebolo? Vy tu každý mesiac ho rekujete 

nad tým, čo primátor nerobí, ale však vy ste jeho pravá 

ruka, ve ď vás pred dvoma rokmi do te, do tejto funkcie 

menoval. Tak robte nie čo! A nie že sa každý mesiac tu 

sťažujete čo mesto nemá. Tak potom tam, prepá čte, ale 

nemáte čo robi ť. Tak dajte tam niekoho, kto to bude vedie ť 

rieši ť.  

A predpokladám, že teraz za čnete samozrejme na 

Ďurkovského a spol. Opakujem, no už to vidím, že to tam 

smeruje Ďurkovský, ani neviem kde skon číme. Ja sa pýtam, čo 

ste vy spravili pre to, aby to nebolo, okrem týchto  re čí 

každomesa čných? Že nejde, nemôžeme, nevie primátor, nerobí.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ja teda faktickou poznámkou zareagujeme a nebude to  

odpove ď  pánovi poslancovi Nesrovnalovi, ale reakcia na 

pána námestníka Budaja. 

Vo februári 2011 som napísal list investorovi 

a požiadal som ho o to, aby nám vrátil budovu. Febr uár 

2011. Dostal som odpove ď, áno, kedyko ľvek vám ju vrátime, 

ak nám za čnete plati ť nájomné štyri eur na meter štvorcový.  

Tak to sa mi zdalo, z dvadsa ťtisíc, za štyri, 

šes ťtisícovú výmeru dvadsa ťštyritisíc mesa čne, na to sme 

v rozpo čte  žiadne peniaze nemali, preto sme sa neusilovali  

o to, aby sme tú budovu získali naspä ť, pretože neviem či 

by ste boli podporili tento záver, aby sme 
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dvadsa ťštyritisíc mesa čne platili každý mesiac. Toto dávam 

len ako, ako jednu informáciu.  

Druhú. Dal som pokyn, aby budova bola zápisni čne 

prevzatá za ú časti námestníka Budaja. Tá úloha je zapísaná 

z operatívnej porady. Pán námestník je to tak troch u na 

tebe, kedy si to zorganizuješ, odborní zamestnanci sú na to 

pripravení. Čiže aby sme si ako tuná neodkazovali cez bod 

PKO, že čo kto má urobi ť. (gong) Tá úloha je zapísaná 

v operatívnej porade. 

Nech sa pá či, máme troch ďalších prihlásených.  

Druhé vystúpenie, pán námestník. Tak musíš reagova ť 

inak. Alebo sa môžeš druhý krát prihlási ť. Teraz máš 

reakciu na faktické poznámky.  

Nech sa pá či. 

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

Ďakujem pekne. 

Pán primátor, ty si nereagoval samozrejme na m ňa, ale 

reagoval si na developerov. Oni to tvrdia, nie ja. Oni 

tvrdia, že to vždy ti chceli vyda ť. Ak máš takúto 

korešpondenciu, nie je najmenší problém.  

A ako som presne povedal, že som to považoval za 

účelovú argumentáciu, ktorú advokát môže hovori ť. Druhá vec 

je, že ju hovoria samozrejme aj ľudia s Henbury, s ktorými 

sme rokovali. Čiže pred časom ťa klamali a teraz teda klamú 

inak.  



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 25. a 26. júna 2014 s pokra čovaním 3. júla a 24. septembra 2014 

 663 

Pokia ľ ide o to, že teraz zrazu teda odovzdávajú 

kľúče, tak čo to vlastne znamená? Že už teraz netreba 

plati ť nájomné? Bolo by to treba naozaj položi ť na stôl 

trochu jasnejšie. Ja sa v tom neviem vyzna ť. Ja neviem 

získa ť viac informácií.  

Povedal som poslancom čo povedali na súde, ich 

advokát. A tak isto čo hovorili pri predošlých rokovaniach 

keď prvý krát (gong) na môj šok oznámili, že, že odovz dali 

kľúče takzvane.  

Môžem ešte reagova ť na pána Nesrovnala?  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Bohužia ľ, tá minúta uplynula. Môžeš sa druhýkrát 

prihlási ť, pán námestník.  

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

Som. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Diskutuje pán poslanec Drozd.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Tak teraz (poznámka:  nie je rozumie ť) vypadlo. 

Pardon.  
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Pán poslanec Drozd. 

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

Ďakujem pekne. 

Ja by som sa v tomto mojom príspevku vrátil k tej 

informácii teba, tvojej pán primátor, oh ľadom informácie 

o prevzatí budovy.  

Keď to bolo v roku 2011, tak naozaj sem mal prís ť taký 

materiál, že proste takáto je ponuka majite ľa pozemkov 

a mali sme sa tým zaobera ť. Možno naozaj by prišlo 

uznesenie z tohto zastupite ľstva, ktoré by ruka v ruke 

s tým, že chceme zachova ť PKO bola, že musíme sa 

vysporiada ť s majite ľom pozemkov ke ď sa tie pozemky 

predali.  

Takže ja si myslím, že tá požiadavka na platenie 

nájomného majite ľovi pozemkov, nech už je ten alebo onen, 

je relevantná vo výške, by sme teda mohli v tomto 

zastupite ľstve hovori ť. Ale pod ľa mňa, by to malo sem prís ť 

a naozaj potom aj tí poslanci, ktorí hlasovali za, za 

predaj pozemkov, by sa k tomu nejak museli postavi ť. Nie 

len tak, že zahlasovali za predaj pozemkov a potom sa 

oto čili a povedali, že no chceme zachova ť PKO. Tak mali by 

potom aj oni poveda ť, dobre predali sme pozemky, a žia ľ, 

teda ke ď chceme prevádzkova ť PKO , musíme majite ľovi 

pozemkov plati ť nájomné. Toto sme malo prís ť, pod ľa mňa. 

Ďakujem. 

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

Ďakujem pekne. 

Faktickou reaguje 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: 

Vážený pán kolega, vtedy som ja hlasovala za predaj  

tých pozemkov, ale tam bola podmienka, že nájom poz emkov 

do, tam dokonca bolo do vybudovania náhradných prie storov 

za PKO, bude symbolická jedna koruna. To bola, to b ola 

podmienka v uznesení, na základe ktorej sme hlasova li za to 

uznesenie o predaji.  

To , že sa to potom nenaplnilo, to už nie je moja 

záležitos ť.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pani pos, pani námestní čka, to sa naplnilo, pán 

poslanec Drozd ur čite vie, že to uznesenie, respektíve táto 

podmienka bola naplnená tým, že bola uzatvorená zml uva, 

ktorú investor v marci 2009 vypovedal. Čiže odvtedy ten 

nájom nie je riešený. Od marca 2009. 

Pán poslanec Drozd reaguje na faktické poznámky.  

Ing. Slavomír   D r o z d , poslanec MsZ: 
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No ja by som zareagoval a potom samozrejme toto by ste 

prezentovali pani námestní čka tu v pléne. A teda by ste to 

prezentovali tak, že preto som hlasovala za predaj,  lebo 

ten nájom bol naozaj tá symbolická koruna. No? A, t o je 

v poriadku.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Uhler, nech sa pá či. 

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

Musia ma zapnú ť.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Slovo má pán poslanec Uhler.  

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

Ďakujem za slovo.  

Pred chví ľou tu zaznela informácia, že naši právnici 

majú na prípravu podstatne menej času ako právnici druhej 

strany. To je pre m ňa ve ľmi zvláštny fyzikálny jav, pretože 

medzi dvomi zasadnutiami súdu pre obe strany čas plynie 

rovnako. A ak nie, tak ja by som si to ve ľmi rád  nechal 

vysvetli ť pre čo majú menej času. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Diskutuje pán námestník Budaj.  

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

Zareagujem jednak na tento polovtip.  

Ja som to nepovedal, blahoželám, pán doktor. Ja som  

netvrdil, že majú rozdielny čas, to hovorí Einstein, to je 

iný pán. Ja som hovoril, že majú iné tímy. Viete, k eď 

niekto má ve ľkú rozsiahlu kanceláriu medzinárodnú, kde na 

prípade pracuje možno desiatky ľudí a na súd príde potom 

reprezentant nabitý touto prípravou, tak asi je to rozdiel 

oproti bežnej advokátskej firme, ktorá nás zastupuj e.  

K pánovi Nesrovnalovi. Pokúsim sa v dobrom vám 

poveda ť, pán Nesrovnal, že aj vy hoci kandidujete za 

primátora, nemôžno vám prepá či ť ke ď predstierate právny 

analfabetizmus, pretože vy právny analfabet nie ste .  

Mesto zastupuje štatutár. Žiadny námestník nemá 

kompetenciu vystupova ť vo či súdu, zabezpe čova ť rokovanie 

s nejakými developermi. A ja by som sa ve ľmi vyhýbal takému 

postupu, aby neštatutári zahýbali za developermi 

a vybavovali zámeny alebo čosi podobné. Na to máme 

primátora a je mojou zodpovednos ťou, pretože som zvolený 

občanmi, aby som upozor ňoval a informoval vás. Vy by ste 

mali by ť rád, že ste dostali informácie a nie sa dovoláva ť 

toho, čo dobre viete, že nemôže námestník robi ť.  

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

Faktickou reaguje pán poslanec Drozd.  

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

Pán námestník, by som zareagoval, naozaj je pravda 

v tom, že ke ď mesto zastupuje kvalitný, kvalitná advokátska 

kancelária, je to iné postavenie.  

Ja vo funkcii starostu Ružinova som sa ako mestská 

časť súdil s Béveeskou, ke ď vstúpil do platnosti zákon 

o odvodnení z ciest a chodníkov. Ja som podpísal zm luvu 

s relevantnou advokátskou kanceláriou a v tomto spo re sme 

súd vyhrali. Lebo som mal za sebou kvalitnú advokát sku 

kanceláriu.  

Síce mi to poslanci v zastupite ľstve vy čítali, možno 

tých pár, vtedy, slovenských korún navyše, lebo som  

zaplatil za naozaj kvalitné zastupovanie. Ke ď som skon čil 

vo funkcii, nahradil ma pán starosta Pekár, zrušil zmluvu 

s touto advokátskou kanceláriou, zastupoval to práv nom, 

právnym oddelením svojim, a v tej istej veci ten sú d 

prehral. Takže, ide o to, že či pre malú kôpku nevidíme 

veľkú kopu, alebo ako to je? Alebo či je tam ten úmysel 

naozaj dotiahnu ť.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec, čas, čas.  
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Prosím, keby ste kúpili zvon ček, lebo nám to ve ľmi 

chýba. Poslanci majú pocit, že minúta trvá dlhšie, ako 

naozaj ona trvá. Respektíve kratšie.  

Takže poprosím pána poslanca Nesrovnala o faktickú 

poznámku. 

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

Ďakujem. 

Pán námestník, vy ste si na záchrane PKO, to bol je den 

z pilierov vašej primátorskej kampane.  

Teraz tvrdíte, že vy ste iba námestník, a všetko mu sí 

robi ť primátor. Nuž teda, ak primátor zastupuje a je 

svojprávny a všetko môže robi ť, tak ale potom pre čo 

kritizujete pána Ďurkovského, že konal ako primátor? Ve ď 

potom pod ľa vašich predstáv konal správne, ve ď bol 

primátor. To je jedna vec.  

A druhá vec, ja sa vás nepýtam, ko ľko vám dal plných 

mocí, ale aké boli vaše aktivity? Ko ľko ste nahral. Pýtal 

ste si zastupovanie? Požiadal ste pána primátora, ž e chcete 

tento problém za mesto rieši ť? Ve ď vy ste navrhovali 

riešenia. Na tom ste si postavili kariéru. Teda kam paň. 

Pýtali ste si nie čo? Dali ste nejaké aktívne návrhy? Kde 

sú? Chceli ste za mesto vystupova ť? Ko ľkokrát ste niekam 

išli? Ko ľko ko ľkokrát ste zastupovali mesto? Vyvinuli ste 

nejakú aktivitu? Okrem teda to hovoríte, že všetko musí 

robi ť primátor a vy iba tak pozorujete a komentujete?  

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

Pán námestník Budaj.  

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

Pán Nesrovnal, na toto vám nesko čím. Všetci , čo to 

pozerajú aj v tejto chvíli vedia, že na každom 

zastupite ľstve vystupujem. Vedia, že spolupracujem s tretím 

sektorom.  

Teraz som to hovoril, že som bol na súde, škoda že som 

vás tam nevidel. Však vy ste onehdá chceli zachra ňova ť PKO. 

Potom ste pri niektorých hlasovaniach svojho klubu museli 

odís ť. Lebo klub si to už išiel rozmyslie ť. Utiekli ste 

von, ste nehlasovali. 

Ja hovorím stále to isté. Je to mestský majetok a m y 

sme tu na to, aby sme nepustili žiaden hodnotný mes tský 

majetok z doh ľadu a aby sme ho bránili.  

Reagoval by som aj na pána Drozda. Áno, je to tak, že 

okresný súd nás už raz tak znevýhodnil, že ke ď vyniesol 

rozsudok, krajský súd ho bol nútený zruši ť. Išlo o to, že 

okresný súd nám dal taký krátky termín, že primátor , 

respektíve príslušné zložky (gong) nemohli vysú ťaži ť 

právneho zástupcu. To sa stalo napokon dôvod pre zr ušenie 

prvého rozsudku.  

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: 

Dopredu sa ospravedl ňujem, že nie som právnik čiže 

moje uzávery budú ur čite bez právnej váhy, ale za čnem 

troška z boku.  

Bol som ten, ktorý takisto hlasoval za záchranu PKO . 

Dnes by som bol ten a zatia ľ som túto iniciatívu nevyvinul, 

aby sa tento spor vyriešil tým, že odstúpime od zác hrany.  

Zdôvodním:  

V rámci inventarizácie sme narazili na problém, že 

chýba v ú čtovníctve aj fyzicky zmenka, ktorou, ktorá bola 

súčasťou zmluvy o predaji pozemku pod PKO. Je, zmenka je 

vystavená na štyri milióny eur. Mala svoje ur čenie na 

zabezpe čenie promenády, financovania promenády a tak ďalej, 

a tak ďalej.  

S pani  kolegy ňou Dzivjákovou sme sa dostali k tejto 

zmien,  zmenke ke ď nám ju sprístupnil pán primátor. 

Súčasťou zmenky je aj kúpnopredajná zmluva medzi nazvem i ch 

J&T a, a magistrátom. V tejto zmluve, okrem tých po dmienok, 

o ktorých sa bežne hovorí, exituje žia ľ, ten materiál mám 

ho, na tento bod som si ho nepripravil, existuje, n echcem 

sa stotožni ť so stopercentnou interpretáciou, obsah by mal 

byť ten, že mesto, magistrát sa zaväzuje spolupracova ť, 

respektíve zabezpe či ť odstránenie budovy PKO do plus, mínus 

dvoch rokov a v časti ďalšej sa hovorilo o tej dohode jedno 

euro za rok, prenajatie a užívania týchto priestoro v.  
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Týmto, týmto zistením pre m ňa vážnym, vychádza 

očistenie pána bývalého primátora, a svojim spôsobom som sa 

stotožnil s názorom pani kolegyne Černej, ktorá hovorí, že 

pokia ľ by došlo k súdnemu prejednávaniu, že poslanci, kto rí 

hlasovali za predaj pozemkov nevedeli za čo hlasujú, že 

nevedia, nevedeli asi číta ť, alebo nepo čúvali. Takto naozaj 

interpretovala ona význam zmluvy, ktorá bola schvál ená ako 

predaj pozemkov pod PKO.  

A teraz teda k meritu veci. Naozaj, naozaj si myslí m, 

že máme zdatného partnera. V tomto prípade sa stoto žňujem 

s pánom námestníkom, že ten čas, ktorý tu prebieha a ktorý 

ur čite bude ma ť vážny dopad aj na hospodárenie mesta, 

hospodárenie magistrátu, treba da ť do rúk právnej službe, 

ktorá zabezpe čí tú analýzu nie tak ako sme tu možno doteraz 

mali už dve, tri, ale nezáväzné analýzy.  

Možno, možno treba prehodnoti ť aj náš sta, vz ťah 

poslancov k tejto problematike. Odzneli tu dvakrát už veci, 

že mnohí z nás by boli ochotní opätovne nejakým spô sobom 

prerokova ť to naše uznesenie, kde sme svojim hlasovaním 

zabezpe čili stopercentné zachovanie budovy PKO.  

Toto je vážny stav. Podotýkam, že z tých štyroch 

miliónov, ktoré sa zatia ľ ne čerpali, o ktorých sme 

nevedeli. Objavila sa táto informácia iba pred roko m. Aspo ň 

ja som nevedel. Možno tí bývalí poslanci o tom vede li. 

Pokia ľ prehráme súdny spor, už je od čerpaný približne jeden 

a pol milióna. Pokia ľ bude zmluvná strana prija ť naše 

platenie takýmto spôsobom, inak to budú peniaze z n ašej 

kasy.  
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Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Faktickou poznámkou pán námestník Budaj a potom ja.  

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

Mrzí ma, ale ke ď sú nepresné informácie, tak to len 

chcem uvies ť na pravú mieru a nerád zdržujem. 

Mám pocit, že všetci už by sme to mali vedie ť 

naspamäť, to ľko sa o tom rozpráva, ale asi sa to vždy treba 

to znovu potvrdi ť.  

Samotné uznesenie o predaji pozemkov obsahovalo tri  

časti. V jednej bola cena a predaj, v druhej boli dv e 

úlohy, prima, teda ďalšie boli dve úlohy primátorovi. 

Jedna, aby na tom území dal vyhlási ť stavebnú uzáveru 

dokedy nebude spracovaný územný plán zóny. Do dnes tam nie 

je stavebná uzávera. Táto úloha prechádzala a prech ádzala 

a stále trvá. A druhá bola preda ť budovu. Nijaké uznesenie 

nikdy nebolo hlasované o tom, že budova sa má do ne jakej 

doby zbúra ť alebo že sa vôbec má niekedy zbúra ť.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec, ja pridám k tomu informáciu, že vtedy  

ešte nebolo dobrým zvykom predklada ť zmluvy do 

zastupite ľstva. To znamená, že tú zmluvu podpísal bývalý 

primátor sám. A v tom máme my všetci problém, že ju  
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podpísal bez vedomia zastupite ľstva. Ten rozsah k čomu sa 

zaviazal v mene mesta, je ďaleko nad rámec toho uznesenia, 

ktoré teraz citoval pán námestník.  

Čiže vy síce môžte sa takto láskavo pozera ť na jeho 

konanie, ale on konal sám a my ako mesto to spochyb ňujeme. 

Hovoríme, že o nakladaní s majetkom má kona ť 

zastupite ľstvo. V takom rozsahu, v akom sa k tomu zaviazal 

pán primátor.  

O tom je dnes súdny spor. Ak by bola pravda to, čo ste 

povedali, tak ho nemáme šancu vyhra ť. Dvakrát to už 

povedala sudky ňa, veríme, že krajský súd dá za pravdu nám, 

pretože máme reálne argumenty, pre čo by to tak nemalo by ť. 

Lebo o nakladaní s majetkom má rozhodova ť zastupite ľstvo, 

nie samotný primátor.  

Čiže len na fakticitu, aby ste vedeli ako to bolo.  

Pani poslanky ňa Černá reaguje na pána poslanca Koleka.  

RNDr. Marta   Č e r n á , poslanky ňa MsZ: 

Janko Budaj, celkom tak to ne 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Na pána poslanca Koleka.  

RNDr. Marta   Č e r n á , poslanky ňa MsZ: 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Tak , to sa nedá, pretože on mal faktickú poznámku.  

Takže ja vám ve ľmi pekne ďakujem, pani poslanky ňa.  

Diskutuje pán hlavný mestský kontrolór.  

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, ja mám v tomto bode takú horši u 

náladu ako vä čšina z vás a to z toho dôvodu, že si pamätám, 

kedy som prvý raz dostal do ruky túto zmluvu, lebo 

v predchádzajúcom volebnom období som to nevedel do sta ť až 

dovtedy, kým nebolo pripravené rozhodnutie o vydaní  objektu 

investorovi. Až vtedy som sa dozvedel, aj ke ď som sa o to 

predtým usiloval, lebo som vedel a po čul, že tam hrozí 

problém, že čo v tej zmluve je urobené, ako bola 

pripravená.  

A konštatujem presne to, čo hovorí pán primátor, že 

v tom čase nebolo zvykom, že sa dávala zmluva na vedomie 

poslancov. pri čom nechcem hodnoti ť či pán primátor 

Ďurkovský podpísal viac alebo menej ako bolo napísan é 

v uznesení, lebo to nie je témou, teda pre čo som tu zmluvu 

držal v ruke a navyše ani nie som nijakým vynáša čom súdov 

v tomto smere.  Ale isté je, že tá otázka, že objek t  mal 

byť daný k dispozícii za jedno euro dovtedy, kým nebud ú 

vyriešené náležitosti súvisiace s priestormi, ktoré  mali 
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slúži ť verejnosti ako ú čel kultúrneho fungovania vtedy 

celkom ur čite bola nie len hovorená, ale aj zapísaná.  

Okrem toho bolo uložené pánovi primátorovi, aby 

rokoval s tými, ktorí získali pozemok o odpredaní b udovy.  

Čiže ke ď tu niekto bude hovori ť o tom ako to bolo, 

zopár ľudí tu ešte dneska je, nech si spomenie, čo 

(poznámka:  nezrozumite ľné slová). Ja som tu nebol, ale 

naštudoval som si to. Je to ve ľmi jednoduché.  

Pán Ďurkovský na základe toho uznesenia pripravil 

a podpísal zmluvu. Najprv ju dal podpísa ť investorovi. 

Investor ju dostal, podpísal ju, tak ako to dostal 

predložené, predpokladám, a potom nieko ľko mesiacov bola 

zmluva v šuflíku v Primaciálnom paláci a čakala na podpis 

pána primátora. Nerozumiem, že pre čo. Od toho záviselo, 

kedy dostaneme peniaze. V tom čase sme ale pe ňazí mali 

pomerne dos ť. To bolo dneska povedané, že vtedy sme mali 

investi čné úvery, možnože mesto netrápilo, že kedy tie 

peniaze dostanú, lebo tie peniaze záviseli od toho,  že kedy 

bude zmluva podpísaná a zmluva nepredpokladala, že či to 

podpíše prvý primátor alebo investor. Čiže o nieko ľko 

mesiacov neskôr sme dostali peniaze, nikto sa o to 

nezaujímal, nikto to neriešil. Ale to je ten menší problém.  

Väčší  je, že akým spôsobom bolo vysporiadané 

uznesenie o potrebe rokovania o predaji budovy. Bol o 

usporiadané spôsobom, jediný záznam, ktorý je o tom  

zachovaný, že bolo odložené uznesenie, lebo investo r nebol 

ochotný rokova ť.  
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Akým spôsobom potom mohla by ť doriešená celá kauza? 

A čo teda zdedil sú časný tím poslancov a sú časný primátor?  

Napriek tomu si myslím, že otázka diskusia o tom, ž e 

ako zachováme PKO je naozaj len na okraji reality. Peniaze 

nemáme ani na to, ako pán primátor povedal, aby sme  platili 

to nájomné preto, lebo to ešte súvisí s ďalšími státisícmi, 

ktoré by bolo do toho treba vloži ť. A už vonkoncom nebudeme 

mať peniaze na to, aby sme to seriózne zrekonštruovali  

a spätne odkúpili tie pozemky, nehovoriac o tom, že  

bezpochyby tá firma, ktorá v sú časnosti to vlastní, 

oprávnene po nás bude chcie ť náhradu škody, lebo ke ď si 

pozriete verejne prístupné informácie o finan čnom stave 

firmy, ktorá to dneska vlastní ten objekt, teda tie  

pozemky, tak zistíte, že má stámiliónovú stratu, ne viem 

jeden a pol milióna, úplne korektnú, preto lebo pen iaze, 

ktoré na to použila nie sú jej vlastné peniaze, ale  sú to 

peniaze, ktoré má poži čané a rastú jej úroky. Ni č nerobí, 

len jej rastú úroky. A už len táto suma je teda dos ť 

dramatická, ale ona samozrejme od nás vyhrá ešte aj  ušlú 

škodu za tie roky, za ktoré nemohla disponova ť tým 

majetkom.  

A to je vec, nad ktorou sa teda zamýš ľajme. 

A záležitosti, že akým spôsobom budeme rieši ť pre ob čana 

kultúrne vyžitie, tak to sa teda treba opýta ť tam, kde bolo 

uložené uznesenie, napríklad rieši ť sklad číslo nula devä ť, 

nákup, odkúpenie istro, od odborového zväzu. Tu bol o 

aktivít. Škoda, že si to tu nikto nepamätá, nechce o tom 

hovori ť. Bolo by dobré, aby sme niekedy by sme si také, 

takú hodinku pravdy o PKO porozprávali, ešte pred t ým, ako 

budeme plati ť investorovi, ktorý má vlastne pozemky dneska. 
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A pred tým, ako súd prehráme. Lebo síce vyhráme súd , ktorý 

hovorí pán primátor, pravdepodobne ho vyhráme, o od ovzdaní, 

tomu verím, že ho vyhráme, lebo pán primátor asi pr eto tam 

chce ís ť ako svedok predvolaný, lebo má nejakú kartu 

v ruke. Ale to ešte je len jeden krok, potom bude e šte bude 

nasledova ť tá škoda. A tá škoda, ako som vám povedal, je 

vypo čítaná a je verejne prístupná. Každý si môže pozrie ť. 

Minimálne v tej čiastke, čo som povedal.  

Ďakujem. (gong) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Ďalší prihlásený je pán poslanec Kor ček.  

JUDr. Tomáš   K o r č e k , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo, pán primátor. 

Keďže tu boli vyslovené ur čité pochybnosti o kvalite 

advokátskej kancelárie, ktorá zastupuje mesto, ja b y som sa 

chcel opýta ť, aká je to advokátska kancelária alebo ktorý 

advokát nás zastupuje?  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 25. a 26. júna 2014 s pokra čovaním 3. júla a 24. septembra 2014 

 679 

Zastupuje nás advokátska kancelária docenta Fogaša.  Ja 

som to tu už nieko ľko avizoval. Čiže to je správna odpove ď 

na vašu otázku.  

Pán námestník Budaj chce faktickú poznámku na pána 

poslanca Kor čeka.  

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

Ja som nespochybnil kvalitu pána advokáta. Len je t o, 

nie je to tá advokátska kancelária, ktorú mesto chc elo 

vysú ťaži ť pôvodne s medzinárodného výberu. To je všetko, čo 

som chcel poveda ť. Vôbec netvrdím, že pán Fogaš nie je 

dobrý advokát. Nemá ani honorár taký, aby to zodpov edalo, 

a nemá ani takú kanceláriu, aby to zodpovedalo nášm u 

protivníkovi. Práve preto zrejme pán primátor chcel  ís ť 

inou cestou a vysú ťaži ť pod ľa ve ľmi náro čných kritérií 

advokátsku firmu.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pani poslanky ňa Ondrišová.  

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

Ďakujem.  

Ja som tiež sa práve chcela na toto spýta ť, lebo pán 

námestník, musím vám poveda ť, že vzbudzovalo to taký dojem, 

akoby tá advokátska kancelária, ktorá zastupuje hla vné 

mesto Slovenskej republiky bola nejaká tre ťoradá. Tak tiež 

som sa chcela spýta ť, že aká je to advokátska kancelária? 
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Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Musím poveda ť, že tre ťoradou ur čite nie je, pretože 

vstupuje do arbitrážnych sporov, proste má za sebou  viacero 

úspešných výsledkov a súdnych, súdnych konaní. Čiže toto 

viem zdokumentova ť.  

Urobili sme tú, to riešenie, ktoré sme mohli urobi ť. 

Keď neúspešne dopadol výber, v limite do desa ťtisíc sme 

obstarali kanceláriu, ktorá nás zastupuje a o ktore j si 

myslíme, že má kvality na to, aby mohla by ť úspešná.  

Pani poslanky ňa Černá.  

RNDr. Marta   Č e r n á , poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Janko, ono to bolo krapet iná č. Po prvé, tá obrovská 

recepcia, ktorú tam J&T vtedy urobilo, tam bola dev äťdesiat 

percent všetkých prítomných pripitá, hovorím jemne,  aby som 

nepoužila iný výraz. Prvá vec.  

Ja som absolútny abstinent, čiže ja som pripitá 

nebola. Vedela som, že sme predali PKO, to bolo zja vné. Tam 

nebolo o tom pochyby, pretože rovno tam sa dohovára lo, aký 

priestor miesto PKO Bratislava dostane na svoje, by  som 

povedala, ob čianske aktivity a hrádky. A hovorilo sa o Dome 

lodníkov a kde čom. Hej? Ale v momente, že sa to predalo, 

tak J&T nemalo záujem ďalej o tomto rokova ť.  
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A úprimne povedané, to nebola vina Ďurkovského, ľudia. 

To bola vina Pavlovi čovej, pretože tá takéto veci jaksi 

riadila. On to iba zožral aj s navijákom, napriek  tomu, že 

osobne som ho pred tým varovala. Takže neni to celk om tak.  

A okrem toho, dovo ľte, aby som taktne poml čala 

o právnych službách komunálu. Je biedna. Nemôžete s a 

v živote vyrovna ť finan čným žralokom, ktorí si vedia 

zaplati ť naozaj špi čku.  

Aj ja som stála pred súdom pre velezradu s vysloven ej 

blbosti mimochodom a vysekal ma z toho normále advo kát 

mafie. Lebo som neriskovala, že to bude nejaký zbož ný 

chlape ček, ktorý v niektorej strane sa blysol. 

Takže na, by som povedala na hrubé vrece je treba 

hrubá záplata. A toto by malo urobi ť aj mesto. Nie som 

presved čená, že Fogaš je špi čka.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Toto fascinujúce vystúpenie má dve faktické poznámk y.  

Pán námestník Budaj.  

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

Áno, ja som tiež tým inšpirovaný.  

Naozaj Fogaš nie je mafián. To som tiež som 

presved čený, že je to tak.  
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Ja som nebol, milá pani kolegy ňa na tej recepcii, ani 

ma ni č iné nezaujíma okrem uznesení. A to by nemalo ani 

vás.  

Aj tí poslanci, ktorí hlasovali za predaj pozemku, 

nemusia sa cíti ť ni čím obvinení v tejto situácii, že by 

sná ď poškodili mesto, lebo oni žiadali od štatutára, od  

primátora mesta, aby dopredal majetok.  

Nielenže neni nikde žiadna zmluva, ako ty hovoríš, 

o predaji PKO. Nikde. Ale neexistuje ani jediné ver ejné 

vyjadrenie primátora, že predal PKO. Žiadne nenájde š. Ve ľmi 

dobre vedel, že ho nikdy nepredal.  

A keby si ty mala náhodou rodinný dom na cudzom 

pozemku, čo je dos ť častá situácia, mesto má mnohé budovy 

na cudzích pozemkoch a naopak cudzie budovy sú na n ašich 

pozemkoch, to ešte nie je vôbec (gong) dôvod na búr anie 

tvoje vily alebo tvojho domu.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne za túto faktickú poznámku.  

Vyčerpali sme diskusiu poslancov.  

Mám ešte prihlášku pána Mateja Vaga ča, ktorý by sa 

chcel k tejto téme vyjadri ť. A moja povinnos ť je spýta ť sa, 

či súhlasíte s jeho vystúpením?  

Kto súhlasí, nech zdvihne ruku.  

(Hlasovanie.) 
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Nie je to zjavná vä čšina. Dám hlasova ť. Dám hlasova ť, 

aby ste sa vyjadrili slobodne.  

Nech sa pá či, prezentujte sa a hlasujte.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Neviem to pre číta ť. Bolo tak polovica na polovicu.  

Bolo menej. Možno že to tak bolo, ale teraz máte 

priestor, aby ste povedali svoj názor. Tuná to vidí m celkom 

zjavne, takže pán Vaga č sa môže pripravi ť. Lebo menovite 

nikto nechce by ť ten, ktorý nesúhlasil, to sa mi pá či. 

V tomto to, v tomto to zastupite ľstvo je ve ľmi 

demokratické. Ve ľmi demokratické. Ja vás chválim. Ja 

každému hovorím, že dávame slovo. To tu nikdy nebol o 

predtým. Nikdy to nebolo, iba v tomto volebnom obdo bí, čo 

si ja pamätám. Osem rokov dozadu som tu sedel, kde kto, 

niekto dostal slovo, niekto nedostal. Tuná vä čšinou slovo 

je udelené.  

Dobre, slovo má pán Vaga č. Ten si to ur čite tiež 

pamätá.  

Občan   Matej   V a g a č :  

Ja vám ve ľmi pekne ďakujem za vystúpenie. Budem naozaj 

stru čný.  

K jednej veci by som sa chcel dotknú ť, čo hovoril pán 

hlavný kontrolór, je tá vec, že by si naozaj trebal o 

zopakova ť tie faktické údaje. 

A k tomu uzneseniu z roku 2005, kde bolo, kde primá tor 

dostal za úlohu, aby rokoval o predaji, tak chcem p oveda ť, 
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že nepovedali ste len tú vec, že uznesenie z 1. 2. 2006 

hovorí, že ke ď sa kontrolovala táto úloha, že sa mesto 

rozhodlo, že budovu PKO nebude predáva ť. Prosím vás, 

pozrite si to uznesenie.  

Čiže,  čiže tam je tých, tých vecí za tých, od roku 

2005 viacej. A súhlasím, že ten právny spor sa práv e vedie 

preto, že sme o tom presved čení, že primátor nemá tú 

právomoc, aby darovával kadekomu náš majetok.  

Ale ja som chcel zareagova ť na, na tú správu, ktorú 

ste hovorili, pán primátor, vy, že ste za čali rokova ť o, 

o tom ako bude vyzera ť nábrežie a o tých, a tom verejnom 

priestore a o tých peniazoch, ktoré sú tiež naše ak o mesta, 

by som vás chcel poprosi ť, keby ste do toho zase za členili 

občanov, aby sme my toho boli sú častní, že ako tá nábrežná 

promenáda bude vyzera ť. Lebo poviem vám, že tá nábrežná 

promenáda, ktorá je pred RiverParkom, to je naozaj smutný 

výsledok, že si investor tak posunul tú stavebnú čiaru 

presne na hranu, kde postavil, tak zúžil, že to mie sto je 

dos ť nebezpe čné, ak sa tam majú vopcha ť všetci cyklisti a, 

a všetky tie kaviarne a to všetko, že by som vás po prosil. 

Je to verejný priestor, keby sa mohla zú čast ňova ť toho aj 

verejnos ť.  

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne.  

Určite to urobíme.  
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Investor zatia ľ plní presne tú zmluvu,  o ktorej sme 

tu hovorili, že bola podpísaná pánom primátorom. Ta m 

predpísal, čo má by ť sú časťou revitalizácie promenády. My 

s tým nesúhlasíme, avizovali sme to druhej strane. Ale 

diskusia o tom, čo tam má by ť a nie o tom, čo tam nemá by ť, 

o tom samozrejme budeme diskutova ť aj s verejnos ťou 

a konkrétne s vami, ktorí sa o to aktívne zaujímate . Takže, 

takže tú diskusiu ja zorganizujem a stretneme sa k tejto 

téme.  

Keďže sme vy čerpali diskusiu k bodu šes ťdesiatosem, 

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 tak ako nám bolo písom ne 

predložené, mestské zastupite ľstvo po prerokovaní  

materiálu berie na vedomie Informáciu o rokovaniach  so 

spolo čnos ťou Henbury.  

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 poslancov, 

dvadsa ťsedem za, nikto proti, piati sa zdržali, dvaja 

nehlasovali. 
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Konštatujem, že sme prijali platné uznesenie. 

 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Teraz bude nasledova ť prestávka. Je osemnás ť dvanás ť, 

osemnásť trinás ť, tak sa ukazuje na hodinách. Otázka, či 

pätnás ť minút, dvadsa ť minút. Dvadsa ť? Dvadsa ťminútová 

prestávka. Čiže osemnás ť štyridsa ť. Osemnás ť štyridsa ť vás 

budem nahá ňať.  

(prestávka od 18.13 h do 18.43 h) 

 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

(po prestávke) 

... miestnosti, pretože budeme pokra čova ť v našom 

rokovaní.  

Cez prestávku, ktorý sme mali sa zrodil proceduráln y 

návrh, ktorý chce prednies ť pán poslanec Kubovi č  s pánom 

poslancom Nesrovnalom.  
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Čaká tu totižto skupina rodi čov, ktorí už od rána 

čakajú na bod číslo pä ťdesiat, poviem aké má číslo, aby ste 

sa na to vedeli pripravi ť. Pä ťdesiatjeden, pä ťdesiatjeden, 

kde chcú rieši ť problém autistických detí. Ve ľmi citlivý 

problém, o ktorom ste všetci informovaní. A je tu t aký 

záujem, že by sme vyšli rodi čom v ústrety. Nemyslím si, že 

by ste to mali chápa ť v nejakom negatívnom slova zmysle, 

ale umožnilo by nám to to, aby sme prerokovali bod,  na 

ktorý čakajú a my sme mohli pokra čova ť v našom programe 

a oni, naopak, by, oni naopak by mohli ma ť pocit, že nám 

mohli poveda ť svoje pripomienky k tomu, čo, čo nás čaká.  

Takže ideme po číta ť ko ľko nás je. Jeden, dva, tri, 

päť, sedem, devä ť, dvanás ť, teda jedenás ť, trinás ť, 

štrnás ť, šestnás ť, osemnás ť, dvadsa ť, dvadsa ťjeden, 

dvadsa ťdva. Dvadsa ťdva, dvadsa ťtri poslancov. konštatujem, 

že, konštatujem, že sme tu všetci.  

Marián, vy to musíte prednies ť, lebo tu nie sú aktéri. 

Marián, sadnite si a dajte procedurálny návrh, lebo  vám 

dávam na to šancu.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Viem, viem, viem. 

Procedurálny návrh má pán poslanec Greksa.  

Pán poslanec, ude ľujem vám slovo. 

Nech sa pá či. 

Marian   G r e k s a , poslanec MsZ: 
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Ďakujem ve ľmi pekne.  

Dávam procedurálny návrh, aby sme bod 51 predradili , 

aby sme ho zaradili práve teraz na rokovanie.  

Ďakujem ve ľmi pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Ten dôvod som povedal a zopakujem ho ešte raz. Pán 

poslanec Greksa ten návrh predložil preto, že tu od  rána 

čaká skupina rodi čov, ktorým ve ľmi záleží na prerokovaní 

tohto všeobecne záväzného nariadenia a chceli by sp olu 

s nami vyrieši ť problém príspevku na deti s autizmom, ktoré 

chodia do špeciálnych materských škôl. Takže tento dôvod 

vlastne je dôvodom na ten procedurálny návrh. 

Keďže o takomto návrhu sa hlasuje bez rozpravy, dávam 

hlasova ť o návrhu pána poslanca Greksu, aby sme teraz 

prerokovali bod číslo pä ťdesiatjeden.  

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Pôvodne chcel návrh predloži ť pán poslanec Kubovi č 

s pánom poslancom Nesrovnalom, ale asi sa tak pobra tali, že 

ešte nestihli prís ť. Ja viem. Ja to len hovorím (poznámka:  

so smiechom) Tak to vyzerá, že to také trošku rozdi ely, ale 

tak to funguje, tak to funguje.  

Dvadsa ťšes ť prítomných, 
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dvadsa ťšes ť za, nikto proti, nikto sa nezdržal. 

Konštatujem, že sme prijali tento procedurálny návr h. 

 

 

BOD 51 NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA 

HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

BRATISLAVY O URČENÍ VÝŠKY FINAN ČNÝCH 

PROSTRIEDKOV URČENÝCH NA PREVÁDZKU A 

MZDY NA ŽIAKA ZÁKLADNEJ UMELECKEJ 

ŠKOLY, POSLUCHÁČA JAZYKOVEJ ŠKOLY, 

DIEŤA MATERSKEJ ŠKOLY A DIE ŤA 

ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

A ja teda otváram rokovanie o bode pä ťdesiatjeden.  

Pán riadite ľ, my si len pozrime, že kto je 

predkladate ľ, či vy alebo ja, aby sme to správne uviedli. 

Bod pä ťdesiatjeden.  

Takže uvádza materiál pán riadite ľ Gajarský, ktorý je 

jeho predkladate ľom.  

Pán riadite ľ, prosím o stru čné úvodné slovo.  

Mgr. Rastislav   G a j a r s k ý , riadite ľ magistrátu: 
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Dobre, stru čné úvodné slovo, aby mohli vystúpi ť ľudia, 

ale pre čítam to, čo mám v poznámkach.  

Komisia, školská komisia odporú ča schváli ť 

s pripomienkami: 

- zvýši ť dotáciu pre materské školy pre deti so 

špeciálnymi výchovno-vzdelávacími  potrebami do výš ky 88 % 

- zvýši ť dotáciu pre materskú školu so špeciálnymi 

výcehovno-vzdelávacími  potrebami (autistické deti)  do 

výšky 100 % 

- iniciova ť zmenu celoštátne legislatívy financovania 

centier špeciálno-pedagogického poradenstva a centi er 

pedagogicko –psychologického poradenstva a prevenci e.  

 

Finan čná komisia zobrala materiál na vedomie a žiada 

vypracova ť analýzu vyna, financovania školských zariadení 

a materiál predloži ť najneskôr na rokovanie komisie najsk, 

najskôr, to rozumiem tak, že najskôr na rokovanie k omisie 

pre školstvo, vzdelávanie a šport.  

Mestská rada odporú ča prerokova ť tento materiál.  

To je všetko. Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

To bol úvod a sumarizácia tých stanovísk, ktoré mám e 

k predloženému materiálu.  
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Ja otváram diskusiu.  

Ako prvá sa hlási pani poslanky ňa Krištofi čová.  

Ing. Alena Krištofi čová, poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Téma autizmu na tejto pôde nie je nejak neznáma, le bo 

každoro čne si pripomíname druhý apríl, kedy je medzinárodný  

deň povedomia o autizme.  

Ja síce nie som v školskej komisii, ale som 

v sociálnej komisii, ale tento problém zasahuje nie  len 

sféru školstva, ale aj sociálnu, a preto by som  sa  ve ľmi 

rada k tomu vyjadrila.  

Bratislava, môžme by ť radi, že je takéto zariadenie, 

ktoré za, ktoré zastrešuje deti predškolského veku s týmto 

postihnutím, lebo toto je jed, jedno-jediné súkromn é 

zariadenie, ktoré takto funguje. Ďalšie je iba v Petržalke, 

ale toto zariadenie berie len petržalské deti.  

Faktom zostáva, že pri tomto ochorení je dôležité, sú 

dve veci. Ve ľmi v časná diagno, diagnostika a individuálny 

prístup k týmto de ťom pri výchove, lebo každé die ťa je iné.  

Ja som si so záujmom pre čítala všetky e-maily, ktoré 

mi poslali rodi čia a mám za to, že by sme im mali pomôc ť.  

Obyčajne sú to mladé rodiny a ke ď som si pre čítala, že 

platia pä ťstoosemdesiat euro mesa čne za toto zariadenie 

a keby sme im znížili príspevok, museli by plati ť vyššie 

sumy a skuto čne títo rodi čia nemajú na vybranie ak chcú, 
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aby tie deti mali akú-takú výchovu a vedeli sa ako- tak 

o seba postara ť, nemajú na vybranie do tejto materskej 

škôlky tie deti musia umiestni ť.  

Každé die ťa je iné, a preto vyžaduje individuálny 

prístup. Pri najlepšej vôli, aj keby rodi č chcel zosta ť 

doma s tým die ťaťom, bolo by to, nebolo by to efektívne, 

lebo ten prístup rodi č nemá taký, ako špeciálny pedagóg.  

Rozumiem tomuto problému, lebo sa tomu venujem už 

dlhšie. Neviem ako bude prebieha ť táto diskusia, ale 

v každom prípade uvidím jak tá diskusia bude prebie hať 

a pokia ľ by sa mal odsúhlasi ť tento materiál, tak dám 

návrh, aby tie finan čné prostriedky, o ktoré by malo prís ť 

toto zariadenie, aby boli mestom doplatené.  

Ďakujem pekne. 

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. 

Vážené kolegyne a kolegovia, dovo ľte mi zopár 

poznámok, otázku a návrh na riešenie.  

V časti tohto materiálu kde sa vyhodnocuje 

pripomienkové konanie, v položke tridsa ťpäť je pripomienka 
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Arcidiecézneho školského úradu, kde žiadajú nariade ním 

opravi ť výšku dotácia ja spätne od za čiatku roka 2014. 

V stanovisku spracovate ľa sa uvádza, že pripomienka sa 

neakceptuje. Ale v texte, ktorý je pod tým napísaný , je že 

dotácie budú od za čiatku roka vyplatené v plnej výške. 

A jeto aj sú časťou uznesenia.  

V rozpore je totižto tá deklarácia, že sa to 

neakceptuje s tým textom, ktorý je pod tým napísaný . To je 

jedna poznámka.  

Pozitívom tohto vyhodnotenia pripomienkového konani a 

je akceptácia pripomienok komisie pre školstvo, vzd elávanie 

a šport, kde komisia navrhla výšku dotácie pre mate rské 

školy s de ťmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími  

potrebami do výšky 88 %, a materské školy pre deti 

s autizmom do výšky 100 %. Problémom, ktorý sme si zrejme 

na komisii neuvedomili je to, že výška základu, z k torého 

sa výška dotá, dotácie odvodzuje sa oproti minulost i 

zmenila a v absolútnych číslach dostanú tieto zariadenia 

menej ako tomu bolo v minulom roku.  

V Bratislave je len jediná materská škola pre deti 

s autizmom. Chodí do nej dvadsa ť detí a je to jediná takáto 

škola. Je neštátna a, a nemá ani svoj, ani svojho p andanta 

ani v štátnej, ani v obecnej forme. Existuje ešte t á 

v Petržalke škôlka, ktorá má dve triedy, tak ako to  pani 

kolegy ňa Krištofi čová spomínala.  

Teda moja otázka znie, že ako sa vypo čítal ten základ 

pre materské školy pre deti s autizmom. A nech sa u ž 

vypo čítal akoko ľvek, tak zníženie tejto dotácie je pre 
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tento typ školského zariadenia je neprijate ľné. A pod ľa 

vyhlásenia prevádzkovate ľa tohto zariadenia je likvida čné.  

Len tak mimochodom rodi čia požiadali o informáciu, akú 

dotáciu dáva Petržalka na die ťa v tej triede spomenutej pre 

autistické deti vo svojej materskej škole na I ľjušinovej 

ulici a dostali odpove ď, že je to 

desa ťtisícšes ťstopä ťdesiatosem eur na die ťa a rok.  

Rodi čia týchto detí to nemajú ľahké v živote a ja sa 

sklá ňam pred ich ochotou a odhodlaním stara ť sa o takéto 

deti. Je to ur čite fyzicky, mentálne, aj finan čne náro čné. 

A myslím si, že solidarita v tomto prípade je namie ste. 

Preto navrhujem zvýšenie dotácie pre materské školy  pre 

deti s autizmom  na úrove ň roka 2013, to je 

päťtisícsedemstoštyridsa ťdevä ť eur na die ťa a na rok.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne pánovi poslancovi Len čovi. Predpokladám, 

že návrhy v rámci komisie odovzdá na hlasovanie.  

Diskutuje pani poslanky ňa Feren čáková.  

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

Ďakujem, pán primátor. 

Ja by som sa tiež chcela pripoji ť k tejto rozprave. 

V podstate to, čo som chcela poveda ť, už povedali moji 

predre čníci. Skuto čne ve ľký obdiv patrí rodi čom, ktorí majú 
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takto postihnuté deti, na ktorých mnohých teda vôbe c nie je 

vidno, že nejaký postih deti majú, ale skuto čne život 

rodi čov sa podria ďuje práve k chorobe. A naozaj neopúš ťajú 

svoje deti, ale práve táto choroba, ktorá postihla ich deti 

nejakým spôsobom celé rodiny za ťažuje nie v tom, že by 

nechceli pomôc ť, ale už nevládzu.  

Práve preto by som chcela sa tiež prihovori ť za to, 

aby sme skuto čne ich vypo čuli a aby sme ten ich návrh 

akceptovali a práve preto tiež predkladám návrh na znenie 

nového uznesenia na zmenu a doplnenie tohoto uznese nia 

a síce s textom, tak ako teda bol predložený práve 

v požiadavke rodi čov, že miestne zastu, mestské 

zastupite ľstvo schva ľuje pre školu pre deti s autizmom vo 

výške pä ťtisícsedemstoštyridsa ťdevä ť eur, to je v pôvodnej 

výške ako v roku 2013, ako aj pre školský klub zria dený pri 

tejto škole vo výške osemdesiatosem percent vypo čítaných z 

prostriedkov pod ľa osobitného predpisu.   

Myslím, že naozaj stojí za zváženie. Viem, že máme 

problémy teda s rozpo čtom, dneska sa schva ľoval rozpo čet 

teda zmena rozpo čtu, pokia ľ by tento bol býval skôr, 

samozrejme, že bolo by mohlo o ňom skôr rokova ť, ale 

napriek tomu skuto čne prosím poslancov, aby zvážili 

a schválili uznesenie tak, ako bude predložené.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 
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Potom treba len zladi ť v návrhovej komisii, či 

nenavrhujete to isté, lebo pán poslanec Len č už vlastne 

toto isté navrhol. Takže, prosím, aby ste si  v tom  urobili 

jasno. 

Diskutuje pán poslanec Greksa.  

Marian   G r e k s a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Myslím, že v podstate predre čníci už povedali všetko, 

čiže ja by som sa takisto len prihovoril. Pokia ľ viem, tak 

v absolútnych číslach je to asi na tento rok okolo 

tridsa ťdvatisíc euro. Neviem, či po čítam správne, ale 

myslím, že takáto nejaká suma to je.  Čiže by som poprosil 

kolegov, keby sme naozaj podporili návrhy, návrh al ebo 

návrhy uznesenia, ktoré dopomôžu k tomu, aby ten, t á, sa 

tieto peniaze dostali k tej, do tej škôlky.  

Bol som sa tam predv čerom pozrie ť. Myslím, že tam majú 

naozaj ve ľmi pekne a, a robia všetko pre tie decká, aby, 

aby sa cítili dobre tie deti.  

A tentokrát naozaj ukradnem, alebo použijem ten ist ý 

výraz čo pou, čo použil pán Len č, a to je solidarita.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 
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Pani poslanky ňa Augustini č. 

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

Ďakujem za slovo. 

No, nebudem sa opakova ť po svojich kolegoch. Ja som 

pôvodne chcela, aby sa tento materiál v čera stiahol, 

pretože si myslím, že také čísla, ktoré tam navrhujeme sú 

pre takéto zariadenia likvida čné a takisto preto dávam 

návrh na zmenu uznesenia.  

Konkrétne príloha číslo dva, ktorá je na záver toho 

materiálu presne vy čís ľuje tie sumy. To znamená príloha 

číslo dva k všeobecnému záväznému nariadeniu, tabu ľková 

časť: 

-poradové číslo desa ť, čo je školský klub detí pri 

Základnej škole pre žiakov so špeciálno-výchovnými 

vzdelávacími potrebami vrátane internátnych škôl, z mena 

sumy tristodevä ťdesiatdevä ť celé tridsa ťšes ť na sedemstodva 

celé osemdesiatosem; 

- jedenástka, Centrum špeciálno-pedagogického 

poradenstva zo šes ťdesiat celá pä ťdesiatjedna ako je 

navrhnuté, na stojedenás ť; 

- a dvanástka je Centrum pedagogicko-psychologickéh o 

poradenstva a prevencie, tak jako je navrhnuté šes ť celé 

nula pä ť eura na jedenás ť eur.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 
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Pani poslanky ňa, mohli by ste urobi ť nejaké 

zdôvodnenie k tomu školský klub detí pri základnej škole so 

špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami? Lebo s te šli 

na dvojnásobnú sumu. Ja u toho autizmu tomu rozumie m, len 

tu som nerozumel celkom, že čo ten návrh sleduje. Čo, čo 

ním chcete dosiahnu ť vy?  

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

Chcem dosiahnu ť len to, aby dostali to ľko, ko ľko 

dostávali doteraz.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Aha, tak. O toto ide.  

Dobre, k tomu sa vyjadríme, ako sme k tým sumám 

prišli.  

Pán poslanec Nesrovnal diskutuje. 

Nech sa pá či. 

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

Ďakujem pekne. 

My sa na finan čnej komisie zaoberáme finan čnými 

záležitos ťami a snažíme sa v veciach, vz ťahoch 

a jednotlivých úkonoch nájs ť úr čitý systém, vnies ť tam 

pravidlá a ur čitú spravodlivos ť vo či všetkým.  

A ke ď sme preberali tento materiál, tak netrvalo dlho, 

aby sme skonštatovali, že v tomto sa vyskytuje ur čitá 
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nespravodlivos ť. Pretože porovnávame alebo do jedného, do 

jednej normy sú, sú uvedené neporovnate ľné veli činy. My si 

tu rozhodujeme alebo v tomto vézetenku hovoríme 

o umeleckých školách, základných, teda základných 

umeleckých školách, materských, jazykových, školský ch 

kluboch, cetrál (poznámka:  nie je rozumie ť) centier 

voľného času. To sú všetko zariadenia, kde chodia deti, 

ktoré sú v ďaka Pánu Bohu úplne zdravé. Ale k tomuto je 

prifarené potom jedno, jeden druh zariadení, a to s ú teda 

tie materské školy pre deti, ktoré majú toto, túto 

diagnózu. A tie predsa nemôžu by ť financované, ke ďže táto 

diagnóza vyžaduje osobitný, osobitný zvýšený režim,  zvýšené 

náklady, tak predsa nemôžu by ť financované tým istým 

spôsobom, ako zariadenia kde takéto deti čky nie sú. A v tom 

je tá nespravodlivos ť.  

Takže preto sme my aj žiadali vypracova ť nejaký 

systémový materiál financovania týchto zariadení 

a predloži ť ho do ďalšej kultúrnej komisie.  

A výsledok našej diskusie na finan čnej komisii, aj 

s rodi čmi, ktorí tu sedia, bolo poznanie, že takto sa 

jedno, jedným hrebe ňom sa nedá česa ť proste všetky tieto  

vlasy a tieto deti si zaslúžia samostatný režim, a preto sa 

priklá ňam k tým návrhom, čo povedala pani Feren čáková a pán 

Lenč, aby sme sa vrátili na tú pôvodnú úrove ň, ktorú mali 

pred týmto návrhom. 

Ďakujem. 

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

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec Kríž.  

Mgr. Oliver   K r í ž , poslanec MsZ: 

Ďakujem ve ľmi pekne za slovo.  

Ja, ja len ve ľmi krátko. Tak asi ako množstvo ďalších 

poslancov som bol tiež oslovený rodi čmi, ktorí majú svoje 

deti v tej autistickej škôlke a mal som s nimi doho du, že 

navrhnem uznesenie, ktoré by zmiernilo, alebo teda negovalo 

tú, ten negatívny dopad na, na fungovanie tej škôlk y. 

Nakoniec samozrejme som to konfrontoval aj s pánom Lenčom, 

predsedom, predsedom školskej komisie a som sa teda  s nim 

dohodol tak, že ja podporím ur čite jeho uznesenie, lebo je 

to viacmenej to isté a vyrieši tento problém.  

Ja pevne verím, že, že sa nám podarí zachova ť to, čo 

sme týmto vézetenkom chceli docieli ť a zárove ň, zárove ň 

zachováme fungovanie tejto povedzme jedine čnej, alebo 

jedinej škôlky na území hlavného mesta.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Druhé vystúpenie má pani poslanky ňa Krištofi čová. 
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Ing. Alena Krištofi čová, poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Teší ma, že je tu taká zhoda. Myslím, že je to úpln e 

samozrejmé. Ale, je to riešenie teraz, ale do budúc na by 

som chcela dáva ť, da ť do pozornosti mestským častiam, lebo 

tento problém má vzrastajúcu tendenciu, on nás dobe hne skôr 

alebo neskôr. Možno by bolo dobré, máme tu aj staro stov 

mestských častí, aby si zmapovali tento problém vo svojich 

mestských častiach a snažili sa otvori ť aj vo svojich 

mestských častiach takéto zariadenia.  

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. 

Keďže sa z poslancov do diskusie nikto nehlási, chcem 

vás informova ť, že sa prihlásili dve zástupkyne rodi čov, 

pani Andrea Šedibová a pani Miroslava Zubová, ktoré  chcú 

prednies ť v mene rodi čov dve témy, ktoré súvisia s tým, 

o čom teraz diskutujeme. 

Chcem sa opýta ť, kto súhlasí s tým, aby dostali slovo? 

Kto súhlasí s tým, aby dostali slovo? 

(Hlasovanie.) 

Ďakujem vám ve ľmi pekne. Toto je zjavná vä čšina.  

Poprosím pani Šedibovú, keby prišla k mikrofónu.  
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Jarka, mikrofón potrebujeme.  

Nech sa pá či. Po ďte, nech sa pá či, máme, máme tu pre 

vás priestor po mojej ľavej ruke. Hne ď vám dáme 

k dispozícii mikrofón.  

A potom sa pripraví pani Zubová.  

Nech sa pá či. 

Občianka   Andrea    Š e d i b o v á :  

Ďakujem pekne. 

Vážený pán primátor, pani poslankyne, páni poslanci , 

ja som ve ľmi rada, že sme sa dostali k tomu, pre čo tu 

odv čera sedíme.  

Mne je aj ve ľmi ťažko nejako dokresli ť celý ten 

problém autizmu, lebo si myslím, že moji predre čníci 

vystihli podstatu. Racionálnu, ale aj citovú, lebo toto je 

veľmi vážna vec. Aj mne samej sa o tom ve ľmi ťažko 

rozpráva.  

Som zria ďovate ľkou a sú časne riadite ľkou tejto 

materskej školy, o ktorej sa tu hovorí. Som rada, ž e pani 

predkladate ľka v rámci tých jednaní na komisiách trošku 

zmenila svoj návrh  a že spomedzi toho pôvodného ná vrhu 

vézetenka vlastne vznikol tam nový subjekt, nová ka tegória, 

materská škola pre deti s autizmom, z čoho už jasne 

vyplýva, že je to vážnejší problém ako materská ško la pre 

deti so špeciálnymi potrebami.  
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Sme materská škola, ktorá vznikla v roku 2006. Nie 

preto, že chceme by ť ziskový, čo viem, že pri, pri, 

prídavok, prívlastok súkromná škola často nazývala dojem, 

že tým školám sa žije ľahšie.  

Už tu odznelo, že sme jedine čný. A jedine čný sme 

v tom, že sme boli nútení, pretože robím túto prácu  so 

srdcom odkedy som skon čila vysokú školu a sme asi ruka 

v ruke s rodi čmi. Tak sme založili toto zariadenie pretože 

naozaj suplujeme rolu štátu.  

Čiže nie je to nie čo, na čom môžme získa ť, je to len 

nie čo na čom môžu získa ť tie naše deti. 

Nechcem tu dlho rozpráva ť, lebo si myslím, že môžem 

byť v ďačná za to, že máte k tomuto takýto prístup, aký tu 

odznel. Možno len na ilustráciu toho, čo tu nebolo 

povedané, tá, tá porucha autistická za posledné rok y 

neskuto čnou mierou stúpa. V roku 2006 to bolo jedno die ťa 

na stodesa ť v úvodzovkách zdravých detí, v roku 2008 jedno 

na osemdesiateôsme die ťa, v roku 2010 jedno na 

šes ťdesiatosem detí. A to je rok 2010. 

Čiže tak ako tu odznelo, ono je to strašné. My často 

u odborníkov hovoríme o takzvanej epidémii autizmu.  Myslím 

si, že to, ako sa k tomuto problému postavíme, ja v erím, že 

sa nám to nejako vráti a že sa nám podarí v blízkej  

budúcnosti s tým vysporiada ť.  

Možno ešte k tom, k tej, k tej správe, k tej analýz e, 

ktorá v tom návrhu vézetenka je, by som chcela info rmova ť 

vás, možno o takých dôležitých faktoch.  
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Uvedomujem si, že tým, že sme súkromná škola, uberá me 

z toho mešca, ktorého v mes, v meste je ur čite málo pe ňazí, 

ale pravda je taká, že kým iných škôl pribúda, inýc h 

súkromných škôl pribúda, táto škola je naozaj jedin á, 

jedine čná a v tej analýze od rokov, od roku 2011 do 

dnešného d ňa sa stále hovorí o tej istej jedinej škole. 

Ďalšia takáto škola nie je a tým, že nové súkromné š koly sa 

rozhodnutím ministerstva školstva nezara ďujú do siete, tak 

nám nehrozí a vám mestu nehrozí, že budú ďalšie financie 

unika ť, pretože nová škola zaradená do siete nebude.  

Myslím si, že som asi vy čerpala všetko čo bolo 

potrebné, lebo tí moji predre čníci, predre čníci povedali 

všetko.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Tri minúty, ktoré máte na svoje vystúpenie, ja sa 

veľmi ospravedl ňujem, ale musím stráži ť čas.  

Veľmi pekne ďakujem, pani riadite ľka, že ste prispeli 

do našej debaty.  

Poprosím teraz pani Miroslavu Zubovú, keby sa 

vyjadrila k druhej téme, ktorá súvisí s týmto vézet en.  

Nech sa vám pá či, pani Zubová. 

Občianka   Miroslava    Z u b o v á :  

Dobrý de ň. Vážený pán primátor, pani poslankyne, páni 

poslanci, ve ľmi pekne ďakujem a tak isto ako moja 
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predre ční čka, ve ľmi si vážim túto možnos ť, že môžem pred 

vás predstúpi ť.  

Som zria ďovate ľka jednak súkromnej materskej školy 

bežného typu, kde zara ďujem deti so špeciálnymi potrebami, 

nepočujúce, dawnické a všetky tie, ktoré to potrebujú.  

Ale o čom chcem hovori ť sú centrá špeciálno-

pedagogického poradenstva. Tak isto ako pani doktor ka 

Šedivová, nemám čas popisova ť vám čo všetko robíme a na čo 

sa zameriavame, ale chcela by som upozorni ť, že skuto čne 

v našom zariadení sa zaoberáme poskytovaním multise rvisnej 

starostlivosti. Staráme sa o to, aby rodi čia s de ťmi 

s viacnásobným ťažkým postihnutím, sú to často deti, ktoré 

nevidia, nepo čujú, majú trachotómiu, majú vývody a vlastne 

sú vo ve ľmi ťažkej citovej situácii a potrebujú rieši ť 

svoju situáciu, aby mohli za čať pracova ť s die ťaťom. 

Z tohto dôvodu my sa snažíme vychádza ť k týmto rodi čom 

priamo do rodín a poskytova ť im tú službu, ktorú naozaj 

v štátnych zaradeniach nedostávajú.  

Chcela by som poveda ť, že suma, ktorá je navrhnutá zo 

stojedenás ť eur ro čne na takéhoto klienta na šes ťdesiat eur 

ro čne na takéhoto klienta, naozaj smeruje k tomu, že n aše 

zariadenie budeme rieši ť iným spôsobom, ale som ve ľmi 

vďačná za vaše názory.  

Veľmi úprimne vás pozývam pozrie ť si takúto prácu. 

Máme v starostivosti deti čky, ktoré k nám chodia raz do 

týžd ňa. Pracujú s nimi aj traja odborníci, špeciálny 

pedagóg, psychológ, logopéd, rehabilita čný pracovník. Na 

to, aby takéto die ťatko mohlo by ť zaradené do typu trebárs 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 25. a 26. júna 2014 s pokra čovaním 3. júla a 24. septembra 2014 

 706 

aj ako je materská škola pre autistov, potrebuje ma ť, 

v zmysle školského zákona odborné vyšetrenia, ktoré  sú 

poskytované práve aj v našom type zariadení.  

Len na ilustráciu, môj najmladší klient má štyri 

mesiace, chodia pravidelne raz do týžd ňa s mami čkou 

a najmladšie die ťatko viacnásobne postihnuté, nevidiace, 

nehovoriace, ležiace, má dva a pol mesiaca.  

Ja som len chcela tým poukáza ť na tú sumu stojedenás ť 

eur, že pokia ľ takéto die ťa navštívi naše zariadenie 

dvadsa ť krát do roka, vychádza tá jedna návšteva na pä ť 

päťdesiat eur. Takže za túto sumu my poskytujeme okrem  

iného aj vzdelávanie či už skupín rodi čov alebo iných 

odborníkov. Takisto moje kolegyne poskytujú vzdeláv anie na 

pedagogickej fakulte a tak isto študenti chodia na prax do 

nášho zariadenia.  

Ja by som len, myslím, že to je všetko čo som vám 

chcela zdeli ť a poveda ť a poukáza ť na to, že sme medzi 

vami. Fungujeme od roku 2006. Zaradení sme v sieti 

Ministerstva školstva. Ja sama som špeciálny pedagó g 

s dvadsa ťosem ro čnou praxou. A skuto čne fungujeme nie ako 

živnostníci alebo obchodníci, ja vám neviem predlož i ť výpis 

z obchodného registra, fungujeme ako nezisková orga nizácia.  

Sme vďační, že napriek tomu, že legislatíva nezaväzuje 

vás k tomu, že to takto musíte rieši ť, ste ochotní 

prihliada ť na osobitný zrete ľ tejto skupiny detí a hlavne 

tejto skupiny rodi čov.  

Ďakujem 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 za toto vystúpenie.  

Keďže sme vy čerpali diskusiu poslancov, aj zástupcov 

občanov, uzatváram možnos ť sa prihlási ť.  

Chcem ale aby sme zaujali ešte v rámci diskusie 

stanovisko zo strany našich odborných zamestnancov,  lebo 

niektoré otázky položil pán poslanec  Len č, takže pani 

kolegy ňa máte slovo. Ešte budem drža ť otvorenú rozpravu, ak 

by vás to vyprovokovalo k nejakému návrhu, vystúpen iu alebo 

podobne. Predsa len je to vážna téma.  

Takže poprosím pani kolegy ňu, aby zareagovala ako 

predkladate ľka, teda spracovate ľka materiálu.  

Nech sa pá či. 

Ing. Erika   P i s a r č í k o v á , oddelenie kultúry, 

školstva a športu 

Áno, dobrý de ň prajem.  

Pokúsim sa odpoveda ť pánovi poslancovi Len čovi na tie 

dve otázky, ktoré položil. Jedna sa týkala pripomie nky 

rímskokatolíckej cirkvi k doplateniu finan čných 

prostriedkov za rok 2014.  

Tam možno to bude trošku neš ťastne formulované, išlo 

o to, že rímskokatolícka cirkev požiadala, aby bola  táto 

pripomienka zapracovaná do všeobecne záväzného nari adenia. 

Z nášho poh ľadu ide o jednorázovú záležitos ť, čiže celá 
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táto vec sa vyrieši uznesením v písmene dva, respek tíve 

v písmene b), čiže sme to nezapracovávali do všeobecne 

záväzného nariadenia. Preto sme nevyhoveli, ako keb y sme 

nevyhoveli tomu, že to bude vo vézetenku zapracovan é. Je to 

iným spôsobom vyriešené. Čiže ten doplatok sa bude rieši ť.  

A ďalšia otázka bola, ako je to s tými 

päťtisícsedemsto eurami a s tými podielovými da ňami a čo 

bolo brané za základ pre neštátne školy špeciálne.  

Pri školách ostatných, ktorých zria ďovate ľom je hlavné 

mesto alebo mestská časť je to jednoduché, zákon hovorí, že 

zjednodušenie poviem, musíme da ť osemdesiatosem percent 

z toho, čo dávame našim školám. Ke ďže nie sme zria ďovate ľom 

špeciálnych škôl a školských zariadení, nevieme vyp očíta ť 

ten základ osemdesiatosem percent. A na základe met odického 

usmernenia z ministerstva školstva máme v tomto prí pade 

voľnú ruku. Čiže máme nieko ľko možností, ako ur či ť výšku 

dotácie pre školy a školské zariadenia so špeciálny mi 

výchovno-vzdelávacími potrebami. Môžeme vychádza ť bu ď zo 

skuto čných potrieb tých škôl, ak by sme ich skúmali, môže me 

vychádza z podielových daní, ktoré sú napo čítané pre obec, 

alebo môžme vychádza ť z iných základov.  

V minulom vézetenku boli tie sumy, poviem teda 

špeciálne pre tú materskú školu, bola ur čená suma 

päťtisícsedemstoštyridsa ťdevä ť eur. Bol to návrh, teda toto 

vézetenko bolo schva ľované minulé volebné obdobie a bol to 

návrh komisie, tej príslušnej komisie školstva. Ke ď sme 

vypracovávali tento návrh, každá tá suma bola ur čená nejak 

inak pre všetky tie školy, školské zariadenia. Ke ď sme 
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vypracovávali tento návrh, tak za základ sa zobrala  práve 

tá suma, ktorá bola napo čítaná v podielových daniach.  

Čiže prišlo k tej disproporcii, že ak zoberieme sto 

percent, ktoré dostávame na materskú školu pre deti  

s autizmom. Vychádza nám suma štyritisícstodvadsa ťšes ť eur. 

Avšak v minulosti bola upravená tým poslaneckým náv rhom.  

Tak isto školský klub detí pre deti pri základnej 

škole pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávací mi 

potrebami bol vyšší aj pri tých ďalších dvoch.  

Čiže tá disproporcia vlastne vznikla  z toho, že tam  

to bol poslanecký návrh a toto sme zjednotili tú me todiku. 

Samozrejme tu nie je žiadna podmienka zo strany zák ona, ako 

musíme postupova ť, čiže naozaj je to, je to  na, na vás akú 

výšku, aká výška tej dotácie sa schváli, tak taká v  tom 

vézetenku bude.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Myslím, že ste vysvetlili ako ste vy dospeli k tým 

číslam, aj že je tu priestor pre návrhy poslancov, p reto 

dám slovo návrhovej komisii.  

Teda kon čím možnos ť sa prihlási ť. 

Slovo má návrhová komisia.  

Predsední čka návrhovej komisie 
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Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Dostali sme tri návrhy, od pána Len ča, druhý návrh 

prišiel od pani Feren čákovej a tretí návrh od pani 

Augustini č. Všetky návrhy sú tie isté prakticky, dohodli sa 

na tom, že bude to návrh všetkých troch v jednom. A  týka sa 

to zmeny textu prílohy číslo dva k všeobecne-záväznému 

nariadeniu, teda v tabu ľkovej časti o výške dotácie na 

prevádzku.  

A síce subjekt s poradovým číslom materská škola pre 

deti s autizmom, to je devä ť, sa zmení suma, je návrh na 

zmenu sumy štyritisícstodvadsa ťšes ť celých sedemdesiatosem 

na pä ťtisícsedemstoštyridsa ťdevä ť eur.  

Poradové číslo desa ť, školský klub detí pri základnej 

škole pre žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacím i 

potrebami vrátane internátnych škôl, suma 

tristodevä ťdesiatdevä ť celých tridsa ťšes ť sa mení na sumu 

sedemstodva celé osemdesiatosem. 

Poradové číslo jedenás ť, centrum špeciálno 

pedagogického poradenstva, suma šes ťdesiat celých 

päťdesiatjeden sa mení na sumu stojedenás ť.  

A poradové číslo dvanás ť, centrum pedagogicko-

psychologického poradenstva a prevencie, suma šes ť celých 

nula pä ť sa mení na sumu jedenás ť.  

Na tejto sume sa dohodli všetci traja, ktorí podáva li 

návrh zmenu tej, týchto položiek.  
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Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Takže dávam hlasova ť o pozme ňujúcom návrhu pána 

poslanca Len ča, pani poslankyne Feren čákovej, pani 

poslankyne Augustini č.  

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

Trojpätinová vä čšina, pretože sme vo všeobecnezáväznom 

nariadení, čiže zmeny môžme vykonáva ť len trojpätinovou 

väčšinou prítomných poslancov.  

Prosím, spustite hlasovanie.  

Prezentujte sa a hlasujte o týchto dopl ňujúcich, 

respektíve pozme ňujúcich návrhoch. Oni nie sú dopl ňujúce. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Toto je to, čomu sa hovorí solidarita.  

Tridsa ťosem prítomných poslancov, 

Tridsa ťosem prítomných poslancov,  

všetci hlasovali za, nikto nebol proti, nikto sa 

nezdržal. 

(poznámka:  potlesk) 

Veľmi som rád, že ste takýmto spôsobom prijali tie 

pozmeňujúce návrhy.  

Pani predsední čka, nech sa pá či. 
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Dajte slovo, prosím, pani predsední čke návrhovej 

komisie.  

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 bode jeden schva ľuje, aj v bode dva, schva ľuje 

všeobecnezáväzné nariadenie a doplatenie zálohových  platieb 

tak, ako je v texte uvedené.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte  o uznesení vráta ne 

tej dopl ňujúcej časti o doplatku za od za čiatku tohto roku.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťdevä ť prítomných poslancov, 

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

Konštatujem, že sme prijali všeobecne záväzné 

nariadenie.  

Chcem po ďakova ť rodi čom za ich stato čný prístup k tej 

to téme. A po ďakova ť vám aj za to, že ste vydržali s nami 

tie dva dni, verím, že ten výsledok stojí za to.  

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Uzatváram rokovanie o bode číslo pä ťdesiatjeden.  
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BOD 68A INFORMÁCIA O ROKOVANÍ RAIDNEHO 

VALNÉHO ZHROMAŽDENIA OBCHODNEJ 

SPOLOČNOSTI BRATISLAVSKÁ VODÁRENSKÁ 

SPOLOČNOSŤ, A. S. D ŇA 20. JÚNA 2014 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

A my sa vrátime do nášho bodu, ktorý sa volá 

šes ťdesiatosem A, pokia ľ si dobre pamätám, a to je 

Informácia o valnom zhromaždení Bratislavskej vodár enskej 

spolo čnosti.  

Ak dovolíte, tú informáciu ve ľmi stru čne uvediem, tak 

ako ste ju dostali.  

Informácia sa týka troch okruhov. Jedno je samotné 

valné zhromaždenie, ktoré sa venovalo výsledkom 

hospodárskeho roku 2013 spolo čnos ť Bratislavská vodárenská 

a jej dve dcérske spolo čnosti.  

Zisk vo výške dve celé dva milióna eur je asi to je dno 

číslo, ktoré treba zvýrazni ť z h ľadiska úspešnosti 

hospodárenia spolo čnosti. Tento bol auditovaný a bola 

schválená individuálna ú čtovná závierka, ktorá obsahuje 

takýto výsledok hospodárenia.  

Druhá téma, ktorej sa venovalo valné zhromaždenie b ola 

téma, ktorá súvisí s anonymom, ktorý máte uvedený 
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v materiáli. Máte tam aj list, ktorým som sa obráti l na 

vedenie spolo čnosti s požiadavkou, aby som dostal odpove ď, 

ako hodnotí predstavenstvo spolo čnosti obvinenie 

z tunelovania v súvislosti s informa čným systémom 

spolo čnosti SAP, respektíve nie spolo čnosti, ale systémom 

SAP. Tú odpove ď, ktorú som dostal som považoval za príliš 

všeobecnú, preto som si vyžiadal ďalšie expertné posudky, 

ktoré máte predložené. Boli predložené až dnes, pre tože sme 

ich rozmnožovali. Sú tam tri posudky, ktoré sa vyja drujú 

najmä k otázke či bolo možné rozdeli ť zákazku, lebo to bola 

jedna z tých tém, ktorej sa venuje ten podnet a pýt a sa či 

nie je v rozpore s verejným obstarávaním, ke ď suma jedna 

celá dva milióna, ktorá bola vynaložená doteraz na 

obstaranie časti toho informa čného systému, či to nie je 

v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní, ktorý zakazuje 

rozde ľova ť zákazku. Poviem to tak ve ľmi jednoducho. Tie 

expertné posudky smerujú k tomu, že je to možné bud ova ť 

postupne, aj vyjadrenie samotnej spolo čnosti, ktorá dodáva 

systém SAP pre vodárenskú, vysvet ľuje, že sú to samostatné 

moduly, ktoré môžu fungova ť samostatne.  

Tretia téma, ktorá bola predmetom rokovania valného  

zhromaždenia bola téma personálna. Generálny riadit eľ 

spolo čnosti pán inžinier Radoslav Jakab oficiálne 

informoval valné zhromaždenie o tom, že podal d ňa 16. 6. 

list v kancelárii spolo čnosti, teda v doru čovacom sídle 

spolo čnosti BVS, ktorý bol adresovaný dozornej rade o tom , 

že sa vzdáva funkcie riadite ľa a sú časne funkcie predsedu 

predstavenstva s tým, že bolo pôvodne plánované zas adnutie 

dozornej rady na dvadsiateho júna, kedy by tento je ho 

návrh, alebo táto jeho požiadavka, tento podnet nad obudol 

právoplatnos ť a on by teda skon čil vo funkcii generálneho 
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riadite ľa a predsedu predstavenstva. V tejto chvíli vás 

chcem informova ť, že to bude až 30. 6., pretože na ten 

termín bola zvolaná dozorná rada.  

Ja som sa s pánom riadite ľom o tomto stretol, 

diskutovali o tom akým spôsobom bude zabezpe čené fungovanie 

spolo čnosti od 1. 7.  

Predstavenstvo sa má stretnú ť v pondelok a prija ť 

návrh, ktorý bol predbežne prediskutovaný a to ten,  že by 

funkciu zvolávate ľa a manažovate ľa predstavenstva 

zabezpe čoval podpredseda a prípadne ďalší členovia 

predstavenstva v ur čenom poradí. To znamená, takéto je 

riešenie na to, ako zabezpe či ť chod orgánov spolo čnosti. Vo 

funkcii generálneho riadite ľa a teda zodpovednosti za 

jednotlivé oddelenia, ktoré zabezpe čuje generálny riadite ľ 

a plnenie jeho funkcií bude rokova ť predstavenstvo 

v pondelok a predpokladám, že prijme riešenie, ktor é 

umožní, aby spolo čnos ť normálne fungovala.  

Toto bola moja požiadavka, aby mala spolo čnos ť  toho 

prvého muža, ktorý môže kona ť v mene spolo čnosti, môže ju 

reprezentova ť aj smerom navonok, aj smerom dovnútra. 

Predpokladám, že takto pripravované veci budú v pon delok 

schválené a bude možné konštatova ť, že spolo čnos ť má 

zabezpe čené fungovanie napriek tomu, že nemá predsedu 

predstavenstva a generálneho riadite ľa, ktorý sa svojej 

funkcie vzdal.  

Vzhľadom na to, že v tom podnete, ku ktorému sa 

vrátim, boli aj niektoré ďalšie otázky, na ktoré zatia ľ 

odpovede poskytnuté neboli, to je otázka osem a pol  
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milióna, ktoré by samotný informa čný systém mal stá ť, 

požiadal som pána generálneho riadite ľa Jakaba, aby prišiel 

osobne vysvetli ť veci poslancom, pretože je generálnym 

riadite ľom. Informoval ma, že má plánovanú dovolenku, čiže 

nebude v čase nášho rokovania v Bratislave, a preto poveril 

člena predstavenstva pána inžiniera Milana Hutkaja, ktorý 

je zodpovedný práve za oblas ť informa čných technológií, aby 

sa dostavil na naše zastupite ľstvo a v prípade vášho záujmu 

vystúpil a podal vám vysvetlenie na otázky, ktoré p rípadne 

na jeho adresu budete ma ť. (gong) 

Toľko úvodné slovo k bodu Informácia o rokovaní 

riadneho valného zhromaždenia BVS. 

Ďakujem za vašu pozornos ť.  

Otváram diskusiu k bodu šes ťdesiatdevä ť A.  

Nech sa pá či. 

Pán poslanec Šov čík sa hlási.  

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

Vážený pán primátor, vážené kolegyne poslankyne, 

kolegovia poslanci, pred tým, než prejdeme k meritu  veci, 

by som chcel poveda ť aj verejne jednu vec, ktorú som 

povedal aj na dozornej rade Bratislavskej vodárensk ej 

spolo čnosti, ktorej som členom.  

Veľmi mi vadí, ale ve ľmi mi vadí, že v tomto meste 

konáme na základe anonymných listov. Ja som si myšl e, 

myslel, že tie časy, kedy sa riešili veci na základe 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 25. a 26. júna 2014 s pokra čovaním 3. júla a 24. septembra 2014 

 717 

anonymov, skon čili pred dvadsiatimi piatimi rokmi. Lebo to 

bol systémový po čin v milom režime. Že dokonca sa ľudia 

posielali do vezenia alebo popravovali na základe 

anonymných listov.  

V demokratickej spolo čnosti každý ob čan, ktorý má 

pocit, že sa deje nejaká nekalos ť, neprávos ť, má právo 

podať ten podnet. A zárukou demokratickej spolo čnosti je, 

že za to nebude pranierovaný, aj v takom prípade, ž e sa 

jeho názor nepotvrdí.  

Ja si myslím, že každý ob čan Slovenskej republiky, 

ktorý má pocit, že vo verejne vlastnenom spolo čnosti sa 

deje nie čo nekalé, môže sa pod to podpísa ť svojim 

občianskym menom a konali by sme celkom isto v intenci ách, 

ako by sa malo.  

Je to, opakujem, mne to ve ľmi, ve ľmi vadí, že tuná 

celé mesto, celá jedna spolo čnos ť koná na základe 

anonymného listu.  

Ako správne poznamenala kolegy ňa, ktorá zastupuje 

zamestnancov v dozornej rade, k tomu ešte, že ten človek 

v tom anonymnom liste napísal, že to je vodár, dlho ro čný 

pracovník spolo čnosti, tak povedala, a tak ako je ten list 

naformulovaný, v živote by to isto žiaden vodár nen apísal.  

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  Pilinský.   

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

Ďakujem. 

Možno ten list bol napísaný preto, lebo ešte vtedy 

nebolo zverejnené to telefónne číslo kde možno oznamova ť 

korupciu, ktorá sa deje na Slovensku.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec Hr čka, nech sa pá či.  

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Ja som si teda tie informácie aj ten list pre čítal. 

Nepočul som teraz teda vaše stanovisko, pán primátor, 

k tomu, lebo naozaj, tam sa tá zákazka rozdelila na  tri 

časti, pri čom sa tvrdí, že každá je samostatná. De facto sa 

jedná o jeden projekt ú čelovo rozdelený, doslova ú čelovo. 

Pokia ľ niekto robí v IT, tak pochopí, že ITé čko je krásne 

tým, že ke ď si to chcete zdôvodni ť, tak sú to tri 

samostatné projekty, ale v kone čnom dôsledku z logiky veci 

je to jeden, jediný projekt. Pretože ke ď niekto nahrádza 

systém, tak je logicky, že musí kúpi ť systém, je logicky, 

že musí ten systém naimplementova ť a je logicky, že musí 

tie dáta zmigrova ť z toho predchádzajúceho systému. To je 

jedna operácia.  
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Mohli sme ju rozdeli ť ešte na ďalšie tri operácie, 

keby trebalo, už by to potom nestálo len milión dve sto, ale 

mohli sme ís ť do dva milióny štyristo. Mohli sme tam ešte 

urobi ť nejaké poradenstvo, neviem čo. Dá sa to naozaj 

rozporcova ť na ve ľké množstvo častí. 

Nehovoriac o tom, že položka osem a pol milióna za 

tento systém sa mi zdá obrovská.  

To, čo som ale v tých listoch videl a tie odôvodnenia, 

viete to je taká slohová práca na úrovni strednej š koly, 

naozaj. Akože tam neboli žiadne relevantné údaje, n a 

základe ktorých by sme vedeli, pre čo to má ma ť takúto 

hodnotu.  

Neviem sa, priznám sa, na základe toho čo som videl, 

ja neviem kto sa na základe toho rozhodol, že či je to 

pravda alebo to neni pravda. Na základe toho čo tam je 

napísané, tá analýza, či už jednu, ktorú som dostal, alebo 

druhú, ktorá tam podpísaná. Pod ľa môjho názoru  sa nedá na 

základe tých informácií, ktoré tam sú napísané vyho dnoti ť, 

či, či tá suma je zodpovedajúca. Na to by trebalo 

špecifikáciu, na to by trebalo nejakým spôsobom poz rie ť, že 

čo to tam je. Lebo tam sú iba také, také tie slohové  práce, 

že nenahradite ľný, výnimo čný, unikátny, jediný použite ľný.  

Viete, to sú také slová, že to treba premeni ť na 

drobné. Aj sloven čina je unikátny jazyk, jediný, nikto sa 

ju nenau čí. Viete, to záleží, jak sa na to pozriete. 

A naozaj, na základe tohto, sa k tomu, k tomu nedá 

relevantne vyjadri ť. Nehovoriac o tom, že ten materiál, 

jeden, ste nám dali asi, napriek tomu, že sme na to  
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upozor ňovali, napriek tomu, že tam je termín napísaný, že 

bol vyhotovený 20. 6., čiže zhruba pred týžd ňom, tak sme ho 

dostali pred dvomi, tromi hodinami na stôl a nejaký m 

spôsobom si niektoré informácie k nemu popreverova ť je 

takmer nereálne. Hej?  To, ako nech sa na m ňa nikto 

nehnevá, zaznejú informácie a na to, aby sme sa tu 

relevantne vedeli vyjadri ť, mali by prís ť nejaké podklady. 

Za prvé, tie podklady prišli neskoro a za druhé, ti e 

podklady sú, pod ľa mňa, absolútne nezodpovedajúce tomu, aby 

sa, aby sa k tomu dalo nejak relevantne vyjadri ť.  

Napriek tomu si myslím, že suma osem a pol milióna je 

obrovská. M ňa by strašne zaujímalo, aby ste našli niekde 

informa čný systém, nie v štátnej inštitúcii, lebo tam, tam 

asi tie ceny sú adekvátne, ale ľudia vedia pre čo sú 

v štátnych inštitúciách takéto sumy adekvátne, ako 

napríklad výroba loga za dva milióny korún, z ktoro u sú 

skúsenosti. Alebo web stránka za štyridsa ť miliónov 

a podobné. V normálnej komer čnej sfére za  osem a pol 

milióna eur, pod ľa mňa, pri, pri firme o ve ľkosti BVS, 

netvrdím, že by to nebolo možné, ale muselo, ten sy stém by 

musel by ť ve ľmi komplexný, neviem s čím všetkým. A neviem 

ako, akým spôsobom sa dosta ť k tým informáciám, čo naozaj 

ten systém obsahuje, aby bolo jasné z toho, že či tá sume 

je, alebo nie je zodpovedajúca. Či to naozaj nie je tak, 

ako sa tam uvádza, čo pripúš ťam, že ten anonym môže by ť 

pravdivý a že teda sa jedná o nejaké tunelovanie. L ebo 

každý dobre vie, že IT služby sú, sú ve ľmi v ďačné na 

tunelovanie, lebo tam tá hodnota sa ve ľmi ťažko ur čuje, 

hlavne ke ď nevidíte do tej problematiky.  

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 som pozval pána Hutkaia, aby sedel priamo tuná 

v sále, aby potom mohol reagova ť na vaše otázky.  

Čiže budeme pokra čova ť v diskusii, tak ako to 

zvykneme, najprv vystúpeniami poslancov. 

Pán námestník Budaj je ďalší prihlásený.  

Nech sa pá či. 

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

Ďakujem pekne. 

Ja by som navrhol, pán primátor, aby sme požiadali 

členov dozornej rady, aby preskúmali tie pochybnosti  aj 

správu, ktorú nám promptne Béveeska poslala. Ale na ozaj 

pred pár hodinami. To si nikto nenaštudoval. Zrejme  ani oni 

sami.  

Béveeska, je pod ľa mňa, najcennejší bratislavský 

mestský podnik. Som presved čený, že dozornú radu tvoria 

kvalifikovaní ľudia a tí cítia zodpovednos ť za to, aby také 

podozrenia rozptýlili.  

Nejdem komentova ť, že či podozrenia musia by ť vždy 

podpísané, tak jako to sa snažil bagatelizova ť pán poslanec 

Šovčík. Niekedy ke ď sú uvedené konkrétnosti, tak sa dá bra ť 

vážne aj nepodpísaný, aj nepodpísané upozornenie. A ko 

nakoniec aj prax dosved čuje.  
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Preto by som chcel navrhnú ť, že nech už dnes akoko ľvek 

tento bod uzavrieme, najlepšie by ho bolo neuzatvár ať 

a požiada ť členov dozornej rady, aby sem dali kvalifikované 

stanovisko, nimi podpísané, kde si tí ľudia stoja, teda 

položia svoje mená za to, ako preskúmajú vec.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

pekne.  

Dve faktické poznámky a ja  k tomu pridám tretiu 

z mojej strany.  

Pán poslanec Osuský, nech sa pá či. 

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

Ja len ve ľmi stru čne si dovolím  pripomenú ť k tomu čo 

povedal kolega Budaj, že žijeme v krajine, pre ktor ú je 

skôr typický osud u čite ľa Žarnaja a pani doktorky 

Pechočiakovej z Nitry, ako čoko ľvek iné. Takže striktne 

trva ť na pravidle, že anonymy neriešime si možno môžu 

dovoli ť vo Fínsku alebo vo Švaj čiarsku, ak vôbec, ale na 

Slovensku, osud tých, ktorí sa postavili býva taký,  že by 

som to celkom s pokojnou tvárou nerobil.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Hr čka, faktická. 
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Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ja len jednu drobnos ť. Teda, že v dozornej rade sú 

odborníci môže by ť fakt, ja by som ale upozornil na jedno, 

že  pri tak obrovskej zákazke je tá, je tá problema tika tak 

špecifická, že napríklad vážim si pani kolegy ňu Dzivjákovú, 

ktorá je kvalitná ekonómka, ale napriek tomu si mys lím, že 

zhodnoti ť, či tá suma je adekvátna k tomu, je ve ľmi ťažké.  

Ja si myslím, ktorí dvadsa ť rokov pomaly robím 

v ITé čku, že by som s tým mal dos ť ve ľký problém a tiež by 

som musel nejakým spôsobom si necha ť niektoré veci poradi ť, 

lebo je to, je to obsiahle. To naozaj záleží od toh o, čo 

vám kto dá. Môže sa, môže sa to nezda ť, ale je to, je to  

dos ť odborná vec.  

Takže len z toho dôvodu by som na toto upozornil, ž e 

to nemusí by ť úplne jednoduché.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ja chcem ako faktickou poznámkou na pána námestníka , 

že som sa obrátil okrem predstavenstva aj na dozorn ú radu 

a predpokladám, že k tomu zaujme  stanovisko, či 

tridsiateho alebo na niektorom z ďalších zasadnutí. Čiže 

pán predseda Šindler vie a zrejme nám povie k tomu viac.  

Čiže myslel som aj na to, že mali by sme využi ť aj na 

to, že mali by sme využi ť aj tie kontrolné mechanizmy, 

ktoré spolo čnos ť má v zmysle obchodného zákonníka. Otázka, 

či nepotrebujú ma ť ešte ďalšie nejaké odborné posudky, 
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stanoviská, to samozrejme je na vás. Čiže k tomu sa zrejme 

vyjadrí pán poslanec Šindler, ako predseda dozornej  rady.  

Nech sa pá či, pán poslanec, máte slovo.  

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

Ďakujem za slovo.  

Milé kolegyne a kolegovia, za dozornú radu k tejto 

problematike je možné poveda ť nasledovné: 

V dvetisícjedenástom prebehla ve ľká diskusia o fungovaní 

dovtedy fungujúceho informa čného systému Navision, ktorú 

zabezpe čovala firma ATOS a po komplexnom zhodnotení aj vo 

vnútri spolo čnosti a externými spolo čnos ťami, 

predstavenstvo dalo správu, že týmto smerom so spol očnos ťou 

ATOS a systémom Navision nie je možné už robi ť zmeny 

a drža ť krok s požiadavkami, ktoré je legislatívny 

a informa čný a manažérsky z tohto systému, nako ľko ten 

systém je tak unikátny a jedine čný a pre vodárenskú 

spolo čnos ť v okruhu, že vraj dvetisíc kilometrov 

nepoužívate ľný, pri čom firma SAP vedela preukáza ť 

aplikácie vo vodárenských spolo čnostiach od Košíc až po 

Prahu a mali všetky, všetky požiadavky na tento sys tém už 

ako vymyslené.  

Tak predstavenstvo sa rozhodlo, že v roku 2012, v r oku 

2013 tento informa čný systém obstará, zaradila ho do 

investi čného plánu s tým, že bude obstarávaný najprv ako 

pilotný projekt, v ktorom sa obstarajú tie základné  

elementy, ktoré vedia preukáza ť funkciu toho systému 

v nejakom menšom rozsahu pre nejakých dvadsa ť, tridsa ť 

užívate ľov a potom tento systém bude verejnou sú ťažou za 
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tých spomínaných osem a pol milióna implementovaný 

a zabehnutý do praxe po čas piatich rokov. Čiže tých osem 

a pol milióna eur malo slúži ť pod ľa odhadu predstavenstva, 

aj odborníkov na túto problematiku, na udržiavanie 

a prevádzku a rozširovanie a prispôsobovanie tohto 

informa čného systému po čas nasledujúcich piatich rokov.  

Ten pilotný projekt, ktorý sa za čal obstaráva ť sa 

obstarával najprv, sa obstaral u spolo čnosti SAP Slovensko. 

Tá prvá zmluva na tých skoro štyristotisíc, potom p rišli 

ďalšie dve aplikácie na hospodárstvo a výrobu a pri tomto 

kroku som bol ú častný na predstavenstve, kde sa schva ľovali 

tieto zmluvy. Som povedal predstavenstvu, že mám 

pochybnosti o legislatívnej čistote tohto obstarávania 

takýmto spôsobom, že je to možné obchádzanie verejn ej 

súťaže a verejného obstarávania. Na to mi predstavenst vo 

dalo k dispozícii aj vám teraz preukázaný materiál od 

špecialistu na verejné obstarávanie pána doktora Pú čeka, 

ktorý je zo spolo čnosti PanGen, s. r. o., ktorý z jede, 

z dvanásteho jedenásty 2012 toto, tento spôsob obst arávania 

potvrdil ako legislatívne čistý. Tak mne tým bolo povedané, 

že predstavenstvo nekoná mimo intencií zákona s tým , že ako 

dozorná rada môžme do toho hovori ť len tým spôsobom, že 

môžme vystupova ť keby išlo protizákonne, alebo neefektívne, 

alebo nehospodárne. 

Na základe týchto skuto čností, som sa rozhodol, že 

implementáciu alebo obstarávanie celého informa čného 

systému zaradím na všetky zasadnutia, nasledovného 

zasadnutia dozornej rady, čiže od nejakého apríla roku 2013 

až do dneška máme na každom mesa čnom zasadnutí túto otázku 
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otvorenú. Pán riadite ľ inžinier Hutkai k tomu vystupuje, 

informuje nás, pýtame sa.  

Systém, je pravda, systém nedošiel do fázy realizác ie 

v tom smere, že by sme išli už na  nový systém SAP.  Stále 

ideme na systém Navision s tým, že z dôvodov na str ane 

predpokladám že ako to dobre sa na, že to dobre naz vem, 

splo čnosti ATOS nedošlo k migrácii, ku koncu roku 

k migrácii dát s medzi prevádzkovacou spolo čnos ťou a novým 

systémom. Takže sa uzatvoril ďalší dodatok k zmluve na rok 

2014, kde firma ATOS zabezpe čuje na ďalej prevádzku tohto 

hospodárskeho systému a ekonomického systému. (gong ) 

Poprosím ďalšie vystúpenie.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Nech sa pá či. 

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

Takže doo terajšieho stavu. Ke ďže prišiel tento, táto 

výzva, dostal som výzva anonymná na prešetrenie toh to 

anonymu, dostal od mnoho vás, kolegov, telefonické aj 

písomné požiadavky, aby sme sa s tým zaoberali.  

Ja som zvolal mimoriadnu dozornú radu o týžde ň po 

tomto liste, kde sme si zavolali predstavenstvo. 

Predstavenstvo bolo uzrozumené s týmto, s touto 

informáciou, s týmto anonymom, ktorý som mu preposl al 

všetkým a požadovali sme, aby nám predložili k tomu  všetky 
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ich stanoviská a názory, ktoré by vyvrátili toto 

podozrenie.  

Obdržali sme informáciu v podobnom zmysle ako ste 

dostali teraz na stôl, s tým že sme si ešte vyžiada li 

zástupcu predstavenstva pána inžiniera Hutkaia na d nešnom 

zasadnutí, ktorý, ktorý sa naposledy zú častnil. 

Taktiež pán primátor, ktorý obdržal vyjadrenie 

k tomuto anonymnému listu od predstavenstva nebol c elkom 

spokojný z rozsahom tej odpovede s tým, že tá infor mácia, 

ktorá, ktorú obdržala dozorná rada aj pán primátor bola, 

alebo mala by ť a bude  posúdená na tom zasadnutí 30. 6., 

ktorý som zvolal do sídla spolo čnosti ako dozornú radu.  

Z tohto poh ľadu ako posúdenia dozornej rady, myslím 

si, že ten prvý krok toho pilotného projektu, ktorý  bol 

obstaraný, tých milión dvesto, jeho, jeho právnu čistotu 

z môjho, z mojej skúsenosti a, a moje, môjho vzdela nia 

neviem posúdi ť a môžem bra ť len stanovisko pána doktora 

Púčeka, že toto obstarávanie je v súlade so zákonom, s  tým 

že ďalšie obstarávanie a dokompletovanie tohto systému cez, 

cez zmluvu Integris, ktorá je zatia ľ v rámcovej podobe 

dohodnutá so spolo, s dcérskou spolo čnos ťou Infraservices 

a bola to moja požiadavka, ke ď som o tom prvý krát po čul na 

predstavenstve, že požadujem predstavensto zatia ľ len 

v podobe ako osoby predsedu dozornej rady, ale pred ložím 

túto informáciu celej dozornej rady s tým, že prijm eme 

uznesenie, aby nám legislatívnu čistotu tohto procesu, 

celého od za čiatku obstarávania, to znamená od prvého šróbu 

až dovtedy, ke ď sa to celé poskladá a naštartuje a spustí, 

aby bola nejakou tre ťou stranou nezávislou spôsobilou 
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organizáciou, ktorá vie k tomu zauja ť stanovisko, aby nám 

to bolo celé ako odobrené tento postup. Dovtedy neb ude 

z našej strany, alebo prinajmenšom z mojej strany 

odsúhlasený tento postup na toto obstarávanie, lebo  tak ako 

povedal aj tu kolega pán Hr čka, je to spôsob neštandardný, 

ale  nemôžem vzh ľadom na svoju, svoju skúsenos ť a svoje 

vedomosti poveda ť, že by bol nezákonný. Zatia ľ ke ď mám 

dokumentáciu, ktorú môže potvrdi ť nezávislý špecialista na 

verejné obstarávanie, tak nemôžem toto tvrdi ť. Zatia ľ ja 

ako predseda dozornej rady nehovorím, že k dnešnému  d ňu bol 

proces obstarávania informa čného systému netransparentný 

alebo mimo zákon.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Faktickou poznámkou pán poslanec  Hr čka.  

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Á, ďakujem.  

Ja len unikátnos ť systém v okruhu dvetisíc kilometrov, 

to asi ke ď si tak predstavím, to je od Londýna po Moskvu, 

dole po Káhiru a hore nieviem kde. Vlastne celá Eur ópa bude 

asi z Bratislavy okruh dvetisíc kilometrov. Čiže ak to teda 

naozaj bolo povedané, že ten systém je unikátny v o kruhu 

dvetisíc kilometrov, teda ten, ktorý potrebuje BVSk a, tak 
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neviem, ja si tiež myslím, že niektorí ľudia si myslia, že 

sú unikátni a zistia, že to až tak nemusí by ť.  

Ale iná vec, čo som ešte chcel oh ľadom toho, že aj, 

myslím, že predaj emisií bol v súlade so zákonom. K opu 

iných vecí, ktoré na Slovensku poznáme sú v súlade so 

zákonom a ľudia to majú strašne radi tú odpove ď, že zákon 

porušený nebol, všetko je v súlade. Len ke ď si, ke ď si 

naozaj pozriete, že ten  kto to dodáva a ten kto to  

objednáva, že tam je personálne prepojenie, dokonca  

v jednej a tej istej osobe, aspo ň pod ľa, pod ľa tých údajov, 

ktoré tam sú, už to vzbudzuje trošku, trošku vážnej šie 

podozrenie. Nehovoriac o tom, že naozaj na základe toho 

spôsobu, ako to bolo obstarávané, vyzerá, že teda o  sú ťaž 

(gong) sa nejednalo, že to bolo vopred,  dopredu vy bratý 

uchádza č, čo tiež asi nie je zrovna úplne štandardné.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Diskutuje pán poslanec a starosta Pekár.  

Ing. Dušan   P e k á r , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo, pán primátor. 

Ja by som mal návrh. Pán Šindler ako predseda dozor nej 

rady mal ve ľmi dlhý úvod, ktorý si myslím, že patril do úst 

pána Hutkaia, ktorý je členom predstavenstva a zodpovedný 
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za ten proces ako sa stal. Takže mohli by ste mu da ť slovo, 

aby sme mohli diskutova ť, nie my diskutujeme, potom vystúpi 

on a potom môžme znova diskutova ť. Takže poprosím, ak teraz 

je to možné, dajte mu slovo, aby sme potom mohli aj  o jeho 

informácii diskutova ť.  

Ďakujem pekne. 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ja by som ešte dal slovo dvom poslankyniam, ktoré s ú 

prihlásené. Pani poslanky ňa Augustini č, pani poslanky ňa 

Jégh, potom vystúpi pán inžinier Hutkai a potom, ak  budete 

poci ťova ť potrebu ešte ďalej sa k tomu vyjadri ť, tak vám 

dám priestor.  

Nech sa pá či. Pani kolegy ňa. 

Ing. Katarína   A u g u s t i n i č , poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

No, vä čšinou tu padajú celkom pohodové vyjadrenia, ale 

ja úplne túto pohodu nezdie ľam. A je mi dokonca aj jedno, 

že to bol anonym, ktorý k nám prišiel, pretože tie 

zistenia, ktoré sú tam, sú pod ľa mňa, teda tie informácie, 

ktoré sú tam, pod ľa mňa sú závažné.  

Mňa by zaujímalo a budem sa pýta ť pána Hutkaia v 

zásade na tieto otázky: 

Naozaj sme objednali demo verziu za jedna celá dva 

milióna eur? Ešte raz jedna celá dva milióna eur? A  bola 
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táto demoverzia niekedy implementovaná do praxe? To  

znamená, jedna celá dva milióna eur sme použili na nie čo? 

Pretože zase mi to z toho vychádza, čo tu po čúvam, že 

nedošlo k migrácii, že jedna celá dva eur sme vyhod ili do 

vzduchu.  

A ďalší, a ďalšia časť toho, toho projektu je, alebo 

teda ten záver, ten osem a pol milióna eur, ktorý b y sme 

mali vlastne obstara ť a mal by by ť ten projekt ukon čený. 

Osem a pol milióna eur. Ešte raz osem a pol milióna  eur je 

pre m ňa neuverite ľné číslo. Navyše my nemôžeme hovori ť 

o obstarávaní, pokia ľ sme demo verziu kúpili alebo 

objednali za jedna celá dva na základe alebo na báz e SAPU. 

My chcete poveda ť, že teraz vieme obstaráva ť úplne nanovo 

ďalší informa čný systém za osem a pol? Bu ď sme jeden a pol 

vyhodili do vzduchu, pretože nepoužijeme demoverziu  alebo 

respektíve neimplementujeme, alebo potom nebudeme 

obstaráva ť ale použijeme to, čo sme tu doteraz používali. 

To znamená, žiadne verejné obstarávanie.  

Takže bola by som rada, keby ste mi na toto 

odpovedali.  

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pani poslanky ňa Jégh. 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Keďže ten anonym vodár, ako sa on nazval, pod ľa toho 

nemá meno, napísal ten školácky anonym a tu ku konc u 
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spomína iba jednu stranu MOST-HÍD. Nie je možné a p roti 

tomu sa ohradzujem v mene MOSTU-HÍD, aby niesla tá osoba, 

ktorá je tu menovaná za MOST túto zodpovednos ť. Proti tomu 

sme sa ohradili, aj sa ohradzujeme. A okamžite som žiadala 

tým listom, aby sa toto prešetrovalo, lebo pokia ľ viem, tam 

funguje exekutíva, devä ťčlenné predstavenstvo a len tak 

jeden človek, vedúci odboru IT, ktorý je priamo podriadený  

generálnemu riadite ľovi nemôže len tak na svoje triko bez 

súhlasu členov predstavenstva a zárove ň a dozornej rady 

objednáva ť a robi ť proces obstarávania nového IT.  

Chcela by som vedie ť ako hlasovali za tieto veci 

členovia predstavenstva a členovia dozornej rade, rady, 

keďže mám informáciu, že o každom kroku celé predstave nstvo 

bolo informované a zárove ň aj predseda predstavenstva 

o každých detailoch.  

Takže si myslím, že ke ď sa nie čo nepozdávalo, tak 

nebolo treba čaka ť kým sa to nakumuluje na takú sumu, ktoré 

tu boli spomínané, ale kým dôjde k tomu, k čomu údajne 

došlo. 

Chcem poveda ť, že odmietame za to ako MOST-HÍD 

zodpovednos ť. Tam je zodpovednos ť na celom predstavenstve 

a na členom, členov dozornej rady. To nie je len ako strana 

za to zodpovedná, od toho sa dištancujeme.  

Chcem sa pýta ť pána Hutkaia na tieto otázky čo som 

položila, nech nám to zodpovie.  

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 poznámkou reaguje pán poslanec Drozd.  

Ing. Slavomír   D r o z d , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Pani poslanky ňa má pravdu, nedá sa to všetko hádza ť na 

jedného človeka a preto tá otázka na tu prítomného pána 

Hutkaia: Kto podpisoval zmluvu? Asi ur čite generálny 

riadite ľ plus vždy nejaká ďalšia osoba z predstavenstva. 

Takže , ur čite dvaja členovia.  

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: 

No, ja si dovolím odpoveda ť pani poslankyni Jégh.  

Pokia ľ viem, tak predstavenstvo hlasovalo devä ť ku 

nula za, to znamená, že ak sa preukážu nejaké nezro vnalosti 

alebo pochybenia, tak ja si myslím, že sa diskvalif ikovalo 

celé predstavenstvo.  

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 
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Pán poslanec Hr čka, faktická. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ja som mal ešte k tomu predchádzajúcemu vystúpeniu 

faktickú, a pán primátor ste ma trošku pozabudli.  

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ospravedl ňujem sa. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ja som ešte len takú jednu, ja som ešte takú jednu 

drobnos ť tam chcel poveda ť, že v jednej správe som sa 

dočítal, že zamestnanci museli doslova používa ť, že 

pracovali v primitívnych tabu ľkových editoroch typu excel.  

Ja iná č mimochodom len som chcel poveda ť, že všetci 

pracujete v primitívnych podmienkach, lebo myslím, že ni č 

väčšie ako excel som tu nevidel. Možno sa mýlim. Tak s om 

rád, že BVSka za osem a pol milióna vyriešila probl ém, 

ktorý magistrát nevyriešil a dúfam, že teda ke ď BVSka to 

dokáže urobi ť za osem a pol milióna, my by sme to na 

magistráte mohli skúsi ť tak za dvadsa ť asi. To by možno 

vyriešilo ten primitívny systém.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 
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Túto vašu poznámku nechám nepovšimnutú, lebo 

k informa čnému systému sa ur čite dostaneme. diskutujeme 

o tom často s pánom riadite ľom Gajarským, ale toto nebolo 

na túto tému.  

Keďže sme vy čerpali v tejto chvíli diskusiu poslancov, 

asi je na mieste da ť priestor pre pána inžiniera Hutkaia 

ako povereného člena predstavenstva, ktorý má odpoveda ť na 

vaše otázky a podnety. 

Pán inžinier, nech sa pá či, máte priestor tuná pri 

re čníckom pulte, aby ste oslovili poslancov a najmä 

reagovali na tie veci, ktoré tu zazneli, aj na konk rétne 

otázky, ktoré ste dostali.  

Nech sa pá či. 

Ing. Milan   H u t k a i ,   člen predstavenstva  

Bratislavkej vodárenskej spolo čnosti, a. s.: 

Ďakujem za slovo. 

Dobrý de ň vážené dámy a páni s prianím už nie 

popoludnia ale možno podve čera.  

A vidím, že po druhom náro čnom dni rokovaní, sa chcem 

v prvom rade po ďakova ť za slovo pánovi primátorovi a za 

vašu pozornos ť a čas. 

Ja tu mám pripravenú nejakú úvodnú informáciu, ale 

vidím, že fakt je tu náro čné a nechcel vás len nudi ť. Ale 

asi možno by bolo dobré si poveda ť, čo predchádzalo 

dnešnému stavu.  
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Ja sa pokúsim použi ť jedno, jeden výraz, ktorý použil 

veľmi dávno pán Winston Churchill, kto nepozná históri u, 

opakuje jej chyby. A, a  možno pokia ľ nepoznáme čo tu bolo 

doteraz, asi ťažko môžme rozpráva ť o tom, čo chceme aby 

bolo do budúcnosti.  

Ten systém nie je jednoduchý, a táto spolo čnos ť nie je 

malá. Ja v dobrom príjmam výzvu pána poslanca Hr čku, lebo 

pokia ľ porovnávame veci, tak áno. Osem a pol milóna korún  

je pre bežného smrte ľníka strašne ve ľa pe ňazí.  

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Eur, eur.  

Ing. Milan   H u t k a i ,   člen predstavenstva  

Bratislavkej vodárenskej spolo čnosti, a. s.: 

Ja s vami súhlas, ja s vami. Pardon, eur.  

Je, je strašné, ja s vami súhlasím.  

Neviem, či poznáte nejaké iné inštalácie, aplikácie 

SAPU na Slovensku. Či máte skúsenos ť. Či máte nejakú 

historickú znalos ť o tom kto má aký systém a ko ľko to 

stojí.  

Ale ja som ve ľmi rád, že ste v tom odborníkom, pretože 

to je velice dôležité, aby tá diskusia bola odborná  

a k veci.  

Na Slovensku sú dve utilitné spolo čnosti okrem BVSky, 

ktoré už dneska majú SAP. Majú ho ako ve ľmi dobré 
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a štandardné riešenie. A je drahší ako to, čo chceme robi ť 

my. Ale ponúka pridanú hodnotu.  

Ďalšia otázka, ktorá je velice dôležitá je poveda ť si, 

čo už doteraz Bratislavská vodárenská spolo čnos ť za 

informa čné systémy vynaložila. Je to nie násobne, rádovo 

viac. Treba si uvedomi ť jednu velice dôležitú skuto čnos ť. 

Bratislavská vodárenská spolo čnos ť má vyše stotisíc 

zákazníkov, mesa čne narába s desiatkami tisíc faktúr. Má 

pole pôsobnosti od Bratislavy až po takmer české hranice. 

Sleduje cez dispe čing (poznámka:  nezrozumite ľné slovo) 

štyristo vodárenských objektov, zabezpe čuje bezpe čnú 

dodávku pitnej vody. To nie je malá spolo čnos ť.  

Ja vám presne poveda ť, čo tých osem a pol milióna je. 

Pokia ľ máte tú znalos ť, máte tú skúsenos ť a poznáte SAP, 

tak viete ko ľko stoja licencie na zákazníkov a na, a na 

takzvaných userov.  

Len ja neviem do akej miery detailov môžem ís ť, aby 

som nemal dialóg s pánom Hr čkom a tým pádom nenudil ostatné 

osadenstvo. Ak mi dáte priestor, ja by som urobil v eľmi 

krátky historický exkurz kde za čali informa čné systémy 

v Bratislavskej vodárenskej spolo čnosti v roku 2006, kde sú 

dnes, čo stáli a čo budú stá ť. A to je si myslím 

kvalifikované a férové stanovisko, pretože potom vi eme 

porovnáva ť, či nie čo bude drahšie, lacnejšie alebo lepšie.  

Ja takisto neviem, pán primátor, ko ľko máme času, 

takže.  

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 
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primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Máte, máte ešte sedem minút, takže musíte ich využi ť 

veľmi efektívne. 

Nech sa pá či, máte priestor.  

Ing. Milan   H u t k a i ,   člen predstavenstva  

Bratislavkej vodárenskej spolo čnosti, a. s.: 

Dobre.  

Takže ja, ja  budem teraz sa snaži ť hlavne odpoveda ť, 

pretože to je alfou omegou. Nechcem tu nudi ť nejakým 

proslovom, ktorý by možno mohol niekoho zauja ť, pretože tá 

história je skuto čne zaujímavá.  

Sa chytím pár podstatných vecí. Jedine čnos ť, trošku 

neuchopené dobre, jedine čnos ť informa čného systému, a to 

bolo úplne oto čené, nie je v tom, čo chceme ma ť, ale to čo 

máme. Ale žia ľbohu jedine čnos ť v tom negatívnom slova 

zmysle. Bratislavská vodárenská spolo čnos ť dneska disponuje 

ekonomickým informa čným systémom na báze Microsoft Navision 

Dynamics, ktorý má pod sebou takzvané ulilitné rieš enie. Je 

to. 

Ja sa ospravedl ňujem, je to skuto čne odborná debata, 

ale v pánovi Hr čkovi mám toho, mám toho diskutujúceho.  

Ktoré má v sebe zamestnanec, servisný informa čný 

systém a zamestnanecký informa čný systém, ktorý neni 

natívny Navisione. Spôsob, akým bol Navision v tom čase, to 

nie je kritika, zavedený, skuto čne nemá žiadna vodárenská 

ani utilitná spolo čnos ť v okruhu dvetisíc kilometrov a to 
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som obehal za posledné tri roky konferencií po cele j 

Európe.  

To by nevadilo, stále môže by ť dobrý. Ale ja sa obávam 

jednej veci, pán Hr čka, existujú na svete, na svete a tým 

pádom na Slovensku, len dvaja ľudia, ktorý ovládajú 

informa čný systém Bratislavskej vodárenskej spolo čnosti. 

Žia ľbohu, je to tak. Ak tí dvaja ľudia to nedajú, alebo 

nedajbože sa s tou malou firmou nie čo stane a je to 

subdodávate ľ, (poznámka:  nie je rozumie ť) dodávate ľa, máme 

veľmi ve ľký problém. 

Naopak, ak spolo čnos ť pôjde do riešenia SAP, ktoré je 

štandardné, má to šes ť z desiatich utilitných spolo čností 

vo svete a na Slovensku je minimálne pätnás ť spolo čností, 

ktoré to vedia doda ť, som vo vä čšom k ľude. Pretože ke ď sa 

to nepodarí jednej, budem ma ť ďalšieho partnera.  

Dnes, musím to prizna ť, nie je to jednoduché riešenie, 

nemáme na výber. Máme jedného unikátneho dodávate ľa 

s jedným unikátnym systémom, ktorý žia ľbohu, už dnes 

nesta čí a legitímna zmluva vypršala. Za čiatkom v roku 2006, 

skon čila roku 2011 a dnes sme nútení dodatkova ť tú zmluvu. 

Hľadáme náhradné riešenie. 

Veľmi dôležitá informácia. To čo sme sa snažili 

pripravi ť s kolegami, už sme informovali aj, aj 

zastupite ľstvo, respektíve dozornú radu a predstavenstvo, 

je prejs ť zo starého systému na nový a nebola to otázka 

dvoch týžd ňov. Je to ve ľmi systematická a tvrdá práca po čas 

troch rokov a nie je to šprint pred koncom volebnéh o 

obdobia.  
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Či sa nám to podarí, ja neviem. Ale tá zmena musí 

prís ť. A (poznámka: nezrozumite ľné slovo) ve ľmi konkrétne 

detaily v tom, čo sme urobili, ak ten priestor bude.  

Veľmi rýchla otázka, pani Augustini č, že tá unikátnos ť 

vysvetli ť. Unikátne máme dneska nie čo. A to možno neni tak 

v tom pozitívnom slova zmysle.  

Demoverzia jedna celá dva milióna, ak môžem reagova ť 

a odpoveda ť. Implementácia, použitie, slovo migrácia, to sú 

také tie odborné výrazy a nie len že my vä čšina ľudí 

nerozumie, ale ja mám inú skúsenos ť. V samotnom IT svete, 

keď sa spýtate troch IT špecialistov a poviete, aby vá m 

vysvetlili slovo implementácia, rozvoj, správa, mig rácia, 

dostanete tri rôzne definície. To sú ako právnici. Takže to 

fakt nie je jednoduché. A robia to niekedy vedome. Však aj 

to je biznis, to si povedzme.  

Takže, ale fakticky, pani Augustini č, k tomu čo ste 

povedali. Jedna celá dva milióna euro bola kombinác ia 

adaptácii, technicky a finan čnej časti, žia ľ, zasa sa 

ospravedl ňujem, je to technická vec, ale sa to budem snaži ť 

podať, a cena, cena licencií. Cena licencií. Tento systé m, 

a to je dôležité, sa nevyhodí von oknom. Bude sú časťou 

kone čného riešenia.  

Otázka, pre čo to nešlo všetko naraz? Zase pán Hr čka. 

Ako dlho trvá prieskum stavu, analýzy a implementác ia 

nového systému? To nie je krátka doba. Jediné a jed iné 

riešenie ako čo najviac skráti ť možnú implementáciu 

a zárove ň ju stihnú ť bez dodato čných nákladov, je ma ť 

pripravené interné riešenie. To je neštandardný pos tup. Ale 
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ja garantujem jednu vec, implementácia bude rýchleš ia, bude 

lacnejšia a bude úspešnejšia.  

Viem vám poveda ť minimálne o dvoch spolo čnostiach na 

Slovensku, ktorý implementovali SAP a kopli sa v čase o dva 

roky a v nákladoch o sto percent navrch. Sme si rob ili 

domáce úlohy tam, kde tá situácia nevyšla. Nechcem byť 

konkrétny, mohol by som o čierni ť nejakú spolo čnos ť, ktorá 

implementovala, nejakú spolo čnos ť, ktorá si to vyberala.  

My sme sledovali nie len to, že či SAP je alebo nie je 

dobré riešenie, ale nerobme tie chyby, ktoré urobil i iné 

spolo čnosti.  

Kto hlasoval, pani Jégh, aby som sa aj k vám dostal . 

Máte pravdu, nie je predsa možné, aby som ja alebo 

ktoko ľvek rozhodol o informa čnom systéme. Nie len že sú tam 

dva podpisy na tých zmluvách, ale ďalších sedem 

virtuálnych, ktoré znamenali hlasovanie v predstave nstve.  

Takže, či sa nezriekam svojej technickej zodpovednosti 

a snahe prís ť s tým najlepším riešením, ktoré potrebuje 

Bratislavská vodárenská spolo čnos ť? A že je to pre ňu to 

najlepšie riešenie, za tým si skuto čne osobne stojím. A sú 

tam za tri roky analýzy, štúdie, externé správy. Sk uto čne, 

v tom zmysle, aby to bolo úspešné, rýchle a transpa rentné.  

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ešte minútu.  
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Ing. Milan   H u t k a i ,   člen predstavenstva  

Bratislavkej vodárenskej spolo čnosti, a. s.: 

Možno som aj, ale využijem tú minútku. Možno som aj  

pokryl tú, tú časť, ktorá bola taká najpodstatnejšia.  

Možno k tým osem a pol miliónom. No, osem. Ďakujem. 

Osem a pol miliónov je čiastka za pä ť rokov šes ťdesiat 

mesiacov za nasledovné štyri roky. A zas sa osprave dl ňujem, 

budem technický, lebo zatia ľ to inak nejde. Aj ke ď ve ľmi 

rád vítam kohoko ľvek kto bude ten, ten záujem ma ť a môžme 

ís ť na osobnú debatu, oficiálne, neoficiálne, je to, j e to 

veľakrát taká dos ť vzrušujúca téma.  

Je to v prvom rade za nákup licencií. Licencia je 

kapitálový výdavok a to je majetok, ktorý kupujete.  Ko ľko 

potrebujeme licencií? Ve ľmi jednoduchá kalkulácia. Ko ľko 

mám užívate ľov, zamestnancov, ktorí robia so SAPom a ko ľko 

mám zákazníkov. (gong) 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ešte prosím, ešte prosím to dokon čite tento výpo čet. 

Ing. Milan   H u t k a i ,   člen predstavenstva  

Bratislavkej vodárenskej spolo čnosti, a. s.: 

Dobre, dobre.  

Druhá položka je takzvaná údržba licencií. Ke ď si 

kúpite licencie SAP, spolo čnos ť SAP vám ú čtuje dvadsa ťdva 

percent, to neni žiadna tajnos ť. Dvadsa ťdva percent ceny 

licencie na ro čnej báze pre čo? Lebo celosvetovo ten systém 
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rozvíja a posiela nám takzvané upgrady alebo tie 

zdokona ľovania. To je údržba.  

Štvrtá položka.  

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Tretia, tretia.  

Ing. Milan   H u t k a i ,   člen predstavenstva  

Bratislavkej vodárenskej spolo čnosti, a. s.: 

Pardon, tretia položka je správa systému. Ke ď si 

kúpite systém, ale aj dobré auto, tak to chce servi s. Takže 

sú dedikovaní ľudia v nejakej spolo čnosti, ktorí 24 hodín 

sedia pred obrazovkou a sledujú či systém nie je chorí.  

Štvrtá položka je rozvoj systému. To znamená, že bu de 

nám prichádza ť nová legislatíva, nové požiadavky, 

prepájanie SAPu s inými systémami, s dispe čingom, so 

skladom, s GISom.  To dneska, žia ľbohu, aj ke ď chceme, 

nevieme spravi ť s tým starým systémom. A je to legitímny 

odhad, na základe priemernej ceny (poznámka: nezroz umite ľné 

slovo asi „medium“) na trhu a možného po čtu dní na rozvoj 

a integráciu. 

Ak zatia ľ takto sta čí, tak prípadne (poznámka: 

nezrozumite ľné slová). 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 
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Musíme rešpektova ť časové možnosti. Čiže ďakujem pekne 

pán, pre, pre, chcel som poveda ť pán riadite ľ za vaše 

vystúpenie.  

Máme päť faktických poznámok, na ktoré vy máte právo 

potom reagova ť jednou minútou. Čiže budete si, prosím, 

zna či ť veci. 

Takže máme pä ť faktických.  

Ako prvá pani námestní čka Kimerlingová. 

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: 

Vážený pán Hutkai, vy ste tu porozprávali strašne v eľa 

vecí, ale my sme od vás chceli po čuť či ste presved čení, že 

ste nemali ís ť striktne pod ľa zákona o verejnom 

obstarávaní, pretože nikto nespochyb ňuje, že obstarávate 

nový systém. Dobre. Starý systém dožil a obstarávat e nový, 

ale za také ve ľké peniaze? 

Ak by ste mi povedali, prebehlo seriózne verejné 

obstarávanie, je jasné, že sme sa rozhodli pre tent o systém 

a tento systém bude vyžadova ť takéto produkty, povedzme si 

software a, a celková hodnota bude takáto, ideme po dľa 

verejného obstarávania a všetko zbehne tak, že bude me 

presved čení, že sme naozaj vysú ťažili čo najlepšiu cenu 

a či ste presved čení (gong), že, že tá zákazka nebola 

úmyselne rozdelená do, do tých štyristotisíc.  
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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 Kugler, faktická. 

Ing. Ladislav   K u g l e r , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo, pán primátor. 

Ja by som nadviazal na pani Kimerlingovú. Čo sa týka 

verejného obstarávania, neviem v tejto chvíli posúd i ť či to 

bola ozaj najlepšia cena, ale ja som pánovi Hutkaio vi úplne 

rozumel. Ako, to sú technické veci. On, po čuť, že je 

informatik.  

Ja som, si medzitým, jak ste za čali rozpráva ť na konci 

ste sa dostali k tým štyrom bodom, čo ste nejak úplne 

nedokon čili, úplne  som rozumel, o čom hovoríte.  

Ja by som ešte v tejto súvislosti čo ste za čali chcel 

spýta ť, ko ľko používate ľov má ten systém? Lebo z toho sa 

odvíjajú pod ľa po čtu nakúpených licencií (poznámka:  po čuť 

predsedajúceho „ko ľko používate ľov“) tých dvadsa ťdva 

percent čo platíme za tú technickú podporu po novom je to 

sup enter Enterprise Support.  

Potom ste za čali hovori ť, že máte zrejme podpísanú tú 

služb, servisnú zmluvu na podporu a údržbu toho sys tému 

a ste hovorili, predpokladám, ne nepomenovali ste t o, že 

naimple, aj na implementa čnú službu, kde je nejaký 

predpokladaný po čet človekohodín. A predpokladám, že máte 

to tiež zarátané do tej výslednej (gong) ceny. Lebo  akože 
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ste, z čoho ste posúdili tú, potom tú kone čnú cenu, na 

základe čoho ste vybrali toho ví ťaza? 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Faktickú poznámku má pani poslanky ňa Augustini č.  

Ing. Katarína   A u g u s t i n i č , poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem. 

No, pán Hutkai, hovoríte nám všelijaké také technic ké 

parametre, lebo teda málokto tomu rozumie.  

Ale ja poviem len to ľko. Ro čný target na predaj 

licencií minulý rok deklaroval SAP ako spolo čnos ť osem 

miliónov eur. Mali ro čný target na predaj licencií na 

Slovensku.  

BVSka ich má za osem a pol milióna eur, preto som s a 

pýtala, čo v tej sume je. Vy ste mi povedali, že je tam 

nákup licencií, údržba na pä ť rokov, údržba sa platí ro čne, 

to viete, ur čite. Nemusíme si to hovori ť. Platí sa ro čne 

a neplatí sa z investi čných nákladov, ale z prevádzkových.  

Správa systému. Povedali ste, že 24 hodín lomeno 

sedem. Na čo vám je enselá čka dvadsa ťštyri hodín. Je to 

blbos ť a vy to viete. Predražená blbos ť.  
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Rozvoj systému, prepojenie s ďalšími aplikáciami. Vy 

dobre viete, že tá suma je pekne nadhodnotená. Osem  a pol 

milióna. SAP je najdrahšia platforma.  

Chcem sa spýta ť či ste rokovali s Oraclom, (gong) či 

ste rokovali s ďalšími spolo čnos ťami.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec Černý, faktická. 

Ing. Milan   Č e r n ý , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Ja sa chcem spýta ť dve veci. Tá prvá, pán Hutkai vo 

svojom príhovore povedal, že BVS zaplatila, že nám povie 

informáciu, za informa čné systémy od roku 2006 do 2010. 

Koľko to teda bolo? To by ma ve ľmi zaujímalo.  

Druhá otázka ktorá bola a to tu tiež tak nejak 

podvedomo, pod čiarou, podprahovo zaznelo, že v prípade 

toho verejného obstarávania tie podmienky, podmienk y 

obstarávania teda, nie verejného obstarávania, iba 

vykonával a tvoril jeden človek, ktorý okrem iného 

v predchádzajúcom čase bol zamestnancom ví ťazov, ví ťazov 

dodávate ľa a túto odpove ď. Na toto by som chcel odpove ď, že 

či je to pravda, pretože minimálne potom by to bolo veľmi 

podozrivé, ak niekto robí podmienky sú ťaže a v zápätí jeho 
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predchádzajúci zamestnávate ľ dvakrát za sebou vyhrá 

v týchto v týchto dvoch minisú ťažách.  

A po tretie, čo sa chcem spýta ť. Aký je rozdiel potom 

vy, aký je rozdiel v podmienkach toho obstarávania,  

v prípade, že by sme sa (gong) došli k tomu, pardon , že 

obstrávame pod ľa verejného obstrávania alebo obstarávame 

podľa týchto jednotlivých častí? Hej, že teda tak jak to 

bolo rozkúskované na tri mali čké.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec Hr čka, faktická. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

A takisto, nejdem rieši ť to, teda v rámci SAPu, ale 

presne tak, pre čo, pre čo SAP, hej? Lebo teda vieme aký je 

to systém, ale SAP, zas povedzme si na rovinu, neni  jediný, 

ktorý by dokázal urobi ť všetko. Existujú presne tak, ako tu 

bolo povedané, aj iné systémy a presne od toho sa častokrát 

odvíja cena.  

A teraz naozaj sa bavíme o tom, že či na tie potreby, 

ktoré to je, je to adekvátne. Lebo napríklad ja vám  tiež 

môžem poveda ť dopravný prostriedok medzi Bratislavou 

a Ra čou  a môžem si vybra ť od bicykla po helikoptéru, hej. 
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Áno, tá helikoptéra je predsa len trošku v inom, v inom 

ponímaní ako ten bicykel, ale tam si to treba vedie ť aj 

zdôvodni ť, že, že pre čo?  

Takže či nejakým spôsobom, teda ako ste nastavovali 

tie podmienky, aby bolo jasné, že. Lebo  tam nebola  žiadna 

súťaž, akože. Pod ľa toho čo som ja čítal všetky tie 

materiály, tak ten SAP bol de facto vybraný bez sú ťaže. Ako 

tak, tak to vychádza z tých materiálov, ktoré som čítal.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán námestník Budaj. 

Ján   B u d a j ,  námestník primátora a poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Ja to sem nechcem vnáša ť, ale vy ste nazna čili, že 

doteraz sa mí ňalo rádovo viac, ke ď o osem miliónov 

hovoríte, použijete slovo rádovo, vy ste zdôraznili , že nie 

násobne. Takže vy tam máte dávno pracovisko NASA. T o nie je 

Béveeska. Ak ste mí ňali v doterajších rokoch rádovo viac. 

Pozrite, čo vy máte. Vy máte, kedysi tam tety robili 

a robili zmluvy s ob čanmi papierové a vy máte proste tisíce 

a tisíce zmlúv s ob čanmi. Ve ľmi jednoduchý excelový systém. 

Áno, excelový. Máte zamestnaneckú agendu a máte nej aké 

dodávate ľsko-odberate ľské vz ťahy. Podnik Béveeska nie je 

naozaj zameraný na nejakú kybernetiku.  
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Ja si myslím o, o tomto systéme, o ktorom sa tu 

sklo ňuje, je to naozaj jeden z najnáro čnejších systémov, 

ktorý je ur čený na zložitú logistiku závodov, ktoré 

vyrábajú zložité komponenty, ktoré sú jednoducho ná ro čné. 

Ja si myslím, že ste vybrali pridrahý systém.  

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne.  

Faktickú poznámku pán poslanec Jen čík.  

Radovan   J e n č í k , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Ja by som sa chcel spýta ť, čo, čo tento systém prináša 

pre zákazníka Bévees? 

Ďakujem. 

Ak vôbec. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Ešte pán hlavný mestský kontrolór. 

Nech sa pá či, faktická. 
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Ing. Peter   Š i n á l y , mestský kontrolór hlavného mes ta 

SR Bratislavy: 

Nerád, ale tiež sa zapojím.  

Mne ale nemusíte odpoveda ť, ja vám len nie čo poviem.  

Hlavné mesto realizuje poplatky za zber a likvidáci u 

odpadu. Ko ľko ich asi máme, nemusíme to typova ť, ale robíme 

to každý mesiac. My ich musíme aj odspárova ť, čiže musíme 

urobi ť predpis, ktorý sa má stretnú ť s platbou a platíme 

tristotridsa ťpäťtisíc euro na bežné výdavky 

a štyridsa ťdevä ťtisíc, tuším, na kapitálové v celom 

programe našom za rok. To len som povedal jeden seg ment, 

ktorý robí hlavné mesto.  

My sme váš hlavný akcionár. A my fungujeme v systém e 

a v podmienkach, ktoré sú na hranici udržate ľnosti 

a staráme sa o toho istého ob čana ako vy. A vy si 

rozhodnete použi ť osem miliónov euro na platformu. Ja vám 

gratulujem, pán Hutkai.  

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Teraz budete ma ť šalamúnsku úlohu, že za minútu to 

máte zvládnu ť, ja vám trošku nadstavím, lebo chcem, aby tie 

odpovede zazneli. Diskutujeme tu preto, nie aby sme  sa 

zväzovali pravidlami, ale aby ste dostali odpovede.  Čiže 

budem tolerantný k času.  

Prosím, aby ste ve ľmi konkrétne ale reagovali, pán 

riadite ľ.  

Nech sa pá či. 
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Ing. Milan   H u t k a i ,   člen predstavenstva  

Bratislavkej vodárenskej spolo čnosti, a. s.: 

Dobre. 

Je to v zásade osem, osem požiadaviek, otázok, možn o 

aj predstáv.  

Začnem asi v poradí jak som stíhal, stíhal zapisova ť.  

Pani viceprimátorka, jedná sa o dva milióna euro či 

bolo alebo nebolo v súlade so zákonom o obstarávaní .  

Skúsim stru čne, možno nie úplne pod ľa predstáv. Máme 

tam tú analýzu právnej kancelárie, ktorá sa nielenž e 

špecializuje na verejné obstarávanie, ale dokonca 

špecializuje sa na verejné obstarávanie v IT 

a telekomunikáciách. 

Tam sme, si myslím,  využili ten právny rámec, ktor ý 

nám zákon dáva a urobili sme nie čo čo beriem ako základný 

stavebný prvok budúceho systému.  

Idem teda trošku rýchlejšie.  

Koľko máme užívate ľov? Od pána Uhlera. Ko ľko máme 

užívate ľov? Či je v tom servisná zmluva, implementácia. Pri 

kalkulácii a odhade ceny osem a pol milióna sme uva žovali, 

budem ve ľmi konkrétny, budem, sme uvažovali zhruba so 

stodvadsiati, so stotridsa ťjeden key, users alebo 

užívate ľmi, to sú ktorí budú ma ť tú licenciu. 

Všeobecná informácia, jedna licencia na usera sa 

počíta okolo dvoch, dva a pol až tritisíc euro.  
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Potom je, po číta nejakých devä ťdesiattisíc enginov, čo 

sú zákazníci, tam ve ľmi dobrá cena sú štyri eurá. To je 

nižšie, to je na zákazníka.  

V tomto smere sme urobili kalkuláciu a to zodpovedá  aj 

tej otázke pani Augustini č, aké má SAP targety, máte dobrú 

Business Intelligence, obdivujem, a to ja neviem os obne. 

Ale my sme za osem a pol milióna nekúpili licencie.  

Licencie, ktoré sa o čakávajú, že bude ma ť Bratislavská 

vodárenská spolo čnos ť, po ťažme možno aj niektorá jej 

dcérska spolo čnos ť, ktorá je profesne prepojená, aj k tomu 

som mal jednu historickú poznámku, je zhruba rádovo  za 

päťstotisíc, čiže a k tomu sa naratávajú údržby.  

Teraz, vy ste povedali, že sa to platí z prevádzkov ých 

nákladov. Žia ľbohu, nie je to pravda. A to viem dokáza ť. 

Licencie je KAPEKS, kapitálový výdavok, z jeho ceny  platíte 

údržbu a zárove ň vám tento kapitálový výdavok generuje 

v čase odpisy, čo v danom roku je náklad režijný. To asi 

každý kto financie ovláda, bude súhlasi ť. Takže to bolo 

k tomu číslu.  

Idem ďalej rýchle, aby som to stíhal.  

Pardon, servisná zmluva tam nie je, lebo zatia ľ ani 

neservisujeme. Je to sú časťou tej kalkulácie. Servisná 

zmluva k tomu systému. Ak som dobre zachytil.  

A implementácia v mendejoch, tak ja mám taký odhad,  čo 

som rýchlo po čítal, okolo tisícdvesto až tisícšes ťsto, 

pokia ľ idete úplne od základu. Myslím si, že implementáci a 

v tom stavebnom kroku, ktorý máme, sa môže dneska p ohybova ť 
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v tretinovej, v tretinovom objeme. Čiže bude tá 

implementácia nižšia a rýchlejšia. Zase by som moho l ís ť do 

technického detailu. 

Pán Černý. Za, za  roky 2000 až 2010 ko ľko sa 

investovalo pe ňazí a tak troši čku aj na viceprimátora pána 

Budaja budem reagova ť. Skuto čne rádovo. A zase nie je 

systém ako systém. Bratislavská vodárenská spolo čnos ť 

dneska má a to sme, to je naše dedi čstvo, informa čný 

systém, ktorý sa volá ISR, bol implementovaný v rok u 2006 

a do dnešného d ňa a musím to asi poveda ť, nepokladám to asi 

za nejaké tajomstvo, aj ke ď s tým narábajte opatrne, 

informa čný systém, ktorý má v sebe ekonomiku, ale pozor, aj  

automatizáciu riadenia procesov, dispe čing, stál dokopy 

štyridsa ťjeden miliónov euro. A táto informácia už bola 

medializovaná. 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

To si, to si zopakujme, štyridsa ťjeden miliónov euro. 

Ing. Milan   H u t k a i ,   člen predstavenstva  

Bratislavkej vodárenskej spolo čnosti, a. s.: 

Táto, ke ď si dáte, že www.google.it , informa čný systém 

2006, však to bolo medializované. 

Takže pozor, pán Hr čka, ak sa bavíme o reálnych 

trhových cenách a tunák niekto povedal, tuná niekto  

povedal, že SAP je drahý, tak to, čo má Béveeska, je 

drahšie ako SAP.  
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Ale zase , nechcem to zneužíva ť, lebo v tom systéme je 

veľa informácií. Tam máte aj dispe čing, máte tam aj 

ekonomiku. Keby som skuto čne porovnával jablká s jablkami 

a hrušky s hruškami, tak dnes ekonomický systém, kt orý je 

veľmi neštandardnou kombináciou ERP a takzvaného DNSka , 

veľmi ma to mrzí, idem do odbornej roviny, stál niekde  na 

úrovni devä ť až desa ť miliónov euro.  

Len konverzia na euro v roku 2008, pamä, alebo sa 

mýlim 2010? Pardon.  

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

2009. 

Ing. Milan   H u t k a i ,   člen predstavenstva  

Bratislavkej vodárenskej spolo čnosti, a. s.: 

2009. Len konverzia z koruny na euro stála skoro pä ť 

miliónov euro. To nie sú malé čiastky. Možno ste teraz 

všetci šokovaní. Bratislavská vodárenská spolo čnos ť, ja to 

nechcem kritizova ť, nebol som tam vtedy, si vybrala cestu, 

ktorá je drahá a neefektívna.  

Keď porovnám SAP, SAP, ktorý budeme dúfam možno 

niekedy ma ť, možno moji nástupcovia, tak má index tristo. 

Bude trikrát vo funkcionalitách spo ľahlivejšia, lepšia než 

to, čo máme. 

Párovanie platieb, pán kontrolór. My možno 

v niektorých prípadoch sme pred výzvou párova ť zodpovedne 
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všetky platby, aj ke ď to robíme v tom excely. Ale ja si 

nemyslím, že by sme mali robi ť v exceli desa ťtisíce 

operácii mesa čne. Však tam je potom aj chybovos ť. Pri tých, 

týchto (poznámka: nezrozumite ľné slovo) ovládate.  

A to nie sú excel, to sú vodomery, to sú odpo čty 

a veci s tým spojené.  

Čo tu bolo.  

Rozdiel, toto som nezachytil správne. Idem trošku 

ďalej.  

Áno, (poznámka: nezrozumite ľné slovo) spojený ten pán. 

Je to podobný príbeh, ako tu bolo povedané s tým 

hlasovaním. Je to rádový zamestnanec. Je to pravda.  Ten 

človek má svoju kvalitu. Má pätnás ťro čné skúsenosti asi 

z desiatich  spolo čností kde sa implementoval SAP. A ke ď 

chcete ma ť odborníka za rea, za relatívne dobré peniaze, 

tak si na tom trhu človeka h ľadáte. Neni podstatné kde ten 

človek robil, a možno robil aj v tej spolo čnosti. Ja viem 

dokonca jeho životopis predostrie ť, ale bavme sa o jednej 

veci. Či je možné, ke ď nie ja ako člen predstavenstva sám, 

či nejaký rádový zamestnanec vie, preboha živého, ov plyvni ť 

výber systému? Ur čite nie. Je tam komisia. Každý člen 

komisie podpisuje čestné prehlásenie. Ke ď klamal, vystavuje 

sa riziku. Skúmajme to. Ale ur čite nejaký xy (poznámka: 

nezrozumite ľné slovo) nemohol predsa sám ovplyvni ť nejaký 

informa čný systém.  

Pán Jen čík, ak som dobre zachytil, prínos pre 

zákazníka. Nie len pre zákazníka. My nerobíme ďalší 
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facebook. Ľudia by nemali ma ť problém ako samozrejme 

v komunikácii. Mám na mysli elektronickej fakturáci i, 

vlastného ú čtu. Ke ď zavoláte na cool centrum, tak budete 

mať lepšiu informáciu v čase a nebudete ma ť chyby vo 

faktúrach, ktoré sa sem-tam žia ľbohu stávajú.  

Ale poviem nie čo iné. Prínos pre manažment 

a akcionára. Ak si dnes manažment alebo akcionár bu de 

žiada ť len trochu sofistikovanú analýzu, bude trva ť týždne 

až mesiace, pokia ľ ja mu dodám. Manažment Information 

system, alebo veci, ktoré sú, ktoré predpokladajú, že 

budete ma ť informáciu v čase o majetku, investi čných 

projektoch. Nové systémy robia v hodinách a d ňoch. 

Manažment, následne akcionár a dozorná rada nemá 

informáciu, ktorú potrebuje. Pri majetku, ktorý sa pohybuje 

rádovo v stovkách miliónov euro. Čiže tu nejde len o tých 

zákazníkov a fakturáciu, ide o správu majetku.  

Tu ešte bola jedna informácia od pána Hr čku, pre čo 

SAP? Veľmi dobrá infor, otázka, ďakujem za ňu. Bola sú ťaž, 

robili sme prieskum trhu a oslovili sme Oracle, tak že si to 

povieme konkrétne, čo je, aké sú možnosti riešenia. Máme 

Oracle, máme Microsoft, máme dokonca Softip, sloven ský 

výrobok, ktorý historicky vo vodár ňach dokonca bol a máme 

SAP. Oslovili sme všetky tieto spolo čnosti, dali sme 

tridsa ťtri kritérií, prišli osobne prezentova ť do 

vodárenskej spolo čnosti a zis ťovali sme jeden dôležitý 

fakt, či majú okrem ekonomiky, to znamená ERP, ekonomický 

finan čný modul aj takzvaný utilitný modul, takzvané ASU, či 

vedia okrem klasickej ekonomiky podniku rieši ť aj odpo čty, 

fakturáciu v trochu iných podmienkach ako je bežný produkt. 

A jednozna čne vyšiel najlepšie SAP. Je to 
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stosedemdesiatstranový materiál, ktorý vám ve ľmi rád, pán 

Hrčka, ukážem, pokia ľ dostanem zvolenie. A je ve ľmi, ve ľmi 

podrobný v tom, pre čo práve SAP a pre čo nie iné ďalšie 

pokusy. Lebo ani Oracle.  

Oracle má iná č mimochodom lokalizáciu na slovenský trh 

v týchto systémoch, čiže to je pre, čiže to, to znamená 

jazyková verzia a podpora. A je oslovenie listu Ora cle, aby 

prišli prezentova ť a Softip, žia ľbohu, používa takisto 

český podprodukt k samotnému ERP, aby, aby dokázal s plni ť 

podmienky.  

Ale bola tam prezentácia, bol tam prieskum trhu a j e 

to stosedemdesiatstranový materiál, ktorý vám ve ľmi rád 

budem prezentova ť.  

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Myslím, že pán riadite ľ zodpovedal na všetky vaše 

otázky. Bola to trošku dlhá faktická poznámka, ale,  ale 

bolo to na mieste. Tak sme sa dohodli.  

Slovo pánovi námestníkovi Budajovi na faktickú 

poznámku da ť nemôžem, pretože toto bola odpove ď na faktické 

poznámky.  

Čiže štyria prihlásený re čníci ešte chcú prispies ť do 

tejto debaty. 

Pán poslanec Kugler.  
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Nech sa pá či. 

Ing. Ladislav   K u g l e r , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo, pán primátor. 

Ja na pána Hutkaia by som sa chcel, jeho by som sa 

chcel spýta ť, že či som správne pochopil, že v tej cene je 

zapo čítané alebo už zarátaná to poskytovanie tej služby SAP 

Enterprise Support. 

Ing. Milan   H u t k a i ,   člen predstavenstva  

Bratislavkej vodárenskej spolo čnosti, a. s.: 

V tých osem a pol? 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Píšte si, budete ma ť priestor.  

Ing. Milan   H u t k a i ,   člen predstavenstva  

Bratislavkej vodárenskej spolo čnosti, a. s.: 

Pardon, pardon, pardon.  

Ing. Ladislav   K u g l e r , poslanec MsZ: 

Potom ďalšia otázka. To čo ste spomínali, tých tisíc 

dvesto, tisíc šes ťsto mendejov. Mám tomu rozumie ť tak, že 

v rámci tej servisnej služby na podporu a údržbu 

a poskytovanie implementa čnej služby je to dopr, dopredu už 

zarátaná tiež cena za poskytovanie implementa čnej služby 

v tej, v tom rozsahu tých tisíc dvesto, tisíc šes ťsto 
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mendejov? A za akú cenu, ke ď môžeš, môžete zodpoveda ť tú 

otázku stoji jedna človekohodina? V akej cene je to 

vyhodnotené?  

Ďalšiu otázku by som mal. Dvadsa ťštyri lomeno sedem to 

aselá čko. Z akého dôvodu je potrebné aj cez víkend ma ť to 

eselá čko. Vysvetlite to, prosím, že tie dôvody, lebo o to  

je tá podpora a údržba od toho, o to ľko je to ocenená, 

akože za vyššiu, na vyššiu cenu.  

To že, ako, ko ľko má používate ľov má ten systém, to 

ste mi už zodpovedali. 

Za, zatia ľ vám ďakujem. 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Diskutuje pani poslany ňa Augustini č.  

Ing. Katarína   A u g u s t i n i č , poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

No, áno. To bola presne moja otázka, že ko ľkých ste 

oslovili. Povedali ste, že ste oslovili teda Oracle , 

Microsoft, Softip, urobili ste si prieskum trhu.  

Tým chcete poveda ť, že my vám máme akceptova ť prieskum 

trhu na osem a pol miliónové zákazku? Kde bolo vere jné 

obstarávanie. Vy my chcete poveda ť, že ste si zhodnotili, 
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že, že žiadna iná z týchto spolo čností to nemôže urobi ť bez 

verejného obstarávania?  

To je pod ľa mňa absolútne neprijate ľné.  

A zaujíma ma eselá čka, k tej ste sa nevyjadrili.  

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: 

Ďakujem. 

Ja možno sa len zopakujem po tom, čo tu už odznelo. 

naozaj, tento materiál, ktorý nejakým spôsobom sa d ostal 

takým pokútnym, aspo ň kolegovia to tak hovorili, spôsobom 

na náš stôl, hovorí o nie čom čo je v tej našej spolo čnosti 

zaužívané.  

Padla tu myslím otázka od pána hlavného kontrolóra,  

pre čo sa zvolil podlimitný spôsob? Kto za toto berie 

zodpovednos ť, že takýmto spôsobom sme predostreli jedného 

ví ťaza už aj na ten, nech prebehne verejné, verejná 

obchodná sú ťaž. Neviem si predstavi ť, že by sa jej chytil 

niekto iný okrem tých, ktorých sme si už kúpili jed na  celá 

dvoma miliónmi, teda od ktorých sme si už kúpili ni ečo.  

A do akej miery je racionálny nastavený ten racioná lny 

spôsob prechodu z jedného systému na druhý. Pokia ľ tak, ako 

ten anonym hovorí, sa najskôr kúpi licencia, potom a, a za 

tretie, a zatia ľ nemáme výsledky žiadne. Aspo ň zatia ľ tu 
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neodznelo, že teda áno nabehli sme, prebehla migrác ia dát, 

máme overený systém, môžme nabehnú ť behom roka, alebo 

čakáme už len na to výhodné obdobie koniec roka, za čiatok 

druhého roka. Hej? Čiže v tomto duchu cítim tie rezervy tej 

pravdivosti toho postupu. Stále mi tu zostáva nie čo 

nedopovedané.  

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: 

Ja sa nemôžem zbavi ť dojmu, alebo teda musím poveda ť, 

že ste ma nepresved čili svojimi argumentami, že tu naozaj 

nemalo prebehnú ť verejné obstrávanie, pretože ak sa 

rozhodnem pre nejaký systém, tak viem dopredu čo všetko 

budem potrebova ť. A ak sa pre nejaký systém rozhodnem, tak 

nemôžem si kúpi ť jeden segment od jedného, od druhého 

druhý. Preto nemá opodstatnenie rozdelenie celej zá kazky.  

To je jednoducho, to, to pochopí človek aj zdravým 

sedliackym rozumom a nemusí tu operova ť žiadnymi IT 

vedomosťami. Jednoducho viem, že ke ď potrebujem povedzme 

ekonomické moduly a technické moduly a rozhodnem sa  pretože 

to, to jeden systém musí na seba nadväzova ť, tak nemôžem to 

rozde ľova ť na takéto malé zákazky, aby som podliezala 

verejné obstáravanie. Pod ľa môjho názoru, toto nebolo 
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v súlade so zákonom, aj ke ď tu máte nejaké stanovisko pána 

Ľubomíra Pú čeka. Dá sa s tým polemizova ť.  

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán námestník Budaj.  

Ján   B u d a j ,  námestník primátora a poslanec MsZ: 

Ja by som chcel, aby ste mi vysvetlili, aký je ešte  

vz ťah tam na Infraservices, pretože neviem či sa nemýlim, 

ale Infraservices tiež nie čo má s vodomermi a nie čo má 

s ú čtovaním a tak ďalej. Či je medzi tými dvoma firmami 

vyjasnené, že kto čo platí na tomto po číta čovom systéme.  

A musím vám poveda ť, že tiež je nepochopite ľné, že by 

ste na túto sumu obišli zákon. To, to, to ur čite nepôjde. 

To sa proste ocitne, to sa ocitne niekde na prokura túre 

a to je nám všetkým nepríjemné.  

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec Uhler.  

Mgr. Jozef   U h l e r , poslanec MsZ: 

Pri vývoji informa čného systému je spravidla najdrahší 

prvý a ďalší predaj informa čného systému, ktorý už 

existuje, býva vä čšinou lacnejší.  
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Myslím si, že mohli ste siahnu ť alebo spravi ť si 

prieskum aj po nejakých iných riešeniach, pretože m inimálne 

na Slovensku je teda viac vodárenských spolo čností, ako len 

bratislavská, možno už niekto nie čo také používa.  

Okrem toho tento systém je ur čite podobný aj systémom 

firiem, ktoré predávajú energie, či už sú to plynárne alebo 

sú to energetické firmy. Takže ur čite je dobré najskôr sa 

pozrie ť na to a potom možno kúpi ť hotový systém a iba 

zmigrova ť do ňho existujúce dáta. Tie dáta sú vždy rovnaké 

v tomto prípade. Stále sú to tí istí zákazníci a či už sa 

niekde ú čtujú kilowatty alebo litre vody, myslím si, že je 

to úplne jedno.  

Takže m ňa by zaujímalo, či ste si spravili takýto 

prieskum, možno by sa tým naozaj ve ľa ušetrilo.  

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Na toto vystúpenie sú tri faktické poznámky. 

Pán poslanec Kugler.  

Ing. Ladislav   K u g l e r , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo, pán primátor. 

Ja by som chcel nadviaza ť na pána Uhlera. 

Chcel by som sa spýta ť, že v tých osem a pol milióna 

eur, čo bolo spomínaných, ko ľko stojí, na akú sumu je 

vy číslená samotná implementácia toho dodávaného systém u? 
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A potom v tých piatich rokoch, či je zarátaná aj tá 

správa a prevádza toho systému?  A cca v akej cene.   

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pani poslanky ňa Augustini č má faktickú na pána 

poslanca Uhlera. Ň 

Ing. Katarína   A u g u s t i n i č , poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem. 

Jožko, no ja si myslím, že presne preto nám to bolo  

rozdané ten dokument dnes na stôl. Ale napriek tomu  som si 

dala ja prácu, zavolala som človeku, ktorý obstaráva takéto 

veci pre SPP. Ten ke ď po čul tú sumu a po čul tie dáta, tak 

povedal, že to je nehorázna suma. To len pre inform áciu pre 

vás.  

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Hr čka diskutuje. 

Nech sa pá či. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Tak ako ste správne povedali, pokia ľ by nebola vidie ť 

tá analýza a nejaké vstupné dáta, môžme sa tu bavi ť, ale ja 

vám viem poveda ť, že môžte ma ť úplne pravdu, ale môžte sa 

aj úplne mýli ť. Ono to presne záleží o tých dátach, ktoré 

obhajujete.  
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To čo hovoríte má hlavu a pätu. Otázka znie, čo je pod 

tým, hej?  

A to čo som chcel ale ja napríklad sa spýta ť je, tri 

rozdelenia po štyristotisíc. Čiže presne štyristotisíc 

vyšla implementácia, presne štyristotisíc vyšla mig rácia. 

Lebo viete, ono to tak trochu vyzerá, že dobre viet e, že tú 

sumu neviete takto trafi ť, aby ste trafili presne na 

rovnakú sumu tri rôzne činnosti, ktoré tam spájate. To je 

po prvé.  

Po druhé by som chcel sa spýta ť, kolega Uhler správne 

povedal, že najdrahšia je povedzme nejaká, nejaká, nejaké 

nasadenie toho systému prvotné. To znamená, čiste 

hypoteticky, pokia ľ si teraz SAP spravil demo a bolo mu 

zaplatené, ak by sa už aj teraz robilo nejaké obsta rávanie, 

tak SAP je zna čným spôsobom zvýhodnený, pretože už má 

zaplatené im, za, za nejakú, za nejakú analýzu, za nejakú 

optimalizáciu, za nejakú úpravu toho systému. Čiže 

povedzme, že už keby sa išlo normálne sú ťaži ť, pýtam sa 

vás, že či, či je to tak , ako hovorím, tak už by boli 

zvýhodnení oproti iným, pretože už nejakú časť práce 

dostali zaplatenú, ktorú by tí iní museli , tak ist o ako 

oni, urobi ť. To znamená, museli by urobi ť nejakú analýzu, 

museli by spravi ť nejakú optimalizáciu alebo teda úpravu 

svojho systému a podobne.  

A takisto mi to presne, mi tu vyšlo z toho, že taki sto 

elektrárne robia odpo čty elektromerov, plynárne robia 

odpočty plynomerov. Či sú to litre vody, kubíky a podobné 

veci, akože myslím si, že tá problematika je tam pl us, 

mínus rovnaká ako, ak vedia editova ť alebo upravova ť 
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nejakým spôsobom oni, obdobným spôsobom viete uprav ova ť vy. 

Tak presne, ma kolega predbehol,  že či ste nejaké 

existujúce systémy riešili, lebo.  

Áno, pokia ľ chcete systém úplne na mieru spravi ť pre 

seba, tak povedzme, že sa môžme bavi ť o tej sume. Otázka 

znie, a to čo presne povedal pán kontrolór, aká je pridaná 

hodnota toho, že vy budete ma ť jeden systém. Pretože čiste 

teoreticky, môžme sa pobavi ť o tom, že vy máte nejaké 

problematiky a vedeli by ste tie problematiky rozde li ť do 

troch, štyroch, do troch, štyroch oblastí. Kúpili b y ste 

nie cutomizované ale povedzme nejaké typizované rie šenia 

pre tie štyri a robili by ste len nejakú integráciu  medzi 

prenosom dát.  

Viem, že to má svoje nevýhody, samozrejme, otázka 

znie, to čo tu znie, že, ako by som to povedal. Tu mesto 

drie úplne že z posledného. Tu zamestnanci od 2009- teho 

nemajú po číta če, tu excel je špi čková vec ke ď sa otvorí do 

piatich minút. Nie že sa používa, ale že sa otvorí,  hej?  

Tu mi pán vedúci právneho povedal, že je rád ke ď sa mu 

otvorí PDF súbor niekedy po dvoch, troch minútach, že 

v takom stave je tu výpo čtová technika. A teraz my ke ď 

s takýmito sumami disponujeme a vy zrazu poviete os em a pol 

milióna, čo toto mesto osem a pol milióna na informa čné 

systémy alebo čoko ľvek iné nevidelo. Nevidelo na cesty a na 

podobné veci, nie, nie na takéto, tak tam samozrejm e, že tu 

vzniká otázka hospodárnosti, otázka primeranosti a otázka 

ostatných problémov, lebo potom naozaj, my tiež by sme si 

mohli poveda ť, že v meste by sme chceli ma ť všetko v jednom 

systéme. To znamená dane, psov, neviem čo všetko, čo sa tu 
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proste vymyslí. Okej, psov riešia mestské časti, nie hlavné 

mesto. A zrazu by nám tu niekto prišiel a povedal, jasne 

máme pre vás perfektné riešenie, bude stá ť iba pä ťdesiat 

miliónov a budete to ma ť všetko v jednom. A ke ď sa spýtate 

pána primátora, tak by povedal, super, to by sa mi hodilo. 

Za pä ťdesiat miliónov, no, ale ja to radšej budem ťahať 

s tými pä ťsto ľuďmi a tými systémami čo mám, lebo tých 

päťdesiat miliónov na to neviem da ť, lebo je to neprimerane 

vysoké.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Dobre, teraz navrhujem takú procedúru, aby ešte raz  

dostal slovo pán riadite ľ Hutkai, zodpovedal na tie otázky, 

podnety, ktoré ste na ňho adresovali, potom navrhujem, aby 

sme uzavreli diskusiu. Možno ak máte nejaké návrhy na 

uznesenie. Jednoducho, aby sme speli k záveru.  

Pozerám len na hodinky a viem, že máme nejakú ekonó miu 

času. Do dvadsiatejdruhej hodiny ešte musíme preroko vať 

niektoré veci, ktoré musia by ť dnes schválené. Mám na mysli 

volebné obvody a podobné, lebo nebudú vo ľby. Takže ako. 

Chcem vám nazna či ť, že ešte máme aj ďalšie body programu, 

ku ktorým vás budem nabáda ť, ke ď uzavrieme tento bod. 

Takže ešte pani poslanky ňa Dzivjáková faktickú 

poznámku a potom dám slovo pánovi riadite ľovi.  

Ing. Zuzana   D z i v j á k o v á , poslanky ňa MsZ: 
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Ďakujem, pán primátor. 

V podstate nejde o faktickú poznámku, ja by som 

poprosila o prestávku, ke ď budete tak dobrý, na stretnutie 

predsedov poslaneckých klubov.  

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Po, po odpovediach.  

Ing. Zuzana   D z i v j á k o v á , poslanky ňa MsZ: 

Áno,  

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Dobre, tomu rozumiem. Ke ď požiadate o prestávku 

a požiada ešte ďalší klub. A vidím, že pán predseda 

Nesrovnal sa hlási, takže vyhlásim prestávku. Nebud em ju 

robi ť ve ľmi dlhú, lebo naozaj vás budem nabáda ť, že ešte 

musíme nejaké veci dnes prerokova ť, aj keby sme ve ľmi 

nechceli.  

Pán poslanec Kugler ešte má faktickú poznámku.  

Ing. Ladislav   K u g l e r , poslanec MsZ: 

Ja ke ď ešte môžem zareagova ť, ja by som mal, mal ešte 

jednu otázku, že či, lebo zrejme bol zakúpený štandard 

SAPU, či je tam ve ľa zákazníckych riešení? Ako myslím do 

budúcnosti, že ke ď sa bude upgadova ť ten systém, ten 
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upgrade bude o to ľko drahší, ke ď tam je ve ľa zákazníckych 

riešení.  

A stále nerozumiem tej demoverzii a potom tej verzi i, 

ktorá sa nakúpila za tých osem a pol milióna eur. P oviem 

pravdu.  

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ešte sa nenakúpila, ešte sa nenakúpila.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

K tomu si ideme vysvet ľova ť, ako to bude.  

Pán riadite ľ, teraz máte slovo vy, zdá sa, že poslanci 

už položili všetky otázky a je tu priestor pre vás.   

Ing. Milan   H u t k a i ,   člen predstavenstva  

Bratislavkej vodárenskej spolo čnosti, a. s.: 

Ja sa budem snaži ť, ale som, mám výzvu takmer 

trojro čný proces a ve ľa, ve ľa práce skuto čne internej 

a externej vysvetli ť. A tých, ktorých tá diskusia nie že 

nudí, ale je ťažká, tak sa dopredu, dopredu ospravedl ňujem.  

Skúsim velice fakticky. Neviem či poviem presne v tom 

istom poradí.  

SAP a iní, pán Hr čka.  

SAP nebude ako spolo čnos ť SAP Slovensko nebude 

implementova ť ani spravova ť systém. Na to má svojich 
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partnerov, takzvaných varpartnerov, ktorí sú teda 

certifikovaní a sú to schopní robi ť. To som dneska už 

povedal.  

Je dobré si vybera ť. A to je ten komfort, kto vám to 

bude implementova ť, a nie ma ť iba jedného riešite ľa, ako to 

máme dnes.  

Takže bavme sa o tom, čo hovoríte vy, či SAP je 

najlepšie riešenie, lebo otázka je, vyberám si SAP,  alebo 

nebudem to pomenováva ť, chcem riešenie pre vodárenskú 

spolo čnos ť, ale to tu už bolo pred piatimi rokmi. Pardon, 

pred ôsmimi. A ja poviem za seba, že moc dobre to n evyšlo. 

Bolo to jedine čné riešenie.  

SAP je naj momentálne spo ľahlivejší 

a najpreferovanejší systém, ale pozor, nevyberáme s i SAP, 

to je produkt. Budeme si vybera ť medzi partnermi vo férovom 

závode, a to je to verejné obstarávanie, kto to uro bí 

najlepšie. To je velice dôležitý moment. Nie SAP al e jeho 

partneri. A tých je na Slovensku možno tridsa ť. Dvanás ť 

takých, že by som povedal, že špi čkových, ktorí sa vedia 

o to popasova ť. Takže táto vec.  

Customizácia, pán, pán Kugler. Dobre som to zachyti l? 

Veľmi dobrá otázka. Fakt exelentá, lebo toto je ten 

rozdiel. Ke ď si kúpite licencie SAP, je to surový materiál 

a ten potrebujete prispôsobi ť danej spolo čnosti. A to čo 

povedal aj pán Uhler, ja, ke ď mi ukážete akým spôsobom celý 

ten vývoj SAPu, tak dneska funguje aj farmácia. Dva dsa ť 

ro čný vývoj a potom tie lieky sú ďalších pä ť rokov pomerne 

drahé a majú na to patent. To znamená, že jednoduch o, ja by 
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som si takisto rád kúpil to riešenie, ktoré má SPP alebo 

elektrárne, dokonca aj BATka, ale to je obchod. Oni  to 

proste budú predáva ť za tú cenu, za akú to predávajú.  

A cutomizácia, vrátim sa k nej, je presne to, akým 

spôsobom zmeníte nie čo, čo je od toho štandardu. Miera 

customizácie, alebo zákazníckého prispôsobenia u ná s bola 

päť percent. To znamená presne, že nebudeme ma ť problémy 

pri takzvanom upgrade, ke ď príde nejaká novinka, čo iné 

spolo čnosti majú. Mohol by som by ť konkrétny. Túto chybu 

neurobíme. Minimálna cutomizácia, ale predsa len ne jaká 

musela by ť.  

Takže tam je to ošetrené, a viem ís ť do technického 

detailu, pokia ľ bude záujem.  

Správa a prevádzka, je to v tých, dokonca aj rozvoj . 

Na rozvoj po čítame asi tridsa ť percent tej sumy. Ke ď si 

povieme, že nechceme ma ť o pä ť rokov kvalitnejší systém, 

ktorý bude rešpektova ť legislatívu Inspire, Smartnetering 

a nebude komunikova ť napríklad pri údržbe so GISom, tak 

ušetríme. To je rozumný nástrel toho, čo sa bude musie ť  

v čase opodstatni ť. Ale je to v tom. Aj tá správa a ďalšie 

veci.  

Implementácia bolo povedané, implementácia nie je 

služba, je to jednorázový akt. Systém sa naimplemen tuje, 

tam to kon čí. V našich podmienkach je odhad na 

implementáciu ke ď nepoviem s ve ľkou chybou, niekde na 

úrovni štyristotisíc. Ale ja neviem ako sa o to pob ijú tí, 

tí, ktorí o to budú sú ťaži ť. Tá implementácia je tam ve ľmi 

malá čiastka. Skôr tá správa a tie licencie budú generova ť 
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tú sumu a viem ís ť do detailu  presne akým spôsobom v roku 

sa to dá odhadnú ť. Ale ja neviem prejudikova ť, ke ď sa urobí 

verejné obstarávanie, a to je zámer. Však máme vyho dený PIN 

kto najlepšie zaimplementuje a bude spravova ť a rozvíja ť 

ten systém. Ale nejaké odhady tam sú.  

Cena mendea pre vašu informáciu, a to je pán Hr čka, ja 

by som nechcel, aby to implementoval SAP. Cena SAP 

konzultanta na de ň je tisícdvesto euro. Cena SAP partnera 

sa pohybuje medzi šes ťstopä ťdesiat a sedemsto. Je 

polovi čná. Tak nech radšej SAP vyvíja systém a nech ho 

implementuje niekto, kto je lacnejší. To sú reálne trhové 

ceny. (poznámka: nezrozumite ľné slová) bavi ť. Cena 

konzultanta sa pohybuje od dvestopä ťdesiat do štyristo euro 

na de ň. Je to IT svet. Tí páni ke ď sú chytrí, tak chcú aj 

na seba zarobi ť.  

Takže tam sú velice reálne cenové, cenové odhady a,  

a kalkulácie.  

Eselá, pani Augustini č. Aby sme si rozumeli, čo sa 

rozumie pod eselá, Standard Level Agreement. Tam mô že by ť 

osem, sedem, alebo dvadsa ťštyri sedem. Ke ď máte stovky dát 

v systéme, kde po čas bežného d ňa len zbierate takzvané 

dávky a ve čer sú transfery, aby sa systém nespomalil ako 

ten excel, tak, tak to vypneme na ten víkend, nebud e tam 

veľký rozdiel, tú kalkuláciu vám dám, ale čo ke ď sa medzi 

piatkom a pondelkom. Pozor, béveeska má 

dvadsa ťštyrihodinovú prevádzku. To znamená beží dispe čing 

a správa systému. Ke ď vám, ako užívate ľke praskne potrubie, 

alebo sa nie čo stane, tak vám poviem, viete čo, tak ke ď to 

bolo cez víkend, tak po čkajme do pondelka. Potom to budeme 
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počíta ť aj v tej cene. Bu ďme realisti. Služba, ktorú 

poskytuje Béveeska je nonstop. Systémy musia beža ť. Nie 

všetky, ale vä čšina systémov beží nonstop, aj dispe čing.  

A cena eselá čky, povedzte mi teda toho pána, ja sa 

s ním velice rád stretnem, že je to nehorázne. A ke ď je to 

SPP, ja viem, ko ľko tam stál SAP. Tú domácu úlohu mám  

spravenú. Ur čite to bolo viac. To sa môžeme my dvaja 

stretnú ť.  

Kde som ešte neodpovedal. Už, už som sa snažil. A, 

pardon, velice dôležité, pán, pán Budaj.  

Infra. Bolo to spomínané. Ve ľmi dobrá otázka. Lebo 

v tej Infre takisto boli nejaké, v tom anonyme boli  tiež 

nejaké také útoky alebo teda obvinenia na Infru.  

Čo je Infraservices. Spolo čnos ť Infraservices, mal som 

to v materiály, na ktorý som žia ľbohu, nemal priestor. Je 

voľakedy sú časť, divízia Béveesky, ktorá sa od členila. 

V roku 2007. Vtedy som ešte ja nechyroval, že budem  robi ť 

v Béveeske. Pozor, Infra sa v roku 2007 od členila, toto je 

velice podstatný moment a v roku 2006 Béveeska zavá dza nový 

informa čný systém. Sama. A bola tá práve, ja zas som 

vďačný. Pani Dzivjáková to raz povedala, ko ľko dodnes 

investovala Infra do systému, ktorý má Béveeska. An i euro 

a používa ho.  

Ak tá zmluva o (poznámka: nezrozumite ľné slovo) nie je 

podľa predstáv, prehodno ťme ju, ale ke ď je dobrá myšlienka, 

aby nový systém, ktorý používa aj Infra, ktorá je p rocesne 

veľmi prepojená na Béveesku, však robí údržbu, opravy,  tak 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 25. a 26. júna 2014 s pokra čovaním 3. júla a 24. septembra 2014 

 775 

mala prispieva ť. Urobme inú zmluvu, ke ď javí nejaké známky. 

Ale práve to bola vaša myšlienka, ja som sa jej chy til. Ke ď 

doteraz dneska Infra žila svoj život a nebudovala s polo čne 

systém, mala by ho budova ť. To s tým maximálne súhlasím. 

V akej čiastke, v akých pomeroch, bavme sa o tom. Sme 

transparentní, tam tá zmluva je, tá, tá o tom hovor í. Ale 

do dnešného d ňa, dve firmy, ktoré sú prepojené, nemajú 

spolo čný systém.  

A máme tam tie exely. A posledná taká vec, čo možno mi 

dovo ľte vtipná otázka, pokia ľ sa vám neotvára rýchlo excel, 

to je niekedy opera čná pamä ť a procesor. To nemusí by ť 

systém, to sta čí vymeni ť po číta č. Neni, neni to len vec 

softwaru. Ale ja rozumiem, že tých pe ňazí nikdy nie je dos ť 

na informa čné systémy.  

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Vážené kolegyne a kolegovia, teraz nebudú faktické 

poznámky, lebo sme sa na nie čom dohodli. Viem, že ste 

prihlásení, zostane to na tabuli. Čiže teraz bude tá 

prestávka. To je postup, ktorý sme si dohodli. Ja h o 

rešpektujem.  

Čiže na žiados ť poslaneckých klubov, chcem sa opýta ť 

koľko? Pätnás ť minút? Ja vám rozumiem. Tak všetko človek 

nemôže mať v živote. Ja mám do desiatej čas a musím 

prerokova ť veci, ktoré musia dnes by ť schválené. Chcete, či 

nechcete? Tak to je. Tak musím to stráži ť.  
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Prosím, prestávka pätnás ť minút. Je, 

dvadsa ťpäťdesiatpä ť budeme pokra čova ť v našom rokovaní.  

 

(prestávka od 20.41 h) 

 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

(po čas prestávky) 

Riešime vážnu a dôležitú tému, chápem. Možno by som  sa 

mal vybra ť na poradu predsedov klubov, ktorí sa radia 

a chceli tam prizva ť aj m ňa, čo sa im zatia ľ nepodarilo, 

ale máme pred sebou ešte hodinu dnešného rokovania.   

Oficiálne je BIDka zaradená ako 55A, 55A. 

Urobíme si zatia ľ malé cvi čenie. Ja by som poprosil 

diev čatá z organiza čného oddelenia, keby mi pomohli. 

Potrebujem, potrebujem ve ľmi jednoduchú otázku a odpove ď od 

každého poslanca, čo sedí v sále, či 3. 7. do pätnástej 

hodiny do dvadsiatejdruhej.  

3. 7. je budúci štvrtok. Budúci štvrtok. Ja sa bude m 

slušne pýta ť každého z vás, či viete prís ť a pokra čova ť 

v tom rokovaní, ktoré dnes zrejme prerušíme, lebo n evieme 

niektoré veci odloži ť na september. Čiže otázka na 3. 7. je 

úplne namieste.  
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Body programu, respektíve možno pä ť, ktoré by sme mali 

prerokova ť. Dokon či ť otvorený bod Informácia o valnom 

zhromaždení Bratislavskej vodárenskej spolo čnosti, Volebné 

obvody, dve všeobecne záväzné nariadenia, jedno o u r čení 

názvov ulíc, druhé o alkohole a ešte je tu požiadav ka zo 

strany pána poslanca Za ťovi ča, ako podpredsedu BSK, aby sme 

rokovali aj o integrovanom dopravnom systéme.  

Ak toto stihneme do desiatej hodiny áno, ak to IDS nám 

zostane o týžde ň, nie je to tragédia. Dal som zis ťova ť, 

neviem či to kolegyne medzi časom vykonali, ko ľkí z vás 

môžte prís ť 3. 7. Aby sme vedeli či nás bude dos ť. Zatia ľ 

je predbežná úvaha, že o druhej alebo o tretej a že  by sme 

potiahli do ve čera, to znamená, nevytrhávali vás z práce, 

ale skôr teda ľahko po pracovnej dobe. Čiže ja to mám 

naplánované na pätnástu. S tým, že potiahneme a pot om už to 

musíme dorobi ť. Toto je môj návrh, ktorý mám ako procedúru 

na zvládnutie toho všetkého, čo nás čaká.  

Ja si myslím, že toto, toto zatia ľ bol skôr oznam. Sme 

v bode, ktorý musíme dokon či ť a procedúru budeme rieši ť 

potom, lebo k tomu sa musíte vyjadri ť hlasovaním.  

Môžme?  

Máme tuná štyri faktické poznámky, neviem, či ich 

nositelia na nich trvajú. Nie sú tu ešte všetci pre dsedovia 

klubov.  

Viem, že pani poslanky ňa Augustini č píše návrh na 

uznesenie k tomuto bodu programu, o tom tá porada b ola, aby 

ten bod mal nejaký záver a teda mal aj výstup, ktor ý z toho 
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vyplýva. Čiže ja vytvorím priestor na to, aby sa mohli 

vyjadri ť predsedovia ako zvládnu ť tú situáciu vo vz ťahu 

k Bratislavskej vodárenskej spolo čnosti.  

Katka Augistin č vyšla s tým, že ide písa ť uznesenie, 

ale neviem, či ho píše tam alebo tam. 

Pán riadite ľ, cho ďte sa pozrie ť tam ved ľa, že či teda 

tam je otvorený ešte priestor na debatu, alebo idem e 

pracova ť? 

((poznámka:  čaká sa na predsedov poslaneckých klubov) 

 

(prestávka od 20.41 h do 21.17 h) 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

(po prestávke) 

Tak myslím, že sme v takom zložení, že môžme 

pokra čova ť v rokovaní o prerušenom bode, na ktorý si 

predsedovia klubov vyžiadali prestávku.  

Sú tu prihlásení poslanci, ktorí žiadali faktické 

poznámky. Niektorí tie žiadosti stiahli.  

Pán poslanec Kríž, faktická poznámka.  

Stiahol.  
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Pán poslanec Hr čka má tiež faktickú poznámku, ale nie 

je prítomný v sále. Čiže stráca nárok na faktickú poznámku.  

S pani poslanky ňou Augustini č mám len ten problém, že 

už dvakrát diskutovala, takže bude to musie ť zrejme 

prednies ť niekto iný. Ak to máte napísané, tak pán poslanec 

Kríž je ten, kto vás môže zastúpi ť.  

Čiže pani poslanky ňa Augustini č pomôže vlastne s tým, 

aby zaznel návrh uznesenia, ktorý nie je len vašim návrhom, 

ale porozumel som, že je to výsledok širšej porady 

predsedov klubov. Čiže nie je to tak, že to prednáša len 

pán poslanec Kríž, hovorí to v mene poslaneckých kl ubov, 

ktoré sa radili, v závere aj za mojej ú časti a smeruje to 

k záveru, ktorý teraz prednesie pán poslanec Kríž.  

Nech sa pá či, pán poslanec. 

Mgr. Oliver   K r í ž , poslanec MsZ: 

Ďakujem ve ľmi pekne za slovo.  

My sme sa zaoberali tou situáciou, ktorá a to 

informáciou, ktorá je nadmieru vážna a chceme k tom u prija ť 

nejaké politické uznesenie. Nechceli sme prís ť k nejakému 

riešeniu, ktoré by mohlo by ť šité horúcou ihlou a mohlo by 

nejakým spôsobom do budúcna (poznámka: nezrozumite ľné 

slovo) fungovanie spolo čnosti, tak sme sa rozhodli, že 

spolo čne podáme návrh uznesenia s pani poslanky ňou 

Augustini č, ktorá ho aj zapísala. A toto uznesenie bude ma ť 

tri časti:  



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 25. a 26. júna 2014 s pokra čovaním 3. júla a 24. septembra 2014 

 780 

Po prvé: Mestské zastupite ľstvo vyjadruje znepokojenie 

nad situáciou v spolo čnosti BVS a s plánovanou 

implementáciou a výbere informa čného systému spolo čnosti. 

To je po prvé.  

Po druhé, žiada aby spolupodpisoval každú jednu 

faktúru v spolo čnosti BVS, akciová spolo čnos ť nad hodnotu 

15 000,00 Eur v jednotlivom, v každom jednotlivom  prípade 

do dátumu nejakého vyriešenia.  

Po tretie, mestské zastupite ľstvo žiada primátora, aby  

v spolo čnostiach BVS a Infra Services  neboli nevykonávané 

žiadne personálne zmeny na úrovni predstavenstiev, 

dozorných rád a výkonných riadite ľov. Termín je ihne ď 

a zodpovedný je pán primátor s tým, a to asi treba poveda ť 

rovno teraz, že k tejto situácii by sme sa ve ľmi radi 

vrátili opätovne na pokra čujúcom zasadnutí tohto 

zastupite ľstva budúci týžde ň. 

Faktickou poznámkou reaguje pani poslanky ňa Tvrdá.  

Ing. Jarmila   T v r d á , poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem pekne.  

Ja som bola tá, ktorá som navrhla pä ť tisíc, potom sme 

hovorili o desa ť, čiže neviem akým štýlom sa tam dostalo 

pätnás ť tisíc. Ja, ja naozaj navrhujem desa ťtisíc eur.  

No a ten týžde ň vydržia.  

Ďakujem. 
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Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Pekár. Nie. pán poslanec Kríž, reaguje  na 

faktickú. 

Mgr. Oliver   K r í ž , poslanec MsZ: 

Ja len to ľko chcem poveda ť, že tam bola diskusia 

o tej,  o tej sume kvôli tomu, že nevieme aké objem y tam na 

dennej báze prechádzajú. Bola tam preto vyššia suma . Ale ja 

si to osvojujem autoremedúrou spolu s poslanky ňou 

Augustini č, nech tam je teda tých desa ť. Ur čite to ľko, ten 

týžde ň to vydrží.  

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán riadite ľ Gajarský, nech sa pá či. 

Mgr. Rastislav   G a j a r s k ý , riadite ľ magistrátu: 

Ja som po čul, že chcete zaviaza ť pána primátora, aby 

podpisoval každú faktúru nad pätnás ť tisíc. Ja neviem či je 

to právne, právne možné. ja by som k tomu potrebova l právny 

výklad, že či je takéto zaviazanie pána primátora vôbec de 

jure správne a okej.  

Ďakujem. 

Bolo na, bolo povedané podpísal.  

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 
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primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Pekár.  

Tak, nech sa ti pá či, máš slovo, pán poslanec. 

Ing. Dušan   P e k á r , poslanec MsZ: 

Ďakujem ve ľmi pekne, pán primátor za slovo. 

Už asi nebude diskusia možnože po mojom príspevku, ale 

rád by som informoval, že sa nezú častním tohto hlasovania. 

Nie je to ani tak kvôli, kvôli meritu toho návrhu 

uznesenia, ale kvôli tomu, že sme rokovali a nikto tu 

nepovie o čom boli tieto rokovania. A preto hovorím, že 

strany, ktoré sa rozpadávajú v sú časnosti, strácajú 

kontrolu nad svojimi nominantami, idú horúcou ihlou  rieši ť 

personálne otázky v spolo čnosti, kde má hlavné mesto 

väčšinový podiel.  

Ja sa novinárom, možnože teraz aj chcem ospravedlni ť, 

pretože nemal som splnomocnenie nominantov KDH 

v Bratislavskej vodárenskej spolo čnosti na to, aby som 

povedal ich mená, sú to pán Be ňo a pán Kme ťko. A na 

začiatku volebného obdobia sme si povedali, že to budú  

manažéri, ktorí nie sú nejako spojení so stranami a  preto 

som nepovedal toto meno, pretože s KDH nemajú ni č spolo čné 

okrem toho, že súhlasili s nomináciou v predstavens tve 

Bratislavskej vodárenskej spolo čnosti. 

Nerád by som bol, aby moje nehlasovanie, respektíve  

vytiahnutie karty v tomto prípade, bolo vnímané ako  

nesúhlas s tým návrhom uznesenia, ale človek je oslobodený 

keď povie pravdu. A to čo sa udialo aj v minulosti, že boli 
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navrhovaní, dovo ľovanie členov predstavenstva bez toho, že 

by sme mali životopis a to som v ďačný pánovi primátorovi, 

že nepris, nepodpísal toto uznesenie, aj ke ď teda tam boli 

iné dôvody. Ale toto je môj dôvod, pre čo nebudem hlasova ť 

o tomto návrhu uznesenia.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Faktickou poznámkou reaguje pán poslanec  Jen čík.  

Radovan   J e n č í k , poslanec MsZ: 

Pán Pekár, berte si príklad z vašej kolegyne Tvrdej . 

To je jedna silná žena. Toto čo ste vy teraz dokázal, to je 

úbohé, je to úbohé.  

My sme vy, my sme našli riešenie, vaša kolegy ňa došla 

s návrhom, my sme sa dohodli a vy ste to teraz celé  

rozvrátili, naruby.  

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: 

Krátko. 

No, pán Pekár nešijeme ni č horúcou ihlou. Aj preto sme 

si dali týžde ň čas, aby sme o tom hovorili. Ale ako som 
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povedala, to čo tu bolo dneska odprezentované nás 

nepresved čilo, vyjadrili sme znepokojenie a za túto, za 

tento informa čný systém hlasovalo devä ť ľudí 

predstavenstva, devä ť ku nula, to znamená, že celé 

predstavenstvo sa, minimálne v mojich o čiach, 

diskvalifikovalo.  

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Uhler.  

Mgr. Jozef   U h l e r , poslanec MsZ: 

Ešte mi povedzte, že kto zabezpe čí, že o týžde ň tento 

bod v programe bude, pretože zatia ľ schválený nie je.  

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec, ten režim, ktorý sme našli je taký, ž e 

musia by ť politické rokovania, pretože ja som odmietol, tak 

ako v minulom prípade, aby sme na po čkanie riešili 

personálne veci. Veci, ktoré sa dajú na stôl, ktoré  nemáme 

prediskutované, nemáme k nim patri čné údaje, to sa naozaj 

nerobí. Nezvykli sme to robi ť v zastupite ľstve. 

Čiže dohodli sme na tom, že vytvoríme si priestor, t en 

týžde ň na to potrebujeme, technika ako dosta ť návrh 

prípadnej personálnej zmeny je rôzne, možno o ňom rokova ť 

ako o prvom bode, to je vecou rozhodnutia zastupite ľstva, 

aby vyriešilo to, čo považuje za potrebné.  
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Upozor ňujem, že ak rozhodneme my o akejko ľvek 

nominácii, bude potrebné zvola ť mimoriadne valné 

zhromaždenie, ktoré sa môže kona ť najskôr 45 dní od 

zvolania. Na to sú pravidlá, procedúry. V prípade B VSky nie 

sme jediný akcionár, keby sme boli, samozrejme je t o omnoho 

rýchlejšie.  

Čiže ja len som informoval poslancov o tom, že asi 

takýto postup považujem za normálny.  

Čaká nás intenzívna práca. Diskusie na politickej 

úrovni, na to, aby sme vlastne riešili problémy, kt oré 

v BVS vidíme a ktoré chce vyjadri ť to uznesenie, ktoré je 

navrhované dnes.  

Takto to, takto to charakterizujem. To sa odohralo,  

aspo ň z môjho poh ľadu, v miestnosti ved ľa, kde bola porada, 

ktorá pred tým prebiehala len na úrovni predsedov k lubov.  

No, ešte sme to neuzavreli.  

Čiže pán námestník Budaj, všetci už majú červené 

prihlášky, ale povedzme, že pán námestník ešte môže .  

Nech sa pá či. 

Ján   B u d a j ,  námestník primátora a poslanec MsZ: 

Ďakujem za pochopenie.  

Ja by som považoval za celkom normálne, ak by si te raz 

členovia predstavenstva sami zvážili svoj odchod z f unkcií 

bez toho, aby museli by ť odvolávaní. Ja by som apeloval na 

takýto džentlmenský postoj.  
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Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prosím, akože takéto výzvy sú ve ľmi sympatické, ale 

predstavte si, že ten podnik má fungova ť celé tri mesiace 

do najbližšieho zastupka, 45 dní je doba, kým ustan ovíte 

nového človeka.  

Predstavte si, že zajtra sa všetci vzdajú, že vypo čujú 

túto výzvu, kto tam bude fungova ť? Ako to bude fungova ť?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Ja viem, že voda pote čie. Ale akože, jako, revolu čné 

riešenia sú dobré, ale dajte si týžde ň času, chladnú hlavu 

a normálne politické rokovania.  

Pani námestní čka Kimerlingová, faktická. 

Ing. Viera   K i m e r l i n g o v á ,     

I .  námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

No vážení priatelia, reagujem na môjho kolegu.  

Ale ja som brala tú diskusiu tak, že chceme urobi ť 

nápravu v tom verejnom obstarávaní a v tom, v tom c elom 

systéme, ale nie že teraz ich všetkých zotneme hlav a-

nehlava.  

Takže ide nám o to, aby sme urobili poriadok 

v spolo čnosti s týmto konkrétnym prípadom, alebo od samého 

začiatku išlo o to, že teda odpálime celé predstvenstv o.  

No, ja žasnem. 
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Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Za ťovi č. Pán poslanec Za ťovi č.  

RNDr. Martin   Z a ť o v i č , poslanec MsZ: 

Ja sa chcem opýta ť pána primátora, že pre čo ke ď pani 

Augustini č mala (poznámka: nezrozumite ľné slovo) svietilo 

na červenú, nemohla ma ť slovo a pán Budaj to slovo dostal? 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ona išla prednáša ť návrh. A tam nechcem, aby nikto 

spochybnil návrh. 

RNDr. Martin   Z a ť o v i č , poslanec MsZ: 

Dobre.  

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Toto bola diskusia, čiže tam som troška bol 

tolerantnejší. Máte inak pravdu.  

Keďže sa nikto ďalší nehlási, uzatváram možnos ť sa 

prihlási ť k bodu šes ťdesiatdevä ť A. 

Dávam priestor pre návrhovú komisiu. 

Pani predsední čka nám prednesie návrh uznesenia.  
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Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Takže je tu návrh na uznesenie: 

Mestské zastupite ľstvo vyjadruje znepokojenie nad 

informáciu o prebiehajúcej implementácii a výbere I S v 

spolo čnosti BVS,  žiada primátora aby šifroval každú 

faktúru spolo čnosti BVS nad hodnotou 10 000,00 Eur v 

jednotlivých prípadoch,  a po tretie, mestské 

zastupite ľstvo žiada primátora, aby v spolo čnostiach 

predstavenstva BVS, v spolo čnostiach BVS a Infra Services 

sa nevykonali žiadne personálne zmeny na úrovni 

predstavenstva, dozornej rady a výkonných riadite ľov. 

Výkonného riadite ľa, asi.  A to ihne ď, termín.  

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Termín je ihne ď.  

Vieme všetci o čom ideme hlasova ť?  

Pán poslanec Šindler avizuje, že potrebuje ma ť 

procedurálnu poznámku. 

Nech sa pá či. 

Pán poslanec Šindler, keby ste ho zapli na 

procedurálnu poznámku.  

Musíte, áno už je to tam.  

Ing. Milan   Š i n d l e r , poslanec MsZ: 
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Ďakujem za slovo. 

Ešte chcem pripomenú ť, že ak sme spomínali v tej 

úvodnej časti, že na 30-teho sa vzdáva funkcie predseda 

predstavenstva aj generálny riadite ľ, aby sme, ke ď povieme 

oddnes nikto, tak toto už asi neplatí, lebo tam gen erálny 

riadite ľ už odchádza, či sa nám to pá či alebo nepá či. 

Inžinier Jakab.  

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Iba že by sa nezišla dozorná rada. Lebo ú činok 

(zasmiatie) vzdania sa, ú činok vzdania sa nastáva vtedy, 

keď sa zíde dozorná, hovorím len nahlas, že. Ale ona j e 

zvolaná na 30-teho, aby sme teda vedeli. Ja som to 

avizoval. V ten istý de ň je zvolané predstavenstvo, ktoré 

má rieši ť, čo bude de ň po, lebo ten problém je reálne tu.  

Čiže to uznesenie smeruje k tomu, aby sa tam neurobi li 

veci, ktoré nebude vedie ť ovplyvni ť mestské zastupite ľstvo. 

Ja som tak rozumel tie návrhy, ktoré predniesli pre dsedovia  

klubov.  

Dve faktické poznámky.  

Pán poslanec Šov čík. 

Mgr. Sven   Š o v č í k , poslanec MsZ: 

Pán primátor, to čo ste teraz povedali, to ste mysleli 

ako vaše prianie alebo odporú čanie členom dozornej rady? 
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Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Nie, vôbec nie, vôbec nie.  

Ja len rešpektujem to, že na 30-teho je zvolaná 

dozorná rada. To je všetko, čo hovorím.  

Ale či sa zíde, to neviem zaru či ť, pretože ja nie som 

jej predsedom, ani jej členom. 

Pán poslanec He čko.  

Ing. Vladislav   H e č k o , poslanec MsZ: 

No, ja si chcem len ujasni ť slovo šifrova ť faktúru. To 

jak to mám chápa ť? 

Že to dostane primátor, bude to šifrova ť do nejakého 

kódu Navajo alebo Enigma alebo do čoho, nechápem tomu. 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán, pán poslanec, je to taká úradnícka hantírka, ž e 

kým to ten posledný, ktorý má právo podpisova ť v mene 

spolo čnosti a to ja nie som, kým to podpíše, tak to 

podpisujú, povedzme v tej našej hierarchii od refer enta až 

po zástupcu riadite ľa, potom pán riadite ľ a potom to ide na 

podpis ku mne. Hovorím teraz našu hierarchiu.  

Ak v tejto hierarchii, a tam sa to hovorí, že 

šifroval, šifroval spis, vtedy mám istotu, že to te da videl 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 25. a 26. júna 2014 s pokra čovaním 3. júla a 24. septembra 2014 

 791 

ten príslušný zodpovedný pracovník a on tým podpiso m 

potvrdzuje, že ten spis je v poriadku.  

Tu sa myslí to, že keby tá šifra, teda tá by niekde  

mala by ť pred tým kone čným podpisom. Aby sme tam dali jasne 

najavo, že to chceme ovplyvni ť.  

Pán doktor Katriak mi bol poveda ť, že nevie ako si to 

právne vynútime, lebo na to nemáme žiadny nástroj, ale, ale 

politicky sme dali najavo nejaký postoj.  

Čiže to znamená šifrova ť. Nemôžem podpisova ť, ani, ani 

sa do tej role nikdy netla čím, lebo to nie je vôbec možné, 

aby podpisoval primátor namiesto zvolených členov 

a fungujúcich členov predstavenstva alebo výkonných 

orgánov.  

Máme ďalšie faktické poznámky.  

Pán poslanec He čko.  

Ing. Vladislav   H e č k o , poslanec MsZ: 

No, ja som asi zrejme pochopil, čo sa za tým skrýva, 

ale ako úprimne povedané, ja parafujem faktúry, neš ifrujem 

ich, hej?  

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

To je to isté, nazvime to, že to je to isté. o sa t ým 

Tmyslí.  
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Pán poslanec Kríž. 

Mgr. Oliver   K r í ž , poslanec MsZ: 

To som chcel tiež poveda ť, že môžme to nazva ť 

akoko ľvek. Ko, ko, ko, kosignova ť, alebo parafova ť, alebo 

šifrova ť, ale vieme, čo s tým myslíme a myslím, že to dobre 

vie aj predstavenstvo. To znamená, že ja predpoklad ám, aj 

keď to právne nie je asi vynútite ľné, tak je to jasný 

politický signál. A tí ľudia, ktorí sú tam 

v predstavenstve, nakoniec, koniec-koncov sú vä čšinou 

politickí nominanti. Čiže pochybujem, že by toto dokázali 

napriek tomu odignorova ť.  

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pani poslanky ňa Tvrdá.  

Ing. Jarmila   T v r d á , poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem pekne za slovo.  

Je tu istá hektika. Ja si len chcem uisti ť, pokia ľ to 

bude desa ťtisíc zahlasujem, pokia ľ pätnás ť a viac 

nezahlasujem.  

Kolega Kríž, aká je to suma?  

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Desať, osvojil si váš návrh.  
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Ing. Jarmila   T v r d á , poslanky ňa MsZ: 

Dobre, ďakujem.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón „bez DPH) 

Ing. Jarmila   T v r d á , poslanky ňa MsZ: 

Bez DPH, to by tam malo by ť uvedené.  

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Vidím, že ste správni detailisti, ale uznesenie má byť 

presné. To je pravda. To je pravda. Čiže musí by ť jasné, čo 

myslelo zastupite ľstvo, ke ď prijímalo také uznesenie.  

Môžme, prosím, pristúpi ť ku hlasovaniu?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Vyšle, došlé faktúry? Že by ste mi urobili zaujímav ý 

víkend? Devä ťdesiattisíc klientov? Ale ja som v pohode, 

nebojte sa. Čiže došlé faktúry.  

Takže, pani predsední čka, budeme to musie ť ešte raz 

pre číta ť, lebo je to vážna vec aj ke ď sa nám to zdá v tej 

nočnej dobe také úsmevné, nie je to úsmevné.  

Prosím, keby ste to pre čítali ešte raz.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 
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Mestské zastupite ľstvo vyjadruje znepokojenie nad 

informáciu o prebiehajúcej implementácii a výbere I S v 

spolo čnosti BVS. 

Po druhé, žiada primátora, aby šifroval každú faktú ru 

spolo čnosti BVS nad sumou 10 000,00 Eur, nad hodnotou ale bo 

sumou v jednotlivých prípadoch. Teda každú jednu fa ktúru 

nad tých desa ťtisíc.  

A po tretie, mestské zastupite ľstvo žiada primátora, 

aby v spolo čnostiach BVS a Infra Services, a. s.  sa 

nevykonali žiadne personálne zmeny na úrovni 

predstavenstiev, dozorných rád a výkonných riadite ľov. 

Termín ihne ď. 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Vieme o čom budeme hlasova ť?  

Dávam hlasova ť o návrhu pána poslanca Kríža a pani 

poslankyni Augustin č, ktorí spísali dohodu predsedov 

poslaneckých klubov.  

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťpäť prítomných poslancov, 

dvadsa ťšes ť za, nikto proti, ôsmi sa hlasovania 

zdržali, jeden poslanec nehlasoval. 

Konštatujem, že sme prijali platné uznesenie 

a uzatvorili sme bod 69A. 
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Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Teraz prosím prejdeme k procedúre. Navrhoval som, a by 

sme rokovali o bode číslo 56, to je ur čenie volebných 

obvodov a po čtu poslancov v nich. Bode číslo 49 a 50, to sú 

tie všeobecne záväzné nariadenia. A ak nám zostane čas, tak 

prerokujeme ešte návrh na druhú etapu Integrovaného  

dopravného systému. 

To sú body 56, 49, 50 a 55A. 

S tým, že tá IDSka ke ď nám vyjde čas. Ke ď nie, vieme 

urobi ť aj o týžde ň, ešte stále nie je neskoro, lebo ona sa 

má spusti ť najskôr od 1. 8. 

No dobre, môžme. IDSku dávam teda s otáznikom. Ur čite 

chcem aby sme prerokovali volebné obvody, 49, 50, t o sú 

veci, ktoré treba kvôli protestu prokurátora zvládn uť. 

Otváram rokovanie.  

Pardon, dávam súhlas z vašej strany.  

Či súhlasíte s tými, s týmto postupom 56, 49, 50? 

Nikto nežiada hlasovanie, čiže beriem to za všeobecný 

súhlas.  
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BOD 56 NÁVRH NA  UR ČENIE  VOLEBNÝCH  

OBVODOV A POČTU  POSLANCOV  V  NICH 

DO  MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY 

ZA JEDNOTLIVÉ MESTSKÉ ČASTI HLAVNÉHO 

MESTA SR BRATISLAVY NA VOLEBNÉ 

OBDOBIE 2014 – 2018 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Otváram rokovanie o bode pä ťdesiatšes ť.  

Kolegyne pripravili materiál, ktorý si vyžaduje zák on 

o vo ľbách do orgánov územnej samosprávy, že máme ako 

zastupite ľstvo rozhodnú ť o po čte volebných obvodov a po čtu 

poslancov v nich.  

Vychádzali sme s aktuálnych čísiel týkajúcich sa 

počtov obyvate ľov a zhodou okolností všetko vyšlo tak, ako 

pred štyrmi rokmi. Čiže v tých istých volebných obvodoch, 

rovná sa mestských častiach, je stanovený ten istý po čet 

poslancov. Takže fakticky vyzerá, že nenastane zmen a, ale 

my to musíme schváli ť, pretože mohla nasta ť za to obdobie 

z h ľadiska po čtov obyvate ľov a mali by to tieto pravidlá 

reflektova ť.  

Čiže navrhujem vám schváli ť uznesenie tak ako je 

predložené, ktoré sa opiera o ve ľmi poctivý výpo čet, ktorý 

urobili kolegyne z oddelenia organiza čných vecí.  

Toľko z mojej strany na úvod k bodu pä ťdesiatšes ť.  
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Otváram k nemu diskusiu. 

Pán poslanec Šov čík.  

Mgr. Sven   Š o v č í k , poslanec MsZ: 

Pán primátor, ja sa len chcem opýta ť, či náhodou 

nemáte informáciu kedy predseda národnej rady plánu je 

vyhlási ť, na aký termín, komunálne vo ľby.  

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Priznám sa, že aj  m ňa to zaujíma. Ešte nie tak nejak 

tragicky, ale nemám tú informáciu.  

Hovorí sa, že najposlednejší možný termín je 22. 

novembra, ale po čul som už aj úvahy o nejakom októbrovom 

termíne. Čiže nechcem teraz vôbec vás zavádza ť. Nemám 

informáciu. Poviem to ve ľmi poctivo, lebo som s pánom 

predsedom nehovoril. 

Pán poslanec Fiala, nech sa pá či.  

Stanislav   F i a l a , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo, pán primátor. 

Ospravedl ňujem sa za krátku poznámku.  

Tak isto ako pred štyrmi rokmi aj teraz sa chcem 

vyjadri ť, že považujem takýto k ľúč za nespravodlivý 

a dovo ľujem si poveda ť aj protiústavný, pretože po čty 

voli čov na jednotlivých poslancov v súvislosti 
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s jednotlivými zákonmi sú ve ľmi rozdielne a myslím si, že 

by sa tým opätovne mal zaobera ť príslušný súd. Možno 

Ústavný súd alebo niektorá iná organizácia, prokura túra, 

pretože sú to, sú to nerovnaké podmienky zvolenia.  

Rešpektujem to, že je to takto predložené, pretože 

zákony to ukladajú, ale považujem to za nespravodli vé.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Faktickými poznámkami reaguje pán poslanec He čko.  

Ing. Vladislav   H e č k o , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Ja chcem podpori ť slová pána Fialu, takisto to 

považujem takúto metodiku výpo čtu za scestnú z môjho 

pohľadu. Všetci vedia, ja som z Devínskej Novej Vsi. Ke ď si 

pozriete, tam je pätnás ťtisíc aj s drobnými obyvate ľov 

a ke ď to porovnáme napríklad z Petržalkou, ja viem, že p án 

Fiala ste z Petržalky, tak de facto Petržalka by ma la ma ť 

stošes ťdesiatpä ťtisíc obyvate ľov, aby mala jedenás ť 

mandátov.  

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 
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Faktickou pán poslanec Šov čík.  

Mgr. Sven   Š o v č í k , poslanec MsZ: 

No, ja chcem poveda ť kolegovi poslancovi, že Ústavný 

súd Slovenskej republiky sa touto témou už zaoberal  a túto 

tému vyriešil. Takže to znamená, že samozrejme logi ka veci 

by bola, že by na desa ťtisíc oprávnených voli čov mal by ť 

jeden mandát, to znamená, že by tým pádom nemohli v zniknú ť 

volebné obvody v mestských častiach, ktoré majú menej ako 

desa ťtisíc oprávnených voli čov a práve toto Ústavný súd 

rozhodol, že je to v súlade s Ústavou Slovenskej re publiky, 

že môže ma ť volebný obvod, aj ke ď je to mestská časť, ktorá 

má menší po čet oprávnených voli čov s trvalým pobytom, že 

môže sa vytvori ť samostatný volebný obvod jednomandátový.  

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec, toto by bola zaujímavá informácia, le bo 

ja som o takomto rozhodnutí Ústavného súdu nepo čul. Neviem 

kto teda dal podnet na to preskúmanie, ur čite sa to 

netýkalo Bratislavy.  

Tak možnože ja mám málo informácií. Ale pomohlo by nám 

to diskusiu, ktorú máme, ve ľké, menšie a stredné mestské 

časti, aby sme si to pre čítali a nemali potom taký pocit, 

že niekto na niekoho, nechcem poveda ť, že dopláca, ale 

v po čte hlasov to asi tak je. To nazna čil pán poslanec 

Fiala.  
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Takže ja by som prosil, keby ste, ak máte tú 

informáciu, dali to k dispozícii, ja to rád poskytn em 

poslancom, aby ste si urobili obraz. Lebo my vychád zame 

v tomto materiáli z platného zákona o Bratislave. T am 

nemáme kam uhnú ť. Myslím, že toto rešpektuje aj pán 

poslanec Fiala. Tento názor bol taký, je to protiús tavné. 

Nie, ak sa to raz rozhodlo, tak je to potom na dlhú  dobu 

jasné.  

Pán poslanec Fiala reaguje na faktické poznámky. Aj  tá 

moja bola prípadne faktická na vás.  

Nech sa pá či. 

Stanislav   F i a l a , poslanec MsZ: 

Áno, pán primátor. Ja rozumiem tomu a rešpektujem t o, 

že v tejto chvíli nemali ste inú možnos ť, iba toto 

navrhnú ť.  

O tom výroku Ústavného súdu som po čul aj ja. Môžem sa 

mýli ť, ale vychádzam, alebo teda moja vedomos ť je taká, že 

vychádzal z po čtu osemdesiat poslancov a to hlasovanie bolo 

o jeden hlas. Takže môžem sa mýli ť, ale pri po čte 

štyridsa ťpäť poslancov, ke ď sa ten rozdiel diametrálne 

odlíšil, odlišuje, tak už to rozhodnutie by možno b olo 

o jeden hlas iné.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 
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Ďakujem pekne. 

Diskutuje pán poslanec Kubovi č.  

Mgr. Vladimír   K u b o v i č , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne za slovo.  

Ja poprosím, že tým že už je taká neskorá doba, tak  

asi ten môj príspevok bude taký, ale musím sa za ma lé 

mestské časti trošku do tejto debaty zapoji ť, lebo zdá sa 

mi to celkom také, poviem smiešne. Poviem to smiešn e. Lebo 

my sme na tomto materiáli, lebo tento materiál sa d ostal, 

vlastne tieto po čty sa dostali do novely zá, alebo do 

návrhu novely zákona o Bratislave v minulom volebno m období 

a dos ť intenzívne sme na tom pracovali a neviem si celkom  

dobre predstavi ť, že my tu medzi sebou skrátka 

Bratislav čania sa ohá ňame Ústavnými súdmi a podobnými 

doslovne nezmyslami. Lebo bolo to založené na dohod e 

v prvom rade a na spolupatri čnosti. Nikto neh ľadal k ľúč, 

ktorý by bol totálne spravodlivý, lebo ten sa ani n enájde. 

A len tak, teda ke ďže je už hovorím pred tou desiatou, 

tak možno by za Záhorskú Bystricu nabudúce mohlo pr ís ť, nám 

to tak vychádza, ke ďže máme nejaké štyritisíc obyvate ľov, 

tak možno nejaké die ťa do šes ť rokov. Možno by to bolo 

celkom fajn.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 
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Pán poslanec Osuský.  

MUDr. Peter   O s u s k ý ,  Csc., poslanec MsZ: 

Tak ja sa priznám, že by som skuto čne mal ten pocit, 

že treba bra ť v ochranu malé mestské časti pokia ľ nedôjde 

k municipalizácii i na tejto vrstve by som povedal 

Slovenskej republiky. lebo to, že máme neudržate ľne malé 

obce je známe a v porovnate ľných krajinách je po čet 

municipalít, vi ď Dánsko, nezrovnate ľne menší. A možno je 

tam aj vä čší blahobyt a majú možno aj tak viacej v tých 

malých obciach na hlavu všetkého možného ako u nás.   

Ale pod ľa tejto logiky by samozrejme muselo ma ť, ak má 

Čuňovo jedného zástupcu, našu milú kolegy ňu, tak by muselo 

mať Staré Mesto asi tridsiatichštyroch zástupcov v tom to 

grémiu a potom by mohol ma ť pán kolega Fiala dobrý pocit, 

že to nie je protiústavné, keby sme teda my Starome šťania 

tu mali tridsa ťštyri ľudí a Petržalka tak zhruba 

devä ťdesiatosem alebo stojedna.  

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Fiala má faktickú poznámku.  

Stanislav   F i a l a , poslanec MsZ: 

K tomuto tu, tu nejde o pocity, tu ide 

o spravodlivos ť. A pokia ľ ma pamä ť neklame, tak pri vo ľbách 

do samosprávnych krajov ten výpo čet a tie obvody sú iné 

a tam túto výhodu mestské časti nemajú.  
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Ďakujem. 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Áno, pretože reprezentujú územie a rovnaký po čet 

obyvate ľov, čiže tam sa ten princíp rovnosti hlasu voli ča 

rešpektuje v inej miere. Tu zase sa rešpektuje prin cíp 

solidarity a územnej súdržnosti mesta, o ktorom hov oril pán 

poslanec Kubovi č.  

Preto sme mu dali prednos ť, ke ď sme robili novelu, že 

sme tento princíp naruši ť nechceli. Ale ak príde k nejakému 

usporiadaniu na území, na úrovni Slovenska, k inému  

usporiadaniu, možno aj Bratislava bude musie ť reagova ť a tá 

diskusia nás jednoducho čaká.  

V tejto chvíli konštatujem, že sa nikto neprihlásil . 

Závere čné slovo si táto diskusia asi nevyžaduje. Skôr 

vyžaduje vaše rozhodnutie, preto dávam slovo návrho vej 

komisii.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Budeme hlasova ť o návrhu uznesenia tak ako je nám 

písomne predložené, mestské zastupite ľstvo po prerokovaní  

ur čuje volebné obvody a po čty poslancov v nich do mestského 

zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy za jednotlivé 

mestské časti hlavného mesta SR Bratislavy na volebné 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 25. a 26. júna 2014 s pokra čovaním 3. júla a 24. septembra 2014 

 804 

obdobie 2014 – 2018, tak ako je uvedené v písomnej časti, 

mám ich pre číta ť?  

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Nie, nie, nie, myslím, že to všetci majú pred sebou . 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Od jedna do sedemnás ť pre všetkých mestských častí.  

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 tomto návrhu 

uznesenia. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťsedem prítomných poslancov, 

tridsa ťsedem za, nikto proti, nikto sa hlasovania 

nezdržal. 

Konštatujem, že sme prijali platné uznesenie. 

 

 

BOD 49 NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA 

HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

BRATISLAVY O URČENÍ NÁZVOV 
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NOVOVZNIKNUTÝCH ULÍC A O ZMENE NÁZVU 

NÁMESTIA V MESTSKEJ ČASTI 

BRATISLAVA-DEVÍN 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Bod číslo štyridsa ťdevä ť je Návrh všeobecne záväzného 

nariadenia hlavného mesta o ur čení názvov novovzniknutých 

ulíc a  zmene názvu námestia v mestskej časti Bratislava-

Devín. 

Myslím, že môžme to aj bez úvodného slova. Procedúr a 

bola dodržaná, to znamená, miestne zastupite ľstvo rozhodlo, 

predložilo nám návrh a my ho predkladáme vám na roz hodnutie 

mesta.  

Otváram diskusiu k bodu štyridsa ťdevä ť.  

Konštatujem, že sa do nej prihlásil pán poslanec 

Kolek.  

Ing. Ignác   K o l e k , poslanec MsZ: 

Takú krátku teda len poznámku k tomuto, naozaj jedn á 

sa tam o tri samostatné riešenia pomenovania ulíc a lebo 

námestia. Predchádza tomu intenzívna výstavba v týc h 

lokalitách. Sú tam prví záujemcovia už o nas ťahovanie, čiže 

je aktuálny ten čas, že tie ulice by mali by ť už 

pomenované, prijaté. 

Súčasne prebeh, prebiehla aj petícia v rámci mestskej 

časti na premenovanie Námestia práce na Námestie Svä tých 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 25. a 26. júna 2014 s pokra čovaním 3. júla a 24. septembra 2014 

 806 

Cyrila a Metoda. Je to teda to centrálne námestie o proti 

kostolu. Ja si myslím teda,  že vzh ľadom aj na Devín, že to 

je vhodné, aby takéto námestie po, teda nieslo, nie slo 

pomenovanie po týchto dvoch svätých. Takže poprosím  

o prijatie tohto všeobecne záväzného nariadenia.  

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Ďalej sa už do diskusie nikto nehlási. Uzatváram 

možnosť sa prihlási ť.  

Prosím návrhovú komisiu. 

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 schva ľuje 

všeobecne záväzné nariadenia hlavného mesta o názva ch 

novovzniknutých ulíc.  

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prosím. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Upozor ňujem, že je to trojpätinová vä čšina prítomných.  
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Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prítomných.  

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťsedem prítomných, 

tridsa ťsedem za, nikto proti, nikto sa nezdržal. 

Konštatujem, že sme prijali všeobecne záväzné 

nariadenie. 

 

 

BOD 50 NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA 

HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

BRATISLAVY O ZÁKAZE POŽÍVANIA 

ALKOHOLICKÝCH NÁPOJOV NA VEREJNE 

PRÍSTUPNÝCH MIESTACH NA ÚZEMÍ 

HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

BRATISLAVY 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Päťdesiatka je Návrh všeobecne záväzného nariadenia 

hlavného mesta o zákaze požívania alkoholických náp ojov na 

verejne prístupných miestach na území hlavného mest a 

Slovenskej republiky Bratislavy. 
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Pán riadite ľ, to je asi vaša parketa, aby ste to 

predniesli.  

Nech sa pá či. 

Mgr. Rastislav   G a j a r s k ý , riadite ľ magistrátu: 

Ďakujem pekne za slovo.  

Komisia na ochranu verejného poriadku odporú ča  tento 

materiál  schváli ť, tak isto aj sociálna komisia.  

Pripomienky neboli v stanovenom termíne žiadne 

doru čené.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Zvolili sme úplne inú konštrukciu, to znamená, idem e 

na vymenovanie priestorov, kde je zakázané požíva ť alkohol 

na verejnom priestranstve. Ozna čenie budeme rieši ť 

následne, pretože to nie je také jednoduché, ako dá me 

potenciálnym konzumentom najavo, že tu sa nesmie pi ť. 

Budeme to rieši ť piktogramami, zna čkami, nebudeme všade 

dáva ť nejaké ve ľké tabule. To znamená, túto vec bude treba 

vyrieši ť, ale najprv treba rozhodnú ť, či toto je  tá cesta. 

Odpozerali sme to z Prahy, kde takýmto spôsobom rie šia 

reguláciu a zákaz používania alkoholu na verejne 

prístupných miestach, čiže tá naša konštrukcia vychádza 

z príkladov, ktoré sú už vyskúšané.  
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Otváram diskusiu, do ktorej sa hlási pán poslanec  

Šovčík ako prvý. 

Mgr. Sven   Š o v č í k , poslanec MsZ: 

Pán primátor, dávam pozme ňujúci návrh k tomuto 

všeobecne záväznému nariadeniu a síce k jeho príloh e k 

všeobecne záväznému nariadeniu kde sú vymenované ve rejne 

prístupné miesta na poslednej strane Staré Mesto, b od číslo 

desa ť Predstani čné námestie v tomto meste už neexistuje.  

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Áno. 

Mgr. Sven   Š o v č í k , poslanec MsZ: 

Takže by tam, navrhujem, aby tam bolo námestie Fran za 

Liszta. Asi pri príprave materiálov si to nikto nev šimol. Ň 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem ve ľmi pekne, pán poslanec . 

To asi si pán riadite ľ vie osvoji ť aj autoremedúrou, 

aby sme o tom nemuseli hlasova ť a komplikova ť si v tomto 

smere život.  

Pán riadite ľ to povie v závere čnom slove. 

Teraz má slovo pán poslanec Uhler.  
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Mgr. Jozef   U h l e r , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Podľa tohto všeobecne záväzného nariadenia sa mesto 

stavia do akejsi významnejšej pozície ako niekto in ý, 

pretože ak mesto organizuje akciu, tak v zmysle § 2  odsek 1 

neplatí zákaz. Ak ju organizuje niekto iný, tak ten  zákaz 

platí. Ja si nemyslím, že toto je v poriadku.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Dávate možno návod na ďalšie preskúmanie tohto 

vézeten. Ja si to uvedomujem. Zvážte.  

Pani poslanky ňa Farkašovská.  

PhDr. Ľudmila   F a r k a š o v s k á , poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Ja len ako predsední čka komisie pre ochranu verejného 

poriadku, ktorá bola ges čnou komisiou k tomuto vézeten, by 

som rada tlmo čila jednu, jedinú pripomienku, ktorá, ktorú 

komisia mala a ktorá sa nedala do textu zapracova ť už 

autoremedúrou. Zhodli sme sa, že v § 1 v bode dé, m á by ť 

doplnené na zastávkach a nástupištiach mestskej hro madnej 

dopravy. Presnejšie, na zastávkach/nástupištiach, a by to 

bolo úplne jasné. 

Ďakujem. 
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Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

To budeme rieši ť tiež prostredníctvom predkladate ľa. 

A pán poslanec Šov čík má k tomu faktickú poznámku. 

Mgr. Sven   Š o v č í k , poslanec MsZ: 

No, ja by som len upozornil aj pána primátora, aj p ani 

kolegy ňu Farkašovskú, že všeobecne záväzné nariadenie  sa 

nedá upravova ť autoremedúrou, pretože ono viselo na úradnej 

tabuli, prešlo pripomienkovým konaním. Čiže ke ď niekto chce 

nie čo zmeni ť v ňom, musí da ť tak ako ja ofi, návrh na 

pozmeňujúci alebo dopl ňujúci návrh.  

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Dobre, budeme to rešpektova ť. Máte pravdu, pán 

poslanec . 

Čiže pani poslanky ňa Farkašovská. 

PhDr. Ľudmila   F a r k a š o v s k á , poslanky ňa MsZ: 

Veď ja som to práve povedala, ke ďže sa to nedá 

upravova ť autoremedúrou, tak to dávam ako pripomienku našej 

komisie a musíme to rieši ť týmto spôsobom.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 
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primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Čiže budeme o tom hlasova ť.  

Ešte niekto sa chce vyjadri ť?  

Konštatujem, že to nie je tak.  

Dávam priestor pre návrhovú komisiu.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Takže sme dostali dva návrhy dopl ňujúce, respektíve 

oprav, opravu. 

Prvý návrh na opravu bolo od pána poslanca Šov číka 

a síce, Staré Mesto v položke desa ť Predstani čné námestie 

sa mení správne na Námestie Franza Liszta. 

A druhý návrh od pani poslankyni Farkašovskej vo 

všeobecne záväznom nariadení paragraf jeden v bode dva, bod 

dé, písmeno dé, na zastávkach tam dáme lomítko a na píšeme 

tam slovo nástupištiach mestskej hromadnej dopravy.   

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Môžem dať hlasova ť o návrhu pána poslanca Šov číka 

a pani poslankyni Farkašovskej.  

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťšes ť prítomných poslancov, 
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tridsa ťšes ť za, nikto proti, nikto sa hlasovania 

nezdržal. 

Konštatujem, že sme prijali tieto dva pozme ňujúce 

návrhy.  

Pani predsední čka.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Teraz by sme mali hlasova ť o celom materiály, teda o 

všeobecnom záväznom nariadení, že mestské zastupite ľstvo 

schva ľuje toto všeobecne záväzné nariadenie. Trojpätinová  

väčšina prítomných.  

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte  o celom materiál y o 

všeobecne záväznom nariadení o zákaze používania 

alkoholických nápojov.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťšes ť prítomných poslancov, 

dvadsa ťdevä ť za, dvaja proti, štyria sa zdržali 

hlasovania, jeden nehlasoval. 

Konštatujem, že sme prijali všeobecne záväzné 

nariadenie o zákaze požívania alkoholických nápojov  na 

verejne prístupných miestach. Ň 
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Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, myslí m, 

že sme naplnili misiu, ktorú dnes máme. 

Chcem sa s vami dohodnú ť o pokra čovaní. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Chcete dokon či ť štyridsa ťšes ť?  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Ja myslím, ja myslím, že teraz je dôležité, aby sme  si 

povedali kedy pokra čujeme. Ja som dal urobi ť prieskum medzi 

vami a zistil som, že máme pä ť poslancov, ktorí tu nie sú, 

čiže sa nemohli vyjadri ť o ich potenciálnej ú časti 3.7.  

Navrhujem pokra čova ť 3. 7. Máme tridsa ťpäť tých, ktorí 

môžu prís ť, čiže tridsa ťpäť môže prís ť, pä ť nemôže prís ť 

a o piatich nevieme či môžu. To je pán poslanec Dinuš 

a niektorí ďalší, ktorí tu dnes nemohli by ť s nami, pretože 

sa na celý de ň ospravedlnili.  

Čiže tridsa ťpäť je pod ľa mňa číslo kde môžme normálne 

pracova ť, nemáme už žiadne trojpätinové hlasovania, sú to 

rozhodnutia. Bodov programu je okolo pä ťdesiat a nejaké 

malé číslo k tomu.  

Čas, ja navrhujem o pätnástej hodine, ak poviete, že  

skôr, ja rešpektujem to, že, že ste v práci proste.  Nechcem 

vás ťahať z tej roboty príliš skoro. Čiže pätnás ť až 

dvadsa ťdva, s tým že prerokujeme pä ťdesiat bodov programu.  
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Ja len hovorím, že to je môj návrh, ak máte iné 

návrhy, tak ich predložte. Čiže  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Skúsme teraz chví ľu sa dohodnú ť, že ako budeme 

pokra čova ť.  

Čiže pán poslanec Hr čka sa prihlásil formálne.  

Nech sa pá či. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Technická otázka, ke ď ich neprerokujeme, aký máte 

variant bé. 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Variant bé už nemám. Potom v septembri. Budú veci, 

ktoré pôjdu na september. Proste skúsime to zoradi ť tak, 

aby tam boli všetky tie dôležité, ktoré by mali by ť ešte do 

leta. Majetkové, predaje, tie veci, ktoré mesto pot rebuje 

kvôli financiám.  

Čiže 3. 7. o pätnástej.  

Pani poslanky ňa Tvrdá.  

Ing. Jarmila   T v r d á , poslanky ňa MsZ: 
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Ja mám návrh o štrnástej, lebo ja sa naozaj obávam,  že 

päťdesiat bodov ke ď mi nie sme schopní ani za dva dni 

prerokova ť.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Chcete aby sme o tom hlasovali?  

Ing. Jarmila   T v r d á , poslanky ňa MsZ: 

Áno. 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Čiže môj návrh je pätnás ť. Keby ste prijali návrh pani 

poslankyne Tvrdej, bude to štrnás ť.  

Čiže budeme hlasova ť o jej návrhu, ak neprejde, budeme 

sa stretáva ť o pätnástej hodine, aby ste si vedeli vybra ť.  

Čiže dávam hlasova ť o procedurálnom návrhu pani 

poslankyne Tvrdej, že naše rokovanie pokra čuje o štrnástej 

hodine 3. 7. 

Prezentujte sa a hlasujte. Je to posledné dnešné 

hlasovnie. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Ak to neprejde, stretneme sa o pätnástej hodine.  
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Dali, dali.  

(Prezentácia a hlasovanie pokra čuje.) 

Tridsa ťtri prítomných, 

dvadsa ť za, sedem proti, šes ť sa zdržalo hlasovania. 

Čiže o štrnástej. Zastupite ľstvo povedie prvú hodinu 

pani námestní čka, lebo ja mám zvolané vážne rokovanie. 

Musím ho uskuto čni ť,  lebo na ňho nieko ľko týžd ňov čakajú 

operátori telekomunika ční v tomto meste.  

Čiže pani námestní čka to zaháji a ja sa o pätnástej 

k vám pripojím.  

Ďakujem ve ľmi pekne, budúci týžde ň tretieho 

o štrnástej hodine pokra čujeme v prerušenom zastupite ľstve.  

(Prerušenie rokovania 25. 9. 2014 o 22.00 h.) 
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TRETÍ ROKOVACÍ DEŇ – 03. 07. 2014 

 

 

OTVORENIE TRETIEHO ROKOVACIEHO DŇA 

Predsedajúca: Ing. Viera   K i m e r l i n g o v á ,  

I .  námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

(otvorenie 14.09 h) 

Sme už uznášaniaschopní? 

Otváram zasadnutie mestského zastupite ľstva hlavného 

mesta Slovenskej republiky. Je to pokra čujúce zasadnutie 

mestského zastupite ľstva. 

Vážené poslankyne, vážení poslanci, dámy a páni, 

pokra čujúce zasadnutie mestského zastupite ľstva zo d ňa 

25. až 26. 6. 2014. 

Vítam poslancov mestského zastupite ľstva, starostov 

mestských častí a ostatných prítomných. 

Podľa prezen čnej listiny je prítomná nadpolovi čná 

väčšina všetkých poslancov, preto  konštatujem, že mes tské 

zastupite ľstvo je uznášaniaschopná. 

O ospravedlnenie neú časti na tomto zasadnutí mestského 

zastupite ľstva požiadali poslanci: poslanec Jozef Havrila, 
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Slavomír Drozd, Radovan Jen čík, Júlia Ondrišová, Jozef 

Krúpa – starosta, a ešte pán starosta Milan Jambor.  Neskôr 

príde pani poslanky ňa Farkašovská a po čas rokovania odíde 

Vladislav He čko.  

Opakujem, že overovate ľmi zvolenými d ňa 25. 6. sú pani 

Anna Reinerová a pán Milan Šindler. Návrhová komisi a bola 

zvolená 25. 6. v zložení Len č Peter, Bendík Igor, Izabella 

Jégh, Ján Panák a pani Júlia Ondrišová.  

Pani Júlia Ondrišová je na dnes ospravedlnená, pret o 

bude treba zvoli ť namiesto nej nového poslanca. Navrhnutá 

je pani Dzivjáková Zuzana. O tom budeme musie ť hlasova ť.  

Má niekto iný návrh? Navrhnutá je namiesto pani Júlie 

Ondrišovej pani Zuzana Dzivjáková do návrhovej komi sie . 

Pýtam sa, či má niekto iný návrh? 

Žiaden iný návrh tu neregistrujem, preto vás prosím  

prezentujte sa a hlasujte.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté, 

prítomných dvadsa ťpäť poslancov, 

za bolo dvadsa ťpäť, nikto proti, nikto sa nezdržal, 

všetci hlasovali. 

Konštatujem, že mestské zastupite ľstvo zvolilo do 

návrhovej komisie pani poslanky ňu Zuzanu Dzivjákovú.  

Prosím návrhovú komisiu, aby zaujala svoje miesta 

a priebežne spracovala návrhy na zmenu alebo doplne nie 
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uznesenia a predsedu návrhovej komisie, aby po skon čení 

diskusie predniesol presne formulovaný text uznesen ia.  

Opakujem, členmi návrhovej komisie sú poslanci Peter 

Lenč, Zuzana Dzivjáková, Igor Bendík, Izabella Jégh a J án 

Panák.  

Súčasne žiadam poslancov, aby návrhy na zmenu alebo 

doplnenia uznesenia odovzdávali návrhovej komisii p ísomne, 

jasne formulované a čitate ľné.  

Vážené poslankyne, vážení poslanci, program dnešnéh o 

rokovania mestského zastupite ľstva bol už schválený d ňa 

26., 25. 6. 2014 a body, ktoré nám ostávajú ešte pr erokova ť 

ste obdržali v pozvánke, ako i v elektronickej form e.  

Vážené poslankyne, vážení poslanci, ak nemáte žiadn e 

návrhy a pripomienky môžeme pristúpi ť k prerokovaniu 

jednotlivých bodov dnešného programu pokra čujúceho 

zasadnutia mestského zastupite ľstva.  

Tuná musím poveda ť, že teda nejaké pripomienky sú. Pán 

primátor príde o hodinu, pretože má už vopred dohod nuté 

rokovanie a chce by ť pri bodoch, ktoré máme stanovené na 

začiatok rokovania a preto odporú čam, aby sme za čali 

rokova ť bodom 79, čo je majetkový bod a všetky za ním 

nasledujúce sú majetkové body, ktoré sa týkajú bu ď zverenia 

nehnute ľností mestským častiam alebo obchodným verejným 

súťažiam. Preto sa vás pýtam, či súhlasíte s takto 

presunutými bodmi, alebo takto presunutým za čiatkom tohto 

dokon čovacieho zastupite ľstva. 
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Kto je za to, aby sme za čali rokova ť bodom 79 

a po čkali s tými riadnymi bodmi od bodu 7A cez 8, 9 a ta k 

ďalej do príchodu primátora? 

Prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté,  

z prítomných tridsa ť, 

za bolo dvadsa ťdva, nikto proti, šiesti sa zdržali, 

dvaja nehlasovali. 

Ešte vás musím upozorni ť, že o šestnástej hodine príde 

pol hodinka pre Vystúpenie ob čanov, tam naozaj teda každý 

občan dostane tri minúty a po pol hodine sa Vystúpenie  

občanov skon čí, pretože máme ešte ve ľa iných dôležitých 

bodov. Nehovorím, že by vystúpenie ob čanov nebolo dôležité.  

Tak môžeme teda prejs ť k rokovaniu o bode 79 pretože 

toto uznesenie bolo prijaté a tým sme schválili pre dradenie 

bodov od 79 do konca.  

 

 

BOD 79 NÁVRH NA ZVERENIE NEHNUTEĽNOSTÍ V 

 BRATISLAVE, POZEMKOV PARC. Č.  2939 

A PARC. Č. 2940 A STAVBY SÚPIS. Č.  

1240 NA POZEMKU PARC. Č.  2940, K. 

Ú. STARÉ MESTO, PAŽICKÉHO Č. 4, 

DO SPRÁVY MESTSKEJ PRÍSPEVKOVEJ 

ORGANIZÁCIE MARIANUM – POHREBNÍCTVO 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 25. a 26. júna 2014 s pokra čovaním 3. júla a 24. septembra 2014 

 822 

MESTA BRATISLAVY 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 sedemdesiatdevä ť je Návrh na zverenie 

nehnute ľností v  Bratislave, pozemky, stavby na pozemku 

v katastrálnom území Staré Mesto, Pažického 4, do s právy 

mestskej príspevkovej organizácie MARIANUM – Pohreb níctvo 

mesta Bratislavy. 

Prosila by som Krátke úvodné slovo, pán riadite ľ.  

Mgr. Rastislav   G a j a r s k ý , riadite ľ magistrátu: 

Áno, ďakujem za slovo.  

Finan čná komisia  tento materiál neprerokovala, 

mestská rada  odporú ča  tento materiál  prerokova ť.  

Je to mater, je to, je to priestor a aj pozemok, aj  

nehnute ľnos ť pod Slavínom v tých priestoroch. Neviem, či  

máme aj nejaké fotky, asi by bolo dobré, aby ste to  videli, 

neviem, či to máte aj v materiáloch.  

Mestská organizácia Marianum potrebuje toto, toto 

zariadenie na, na výkon služby na Slavíne, ktorý sp adol do 

ich pôsobnosti.  

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. 
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Otváram diskusiu. 

Nikto nie je prihlásený do diskusie. 

Uzatváram diskusiu a 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 písom ne 

predložené, mestské zastupite ľstvo po prerokovaní materiálu 

schva ľuje zverenie pozemkov s uvedenou podmienkou.  

Predsedajúca: Ing. Viera   K i m e r l i n g o v á ,  

I .  námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem. 

Prezentujme sa a hlasujeme. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté, 

z prítomných tridsa ťtri, 

za bolo dvadsa ťdevä ť, nikto proti, štyria sa zdržali a 

všetci hlasovali. 

 

 

BOD 79A NÁVRH NA ZVERENIE POZEMKU 

V BRATISLAVE, K. Ú. STARÉ MESTO, 

PARC. Č. 7855/1, DO SPRÁVY 
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MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-STARÉ 

MESTO 

Predsedajúca: Ing. Viera   K i m e r l i n g o v á ,  

I .  námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

Máme, máme tuná aj bod sedemdevä ť A. je to návrh na 

zverenie pozemku v Bratislave, katastrálne územie S taré 

Mesto do správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, kde 

predkladate ľom je, sú poslanci pán Martin Borgu ľa, Sven 

Šovčík a Peter Osuský.  

Ale, áno,  nie je tu pán Borgu ľa, ale je tu Sven 

Šovčík, tak potom by som ho prosila o krátke uvedenie t ohto 

materiálu 79A zverenie pozemku v Starom Meste mests kej 

časti Staré Mesto.  

Nech sa pá či.  

Prosím slovo pre pána poslanca Šov číka.  

Mgr. Sven   Š o v č í k , poslanec MsZ: 

Vážené poslankyne, vážení poslanci, schva ľujeme návrh 

na zverenie pozemku v Bratislave katastrálne územie  

mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, parcelu číslo 7855/1 

do správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. 

Text uznesenia znie:  

Mestské zastupite ľstvo po prerokovaní materiálu  

schva ľuje  zverenie pozemku v v katastrálnom území Staré 

Mesto, parcela číslo 7855/1 – ostatné plochy, vo výmere  

3 413 m 2, evidovaného ako parcela registra „C“ katastra 
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nehnute ľností, zapísaného na liste vlastníctva  číslo 1656 

podľa článku 82 odstavec 2 Štatútu hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy do správy mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto za ú čelom záchrany, obnovy a 

revitalizácie par číka na Belopotockého ulici v Bratislave, 

s podmienkami: 

Po prvé: Nedôjde k predaju pozemku parcela číslo 

7855/1, katastrálne územie Staré Mesto, mestskou časťou 

Bratislava-Staré Mesto. 

Po druhé: V prípade, ak mestská časť Bratislava-Staré 

Mesto prestane pozemok parcela číslo 7855/1, katastrálne 

územie Staré Mesto, užíva ť na uvedený ú čel, je povinná 

vráti ť zverený pozemok do priamej správy hlavnému mestu 

Slovenskej republiky Bratislave.  

Jedná sa o pozemok, ktorý sme získali zámenou. Tent o 

pozemok chceme revitalizova ť, aby opätovne tam vznikol 

park, ktorý bude lokálnym miestom oddychu a relaxu v tejto 

časti bratislavského Starého Mesta. 

A zárove ň tento návrh uznesenia smeruje k tomu, aby 

revitalizáciou tohto parku bola poverená mestská časť 

Bratislava-Staré Mesto. Preto si zárove ň aj dovo ľujem 

autoremedúrou rozšíri ť ešte o bod B, ktorý tu nie je 

uvedený v písomnej forme, ale rovnako ako v prípade  

podobného prípadu v Ružinove, chceli by sme alokova ť 

poslanecké peniaze, ktoré sme dali do rozpo čtu na tento rok 

poslanci Šov čík a Osuský, aby aj tieto peniaze boli 

alokované v prospech mestskej časti Bratislava Staré Mesto, 

ktorá by k tomu pridala ešte svoje financie  tiež a lokované 
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v rozpo čte na túto tému a aby sa do konca roka táto 

investi čná akcia mohla aj uskuto čni ť.  

Čiže bod B uznesenia by znel potom: 

Zmena v Programe 13 Poslanecké priority, Podprogram  

13.4 Životné prostredie, z položiek Revitalizácia p arku 

Belopotockého čiastku 49 000,00 Eur a 16 500,00 Eur 

presunú ť na Program 13 Poslanecké priority, podprogram 13.4  

Životné prostredie, transfer mestskej časti Bratislava-

Staré Mesto na revitalizáciu parku Belopotockého vo  výške 

65 500,00 Eur. 

Vážené poslankyne, vážení poslanci, chcem vás požia dať 

o podporu tohto návrhu uznesenia, čím zabezpe číme, aby 

mestská časť Bratislava-Staré Mesto, tak ako to bolo 

verejne pris ľúbená, ešte do konca tohto roku zahájila 

revitalizáciu uvedeného parku, ktorý môže tým pádom  od 

budúcej jari slúži ť ob čanom tejto časti Bratislavy svojmu 

účelu.  

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 predloži ť písomne návrhovej komisii.  

Faktickou poznámkou sa prihlásil pán poslanec Fiala . 

Nech sa pá či. 

Stanislav   F i a l a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 
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Nemám problém ani z jednou časťou návrhu tohto 

uznesenia, len si dovolím upozorni ť, že toto je nie celkom 

bežná a obvyklá v podstate zmena rozpo čtu. V úplne inom 

bode. Rozumiem tomu, že nebolo to možné  rieši ť minule, 

keďže ešte sme nevedeli či ta, či bude schválený tento bod, 

ale, ale nezdá sa mi to celkom úplne v poriadku.  

Iba na toto si dovolím upozorni ť, že je to istým 

spôsobom precedens.  

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. 

Reaguje pán poslanec  Šov čík. 

Mgr. Sven   Š o v č í k , poslanec MsZ: 

Ja len chcem pána poslanca upozorni ť, že rovnakým 

spôsobom sme alokovali finan čné prostriedky pre mestskú 

časť Ružinov. Tiež z poslaneckých priorít a tiež ona bu de 

realizova ť ten zámer, na ktorý tieto finan čné prostriedky 

boli ur čené.  

Samozrejme, ako som povedal, to budú združené finan čné 

prostriedky, pretože vä čšiu časť dáva k dispozícii mestská 

časť Bratislava – Staré Mesto.  

Predsedajúca: Ing. Viera   K i m e r l i n g o v á ,  
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I .  námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Nasleduje pán poslanec  Osuský.  

MUDr. Peter   O s u s k ý ,  Csc., poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Pani viceprimátorka, milí kolegovia, týmto činom, 

ktorý teraz predniesol Sven Šov čík sa završuje vlastne vyše 

dekády trvajúci zápas o navrátenie tejto relaxa čnej zóny 

občanom v okolí Pyramídy a dovolím si vás teda poprosi ť 

o podporu tohto návrhu.  

Ten zápas trval trinás ť rokov a ako sa hovorí, finis 

coronat opus, toto bude koruna toho projektu, ke ď sa opä ť 

namiesto vybagrovanej a štrkom oplývajúcej zóny, tá to zóna 

i v ďaka prostriedkom z poslaneckých priorít Svena Šov číka 

a mňa premení na nie čo, čo bude slúži ť ob čanom.  

Aby som pod čiarkol, že nie som v konflikte záujmov, 

musím poveda ť, že pri žiadnych vo ľbách do staromestského 

zastupite ľstva nebola táto oblas ť mojou volebnou zónou, ale 

myslím si, že je to dobrý skutok, predovšetkým k tý m ľuďom 

aktívnym ob čanom, ktorí trinás ť rokov ten boj zvádzali 

a ktorí ho doviedli i z našim prispením, i s vašim 

prispením do úspešného konca.  

A na tomto návrhu je ešte jedna pomerne pozitívna v ec. 

Že bez oh ľadu na stranícku príslušnos ť a dá sa poveda ť 

brehy, ktoré sú proti ľahlé, sa na ňom podie ľal okrem Svena 

Šovčíka a m ňa i poslanec SMERU Martin Borgu ľa. A hádam by 
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to mohlo by ť pre všetkých dostato čným argumentom, že toto 

je projekt, ktorý nie je stranícky, ale ktorý je je dnoducho 

pre ob čanov.  

Ďakujem za 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 pekne. 

S faktickými pripomienkami na adresu pána poslanca 

Osuského reagujú  starostka Kolková, potom pán posl anec aj 

starosta Pilinský a pán Ignác Kolek.  

Pani starostka Kolková má slovo.  

Ing. Ľubica   K o l k o v á , starostka mestskej časti 

Bratislava - Devín: 

Ďakujem. Ja pán doktor len chcem opravi ť. Ten boj 

trval osemnás ť rokov a je super, že to takto dopadlo. 

Dúfam, že to bude príkladom aj pre ďalších, teda 

občianskych aktivistov, ktorí bojujú za svoje a nevzda jú sa 

tak ľahko.  

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. 
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Pán poslanec Pilinský.  

Mgr. Peter   P i l i n s k ý , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Ja by som chcel len tiež podpori ť to čo povedal kolega 

Osuský prakticky v tej poslednej vete, že tiež chce m oceni ť 

to, že takýto materiál vznikol naprie č teda politickým 

spektrom a proste pri takejto veci, ktorá bola za čatá na 

Starom Meste, boli odložené stranícke tri čká. 

Rovnako si myslím, že skuto čne to sú veci, ktoré by 

mala rieši ť mestská časť, takže samozrejme my tento pro, my 

tento materiál podporíme a si myslím , že takýmto s pôsobom 

by mali by ť podporené aj iné veci, kedy si mestská časť 

bude chcie ť rieši ť svoje veci na svojom území, lebo ich 

proste dlhodobo riešila a myslím si, že toto je sku to čne 

dov ŕšenie toho, čo sa tý, tých iks rokov, či už na území 

Starého Mesta alebo aj v iných mestských častiach rieši.  

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. 

Pán poslanec Kolek s faktickou.  

Ing. Ignác   K o l e k , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 
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Reagujem na kolegu pána Osuského. Naozaj to 

prechádzalo naprie č poslaneckými a straníckymi 

príslušnos ťami. KDH tam nebolo spomenuté. Ja si len dovolím 

poveda ť, že napriek tomu, že to prešlo teda naprie č 

stranami, je otázne, či to bolo v prospech mesta? Lebo tá 

rozprava k tomu bodu vyvodzila, vyvodzovala aj teda  ur čité 

pochybnosti, že tento proces nebol až tak čistý.  

Čiže len to ľko som chcel poveda ť. 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. 

S riadnym príspevkom nasleduje pán kolega Budaj.  

Ján   B u d a j ,  námestník primátora a poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Ja chcem v tejto chvíli vyzdvihnú ť prácu Soni 

Párnickej, ob čianskej aktivistky, ktorá prežila s týmto 

projektom viac ako desa ťro čia, takmer dve desa ťro čia.  

Treba poveda ť, že my sa tu teraz môžme jeden, druhý, 

jedna strana, druhá strana pochva ľova ť, ale keby boli 

strany bývali ústretové k aktivistom z Bratislava o tvorene, 

tak by to nebolo trvalo osemnás ť rokov. Ten ich hlas 

nebolo, nechceli po čuť, dlho ho nebolo po čuť. A neby ť 

vytrvalosti tých ľudí a osobne už spomínanej Soni 

Párnickej, tak z toho parku by bola ďalšia čierna stavba, 

ktorá je v rozpore s územným plánom.  
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Viete, že sa okolo toho prejavilo aj to, že naše 

oddelenie vydávalo územné rozhodnutia tak, ako nema lo. 

Viete, že sme sa vlastnými chybami tento magistrát zamotali 

do kauzy, ktorá je nepreh ľadná, ktorá je vo či majetku mesta 

neférová. Viete, že z našich chýb, našich úradníkov  

a našich politikov vzišli všetky tie problémy, pre ktoré sa 

muselo súkromníkovi da ť ďalší mestský majetok výmenou za 

to, aby sa vydobilo právo ob čanov na tento park.  

Takže ešte raz, nech si dnes privlast ňuje ten, či onen 

zásluhy, patria pani Soni Párnickej, ob čianskym aktivistom, 

organizácii Bratislava otvorene a všetkým, ktorí do tla čili 

politických predstavite ľov, aby na čúvali hlas ob čanov a ich 

potrieb.  

A chcem poveda ť. Viem, že pani Kolková, pani starostka 

Devína to myslela najlepšie, v tom najlepšom zmysle , ke ď 

dávala za príklad túto kauzu. Táto kauza je príklad ná 

vytrvalos ťou pani Párnickej a ostatných aktivistov. Ale pre 

nás ako poslancov by mala by ť výstražným signálom. Osemnás ť 

rokov mal súkromný záujem, ve ľmi pokútny súkromný záujem 

stále a stále prioritu pred verejným. Po tejto strá nke by 

som bol rád, keby sa už takéto kauzy opakova ť nemuseli.  

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. 

Faktické poznámky na adresu pána námestníka pani 

starostka Kolková.  
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Ing. Ľubica   K o l k o v á , starostka mestskej časti 

Bratislava - Devín: 

Ďakujem. 

Nepoznám procesnú stránku veci, ktorú chcem navrhnú ť. 

Pokia ľ by bolo treba, aby to takýto podnet alebo návrh da l 

poslanec mestského zastupite ľstva, by som poprosila možno 

pána Budaja.  

Chcem navrhnú ť pani Párnickú na nejakú odmenu, na 

nejakú medailu, vyznamenanie v rámci možností pána 

primátora za ob čiansku odvahu.  

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. 

Pán Martin Za ťovi č, faktická. 

Nech sa pá či. 

RNDr. Martin   Z a ť o v i č , poslanec MsZ: 

Faktická na pána Budaja. Síce vyzdvihuje, že máme 

počúva ť ob čianskych aktivistov, zárove ň ste nepo čúvali 

aktivistov z Dúbravky, ktorí proti zámene bojovali.  Čiže 

trocha si pán Budaj zas, nebude to úplne v poriadku , že 

počúvajme aktivistov, ale tých, ktorých máte možnože v y 

svojich kamarátov, ale ke ď bola zámena pozemkov Dúbravka 

versus Belopotockého, tam tí aktivisti ostali nevyp očutí 

a sa vymenil par čík.  
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Som rád, že ten par čík má Staré Mesto, ale budem 

hlasova ť proti, lebo sa mi nepá či akým spôsobom ten par čík 

bol vymenený s Dúbravkou. A Dúbravka prišla o krásn e 

pozemky len preto, aby Staré Mesto si vrátilo svoji ch 

osemnásť rokov bitia. A tým pádom teraz Dúbravka bude 

osemnásť rokov bojova ť, aby sa zase jej vrátili nejaké 

parky.  

Čiže naozaj, po čúva ť nielen niektorých aktivistov, 

počúvajme bu ď všetkých aktivistov, ale nie len tých, 

ktorých, pani Párnickú si vážim, ale zabudli ste na  

aktivistov z Dúbravky.  

Čiže poprosím, tým by ste sa mohli ospravedlni ť, že 

ste ich nepo čúvali.  

Ďakujem. 

Predsedajúca: Ing. Viera   K i m e r l i n g o v á ,  

I .  námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

Pán poslanec Osuský, faktická. 

MUDr. Peter   O s u s k ý ,  Csc., poslanec MsZ: 

Myslím si, že v tom, čo hovoril kolega Budaj je kus 

pravdy. Dúfam, že sme sa za toho tri a pol roka ale bo viac, 

ktoré tu spolu sedíme vyvarovali tvorby takýchto zl ých 

rozhodnutí, nakoniec dejiny to ukážu a spo čítajú. Ja sa 

samozrejme nevyzúvam z právnej kontinuity mojich dá vnych 

predchodcov, aj ke ď som v tomto zastupite ľstve len tri 

a pol roka a tá kauza iste nabrala ten štart pred t ými 
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osemnástimi rokmi. A je pravdou, to čo hovorí kolega 

Zaťovi č, že každé odstra ňovanie zla nie čo stojí. A dokonca 

ako sa ukazuje môže spôsobova ť aj pocit krivdy iným.  

Toto je ale skuto čne ukážkový príbeh zápasu a práve 

preto som to, som to po ňal ako vec, aj ke ď som nemenoval 

Soňu Párnickú, ktorú poznám roky, ove ľa dlhšie ako (gong) 

som tu, ako nie čo čo má by ť rozprávka s dobrým koncom. Aby 

občas zví ťazila aj vytrvalos ť a ob čianska stato čnos ť.  

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 námestník reaguje na faktické poznámky na svoju  

adresu.  

Ján   B u d a j ,  námestník primátora a poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Ja samozrejme som po čul návrh pani starostky a môžme 

ako ob čania, ja to ve ľmi rád urobím, da ť podnet, pretože 

primátor mesta Bratislavy ude ľuje ceny každoro čne a myslím 

si, že príklad tejto vytrvalosti je neoddiskutovate ľne 

krásnym príkladom ob čianskej vytrvalosti, stato čnosti 

a nezištnosti. 

Tá, tá okolnos ť, že vinou lobistov sa na meste 

presadilo územné rozhodnutie o pozemku, ktorý vôbec  nebol 

ur čený na stavebnú činnos ť, že sa takéto rozhodnutie 

vydalo, že potom sa riešilo na úkor iných pozemkov,  to je, 
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to je svätá pravda a to je celkom iný príbeh. Ten p ríbeh je 

nepekný a ten príbeh by mal by ť varovný pre úradníkov, aj 

pre poslancov tohto magistrátu.  

A ešte poznámku ve ľmi stru čnú na pána Osuského. Žia ľ 

pán Osuský, pri zmenách a doplnkoch, (gong) ktoré s me 

schvá ľovali sme nové krivdy a nové problémy zakotvili.  

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 s riadnym príspevkom pán poslanec Kolek.  

Ing. Ignác   K o l e k , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo.  

Ja na za čiatok poviem, že by som chcel doplni ť 

uznesenie. V bode číslo jedna nedôjde k predaju a dop ĺňam 

a, alebo k prenájmu pozemku a tak ďalej.  

Možno sa to zdá zbyto čné, ale skúsenos ť nás u čí, že 

tak čisto predkladané veci zverenia majetku mestským 

častiam nemusia až tak vyznie ť a dôjde, dôjde k tomu, čo 

sme si pri schva ľovaní vôbec neuvedomovali. Predpokladám, 

že takáto zmena v rámci uznesenia nebude ma ť pre nikoho 

problém, lebo naozaj to dávame, alebo mesto to posú va na 

mestskú časť do takýmto čistým úmyslom.  

A už len jednu mali čkú poznámku. Ten márny boj, ktorý 

teda nakoniec po osemnástich rokoch dospel k ví ťazstvu 

občianskych aktivít, možno to ví ťazstvo zaznamenal len 
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vďaka tomu, že aj majite ľ pozemku mal záujem o to, aby 

takýmto spôsobom bolo zav ŕšené úsilie aktivistov.  

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 Drozd.  

Ing. Slavomír   D r o z d , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Ja by som sa tiež chcel prihovori ť k tejto téme. Náš 

klub podporí zverenie pozemku na Belopotockého, leb o si 

myslím, že naozaj ten par čík tam patrí.  

A iba by som dodal, že naozaj, ke ď sú pochybnosti, je 

to smerované na pána Koleka z KDH, ke ď má pochybnosti 

o nejakej čistote tohto právneho úkonu, tak nespomína ť to 

na zastupite ľstve, lebo to potom tak zle pôsobí na 

poslancov a stavia ich do zlého svetla, že tu rozho dovali 

nejak inak ako mali.  

Tak pán Kolek, ke ď máte pochybnosti, na to sú 

stanovené postupy, podajte trestné oznámenie a post upujte 

takto. A nie, že tu rozprávate svoje nejaké domnien ky, 

ktoré neviete podloži ť.  

Ďakujem. 
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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: 

Faktická pripomienka na adresu pána poslanca Drozda  

Ján Hr čka.  

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Á, ja len čiste fakticky k pánovi Drozdovi. Pokia ľ ja 

viem, tak tá zámena bola napadnutá aj na prokuratúr e, aj na 

súde, takže je, je možné, že zase možno o pár rokov  sa zase 

niekto dozvie, že či bola, napriek tomu, že bol vyriešený 

jeden problém, či bol vyriešený v súlade so zákonom a či 

zas nedošlo k, k nejakému porušeniu v inom prípade.  Tak len 

to, že čas ukáže.  

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. 

Na svoju, na faktickú pripomienku na svoju adresu 

reaguje pán poslanec  Drozd.  

Ing. Slavomír   D r o z d , poslanec MsZ: 

No, pán Hr čka, to je presne ten postup. Po čkáme si na 

vyriešenie orgánov, ktoré sú na to, na to ur čené a potom 

budeme, budeme vedie ť ako to bolo.  

Teraz dáva ť domnienky na zastupite ľstve, je to také 

populistické. Sú tu kamery, každý sa robí nejaký čistejší 
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alebo lepší ako ten druhý. Ja si myslím, že nechajm e to na 

to, čo, komu to náleží a kto vyriekne ortie ľ.  

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 Šov čík.  

Mgr. Sven   Š o v č í k , poslanec MsZ: 

Ja len chcem poveda ť, že vôbec nemám žiaden problém 

s návrhom pána poslanca Koleka a nemôžem si ho osvo ji ť 

autoremedúrou len preto, že som neni sám predkladat eľ tohto 

materiálu. Sme traja . takže pri hlasovaní ho celko m isto 

podporím.  

A reakcia na pána námestníka Budaja len to ľko, že je 

to zásluha mnohých osôb, ktoré sa za tých osemnás ť rokov 

o to zaslúžili. Nie je to len zásluha pani poslanky ne 

Párnickej, ale samozrejme, ona je výraznou osobnos ťou 

tohoto celého. Takže tá v ďaka jej patrí, samozrejme.  

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. 

Nikoho iného neregistrujem ako prihláseného do 

diskusie.  
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Končim diskusiu a prosím návrhovú komisiu.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Dostali sme návrh na doplnenie pôvodného uznesenia od 

pána poslanca Šov číka, a síce do bodu tri v podmienkach, 

schva ľuje zmenu v programe 13, Poslanecké priority, 

Podprogram 13.4 Životné prostredie, z položky Revit alizácia 

parku Belopotockého čiastku 49 000,00 Eur a 16 500,00 Eur 

presunú ť na Program 13 Poslanecké priority, podprogram 13.4  

Životné prostredie, ako transfer mestskej časti Bratislava-

Staré Mesto na revitalizáciu parku Belopotockého čiastou 

dohromady 65 500,00 Eur. 

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, 

z prítomných tridsa ťštyri, 

za bolo tridsa ťtri, nikto proti, jeden sa zdržal, 

všetci hlasovali. 

Nech sa pá či, návrhová komisia. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 
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Máme ďalší návrh na doplnenie v podmienke čís, číslo 

jeden, nedôjde k predaju, sem sa navrhuje doplni ť alebo 

k prenájmu pozemku a tak ďalej, ostatné ostáva.  

Toto dal pán Kolek.  

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. 

Vážení poslanci, prezentujte sa a hlasujeme. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Prítomných tridas ťštyri, 

za tridsadva, nikto proti, dvaja sa zdržali, všetci  

hlasovali. 

Uznesenie bolo prijaté.  

Nech sa pá či návrhová komisia.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Teraz hlasujeme o pôvodnom návrhu uznesenia v časti 

mestské zastupite ľstvo po prerokovaní materiálu schva ľuje  

zverenie s tými dvomi bodmi ako sú 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 pekne. 
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Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

O trojke sme už hlasovali.  

Predsedajúca: Ing. Viera   K i m e r l i n g o v á ,  

I .  námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

Prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté, 

prítomných tridsa ťtri, 

za dvadsa ťdevä ť, nikto proti, zdržali sa štyria, 

všetci hlasovali. 

Ďakujem pekne. 

 

 

BOD 80 NÁVRH NA ZVERENIE NEHNUTEĽNOSTI 

V BRATISLAVE, K. Ú. VRAKU ŇA, POZEMKU 

PARC. Č. 889/16, DO SPRÁVY MESTSKEJ 

ČASTI BRATISLAVA – VRAKU ŇA 

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 je bod osemdesiat.  Návrh na 

zverenie nehnute ľnosti v Bratislave katastrálne územie  

Vraku ňa do správy mestskej časti Bratislava – Vraku ňa. 
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Pán riadite ľ, prosím o krátke úvodné slovo. 

Mgr. Rastislav   G a j a r s k ý , riadite ľ magistrátu: 

Ďakujem. 

Finan čná komisia  tento materiál  neprerokovala, 

mestská rada  odporú ča  prerokova ť.  

Ide o pozemok zastavané plochy a nádvoria o ve ľkosti 

638 metrov štvorcových . 

Pani starostka mestskej časti o ň požiadala z dôvodu, 

že tento pozemok sa nachádza v areáli kde sa nachád za 

futbalové ihrisko s pri ľahlými tribúnami, ktoré je zverené 

mestskej časti a budú sa, a bude sa aj tento pozemok 

využíva ť na športové ú čely.  

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. 

Otváram diskusiu. 

Prihlásený je pán poslanec Kugler.  

Ing. Ladislav   K u g l e r , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo, pani primátorka.  

Ja by som len chcel potvrdi ť, to čo povedal pán 

riadite ľ. Áno, je to v areáli ŠK Vraku ňa tento pozemok. Ja 
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by som chcel poprosi ť kolegyne a kolegov o podporu tohto 

materiálu.  

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.  

Nikto iný nie je prihlásenýu do diskusie. 

Prosím návrhovú komisiu.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia tak ako nám bolo písom ne 

predložené, mestské zastupite ľstvo po prerokovaní materiálu 

schva ľuje  zverenie pozemku s tými uvedenými podmienkami 

v bode jeden a dva.  

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, 

prítomných tridsa ťštyri, 

za tridsa ťtri, nikto proti, jeden sa zdržal, všetci 

hlasovali. 
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BOD 81 NÁVRH NA ZVERENIE POZEMKU 

V BRATISLAVE, K. Ú. PETRŽALKA, PARC. 

Č. 4373/7, DO SPRÁVY MESTSKEJ ČASTI 

BRATISLAVA – PETRŽALKA 

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 osemdesiatjeden. To je Návrh 

na zverenie pozemku v Bratislave Petržalka, do sprá vy 

mestskej časti Bratislava – Petržalka. 

Krátke úvodné slovo, pán riadite ľ magistrátu.  

Mgr. Rastislav   G a j a r s k ý , riadite ľ magistrátu: 

Ďakujem. 

Finan čná komisia  tento materiál  neprerokovala, 

mestská rada  odporú ča  prerokova ť tento materiál . 

Ide o pozemok o celkovej ve ľkosti 2449 metrov 

štvorcových. 

Mestská časť Bratislava-Petržalka plánuje tento 

zverovaný pozemok využi ť na výstavbu nového parkovacieho 

domu v spolupráci so súkromným investorom.  

Ďakujem. 
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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 nie je prihlásený do diskusie, zatváram disku siu 

a prosím návrhovú komisiu.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia tak ako nám bolo písom ne 

predložené, mestské zastupite ľstvo po prerokovaní materiálu 

schva ľuje  zverenie pozemku aj s tými bodmi v podmienkach  

jedna a dva.  

Predsedajúca: Ing. Viera   K i m e r l i n g o v á ,  

I .  námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

Prezentujte sa a hlasujeme.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté, 

lebo z prítomných tridsa ťpäť, 

za bolo tridsa ťtri, nikto proti a dvaja sa zdržali, 

všetci hlasovali. 
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BOD 82 NÁVRH NA NESCHVÁLENIE VYBRATÉHO 

ÚČASTNÍKA OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE 

A ZRUŠENIE OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE 

NA PREDAJ POZEMKOV V BRATISLAVE, K. 

Ú. TRNÁVKA, PARC. Č. 17007/46 

A PARC. Č. 17007/47, BANŠELOVA, 

TERCHOVSKÁ ULICA 

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 osemdesiatdva, to je návrh na nesch, 

neschválenie vybratého ú častníka obchodnej verejnej sú ťaže 

a zrušenie obchodnej verejnej sú ťaže na predaj pozemkov 

v Bratislave, katastrálne územie Banšelova, Terchov ská 

ulica. 

Pán riadite ľ, máte slovo.  

Mgr. Rastislav   G a j a r s k ý , riadite ľ magistrátu: 

Ďakujem za slovo. 

K tomuto materiálu máte na stoloch nové uznesenie, za 

a) neschva ľuje, za b) ruší. Magistrát odporú ča schváli ť 

znenie alternatívy, alternatívy I., teda neschva ľuje.  

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 a otváram diskusiu.  
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Nikto nie je prihlásený do diskusie.  

Končím diskusiu a dávam slovo návrhovej komisii.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Budeme hlasova ť o návrhu uznesenia tak ako nám bolo 

písomne predložené, mes, o alternatíve I. v bode 

A neschva ľuje a B ruší. 

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 hlasujte.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté, 

z prítomných tridsa ťštyri, 

za bolo tridsa ťdva, nikto proti, jeden sa zdržal, 

jeden nehlasoval. 
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BOD 83 NÁVRH NA SCHVÁLENIE VYBRATÉHO 

ÚČASTNÍKA OBCHODNOU VEREJNOU SÚŤAŽOU 

FORMOU VÝBERU VÍŤAZA ELEKTRONICKOU 

AUKCIOU NA PREDAJ POZEMKU 

V BRATISLAVE, K. Ú. KARLOVA VES, 

PARC. Č. 2937/10, MLYNSKÁ DOLINA 

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 bod osemdesiattri. To je Návrh na schválen ie 

vybratého ú častníka obchodnou verejnou sú ťažou formou 

výberu ví ťaza elektronickou aukciou na predaj pozemku v  

Karlovej Vsi, v  Mlynskej doline. 

Pán riadite ľ, máte slovo.  

Mgr. Rastislav   G a j a r s k ý , riadite ľ magistrátu: 

Ďakujem. 

Ide o zastavané dvory a nádvoria vo výške, v celkov ej 

výmere  98 metrov štvorcových. My odporú čame schválenie, 

keďže je navrhnutá cena, ktorá sa dosiahla elektronick ou 

aukciou, nieko ľkonásobne preža, pre, presahuje nami 

požadovanú. 

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. 
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Otváram diskusiu. 

Nikto sa nehlási do diskusie.  

Prosím návrhovú komisiu.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia tak ako nám bolo písom ne 

predložené, mestské zastupite ľstvo po prerokovaní materiálu 

schva ľuje  vybraného ú častníka. 

Predsedajúca: Ing. Viera   K i m e r l i n g o v á ,  

I .  námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

Prezentujte sa a hlasujte  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté, 

prítomných tridsa ťpäť poslancov, 

za tridsa ťštyri, nikto proti, zdržal sa jeden, všetci 

hlasovali. 

 

 

BOD 84 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PODMIENOK 

OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE NA 

DLHODOBÝ NÁJOM NEHNUTEĽNOSTÍ – 

POZEMKOV PARC. Č. 19713/3, PARC. Č. 

19598, PARC. Č. 19599, PARC. Č. 

19603/1 V K.Ú. BRATISLAVE, K. Ú. 
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VINOHRADY, ZA Ú ČELOM VYBUDOVANIA 

AREÁLU REŠTAURÁCIE V LOKALITE 

„ŽELEZNÁ STUDNIČKA – ROTUNDA“ 

V ÚZEMÍ HORNEJ MLYNSKEJ DOLINY 

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 osemdesiatštyri je Návrh na schválenie 

podmienok obchodnej verejnej sú ťaže na dlhodobý nájom 

nehnute ľností – pozemkov v katastrálnom území Bratislava-

Vinohrady, za ú čelom vybudovania areálu reštaurácie 

v lokalite „Železná studni čka – Rotunda“ v území Hornej 

Mlynskej doliny. 

Pán riadite ľ, nech sa pá či. 

Mgr. Rastislav   G a j a r s k ý , riadite ľ magistrátu: 

Ďakujem. 

Finan čná komisia nebola uznášaniaschopná  k tomuto 

bodu, mestská rada  odporú ča  prerokova ť a pán starosta 

súhlasí a jeho súhlasné stanovisko by ste mali ma ť rozdané 

na stoloch.  

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. 

Otváram diskusiu. 
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Prihlásený je pán poslanec Gašpierik, potom pán 

poslanec Kor ček.  

Pán poslanec Gašpierik má slovo.  

Ing. Libor   G a š p i e r i k , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Ja som si myslel, že k tomuto vystúpi aj pani 

námestní čka. Ja predpo, predpokladám, že ešte dá nejaké 

úvodné slovo alebo dodato čné.  

Tento materiál je spracovaný na základe uznesenia, 

ktorý som predložil mestskému zastupite ľstvu s mojimi 

kolegami z Nového Mesta, s pánom doktorom Kor čekom, aj pani 

Augustini č k revitalizácii tohto územia, nako ľko vieme, že 

ako toto územie v sú časnosti vyzerá. Tieto prevádzky, ktoré 

sú tam, či už je to Rotunda alebo bývalý bufet, sú dlhodobo 

neužívané, zarastené a myslím, že mesto, hlavné mes to malo 

problém dosta ť neoprávnených užívate ľov týchto zariadení, 

myslím, že v minulom roku k tomu došlo. V sú časnosti je 

tam, neni to tak celkom vidie ť, taká jedna búda položená, 

ktorá tam plní do časne taký ú čel ob čerstvovacieho 

zariadenia pre turistov, návštevníkov, bicyklistov tejto 

zóny, kde teda v sobotu a v nede ľu tam je desiatky, možno 

stovky ľudí, ktorí navštevujú toto naša krásne prostredie.  

Myslím, že táto sú ťaž by mohla napomôc ť tomuto 

prostrediu tak, že by sa tam vybudovalo nie čo, čo má teda 

taký historizujúci charakter. Nemalo by to by ť žiadne 

zariadenie, ktoré by zvyšovalo nároky na zásobovani e, na 

nejaké ubytovacie kapacity, že by teda po čas víkendov, 
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počas toho obdobia, kedy je toto územie najviac 

navštevované nejakú zá ťaž.  

Uvidíme, či sa v sú časných pomeroch samozrejme niekto 

prihlási, nako ľko tie podmienky sú ve ľmi tvrdé. Vieme, že 

tam sú ve ľké obmedzenia, čo sa týka infraštruktúry, to 

znamená odpadových vôd, alebo nejakých prívodu. Tak že tá 

investície je naozaj ve ľkého charakteru a tá návratnos ť je 

skôr v zmysle nejakého dlhodobého podnikate ľského plánu ako 

nejakej krátkodobej návratnosti.  

Takže ja si dovolím kolegov, možno ešte ma doplní p án 

doktor aj Kor ček, požiada ť o podporu tohto materiálu 

a dúfajúc, že sa nájde uchádza č alebo záujemca, ktorý by 

vedel toto územie zhodnoti ť pre všetkých Bratislav čanov.  

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. 

Nasleduje pán poslanec Ko ček a potom pani námestní čka 

Nagyová Džerengová.  

JUDr. Tomáš   K o r č e k , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo, pani  námestní čka.  

Myslím si, že môj predre čník, pán inžinier Gašpierik 

povedal všetko čo bolo treba poveda ť k tomuto materiálu.  
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Ja taktiež by som vás kolegyne a kolegovia poprosil  

o podporu tohto materiálu.  

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 pani námestní čka primátora 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: 

Ďakujem pekne. 

Keďže som viedla pracovnú skupinu, ktorá sa venovala 

a výsledkom ktorej bola táto návrh obchodnej verejn ej 

súťaže, iba si dovolím doplni ť, že minulé zastupite ľstvo tu 

zazneli nejaké pripomienky, nebola som tu, takže so m sa 

nemohla na ne vyjadri ť, ale ke ďže máme všetky zápisy, chcem 

len poveda ť to ľko, že aj pán riadite ľ Mestských lesov, aj 

pán poslanec Marian Greksa bol sú časťou tejto skupiny. 

Pravidelne sa zú čast ňovali. Pán riadite ľ Mestských lesov 

bol na každom jednom zasadnutí, preto som nerozumel a jeho 

námietkám. Na zasadnutí nevyjadril žiadne námietky,  žiadne 

teda pochybnosti o tom, či je tam ten pozemok v jeho správe 

alebo nie.  

A čo sa týka tých návrhov, ktoré spomínali už aj moji 

predre čníci, že historizujúca a tak ďalej. Je tam schválená 
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urbanistická štúdia a tieto podmienky tam boli dopl nené 

pani hlavnou architektkou, aj našim, našimi pracovn í čkami 

z územného oddelenia, s tým že to tam musí by ť.  

A my sme do tejto sú ťaže doplnili ešte jednu podmienku 

oproti tej pôvodnej, ke ďže tá pôvodná prešla aj všetkými 

komisiami bez absolútnych pripomienok aj na komisii  

územného plánu, a to že komisia si vyhradzuje právo  ur či ť 

toho ví ťaza, respektíve schváli ť toho ví ťaza až po osobnom 

pohovore. Čiže ak by tam bol nejaký problém, tak ur čite ho 

nepredložíme sem.  

A takisto si myslím, že je na čase s tým nie čo urobi ť 

a je škoda, že sa teda mesiac zdržoval čas.  

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. 

Faktická poznámka pán poslanec Drozd. 

Ing. Slavomír   D r o z d , poslanec MsZ: 

Tam boli pripomienky, pani námestní čka, iba kvôli 

tomu, aby bol predložený termín na, na dodanie návr hov. 

Myslím, že to je v poriadku. Všetky ostatné podmien ky sú 

také, ako sme hovorili na komisii.  

My tento materiál podporíme, tam je iba o tom, že b udú 

mať viacej času predkladatelia návrhov na dodanie 
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materiálov a kvalitných, kvalitných nápadov, ktoré by 

revitalizáciu toho priestoru umožnili.  

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. 

Hlási sa ešte niekto do diskusie?  

Nikto iný nie je prihlásený v diskusii.  

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  

Predsedajúca: Ing. Viera   K i m e r l i n g o v á ,  

I .  námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

Pani hlavná architektka sa ešte zapla a chce ešte 

nie čo poveda ť na túto tému. Prosím návrhovú komisiu ešte 

aby po čkala a dávam slovo pani hlavnej architektke Ingrid 

Konrad.  

Ing. arch. Ingrid Konrad,  hlavná architektka: 

Prepá čte, trochu slabo som predtým stla čila.  
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Ja tiež chcem aj pozitívne hodnoti ť aj spoluprácu 

vlastne v tejto komisii, kde sme to bolo také polit icko-

odborné spektrum. A ja ve ľmi vítam aj že do budúcnosti by 

sa s tým vysú ťaženým návrhom v tejto komisii, že by bola 

táto komisia s tým oboznamovaná a ďalej by sa v tejto 

komisii s tým pracovalo. 

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. 

A teraz návrhová komisia má slovo.  

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 schva ľuje  dlhodobý nájom nehnute ľností. 

Predsedajúca: Ing. Viera   K i m e r l i n g o v á ,  

I .  námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

Tu sme mali schváli ť podmienky obchodnej verejnej 

súťaže na dlhodobý nájom.  

Dobre je pre čítané to uznesenie?  

Predsední čka návrhovej komisie 
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Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Ja som hovorila, že tak ako máme písomne predložené  

a to v tom je, to obchodná verejná sú ťaž.  

Predsedajúca: Ing. Viera   K i m e r l i n g o v á ,  

I .  námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

Dobre. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

V tom uznesení, v tej časti. 

Predsedajúca: Ing. Viera   K i m e r l i n g o v á ,  

I .  námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

Dobre, takže tak ako je predložené v materiáli.  

Prezentujte sa a hlasujeme.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté, 

z prítomných tridsa ťpäť, 

za bolo tridsa ťdva, nikto proti, traja sa zdržali, 

všetci hlasovali. 

 

 

BOD 85 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PODMIENOK 

OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE NA NÁJOM 

NEBYTOVÝCH PRIESTOROV VO VÝMERE 22,2 
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M2 - PODCHOD PATRÓNKA K. Ú. KARLOVA 

VES 

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 nášho rokovania je Návrh na schválenie 

podmienok obchodnej verejnej sú ťaže na nájom nebytových 

priestorov v podchode Patrónka Karlova Ves. Je to b od číslo 

osemdesiatpä ť. 

Pán riadite ľ. 

Mgr. Rastislav   G a j a r s k ý , riadite ľ magistrátu: 

Ďakujem. 

Finan čná komisia tento materiál neprerokovala, mestská 

rada odporú ča  prerokova ť. Ide o priestor, ktorý sa dá 

využi ť na prevádzkovanie kaviarne, espresa, bistra.  

Toľko úvodné slovo. Ďakujem. 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Otváram diskusiu. 

Prihlásený je pán poslanec Nesrovnal. 

JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 
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No, kaviare ň, espreso, bistro si tam neviem 

predstavi ť, pretože celý ten priestor Patrónky je dos ť 

v katastrofálnom stave. Neviem kto tam bude sedie ť na káve. 

Tak preto sa chcem opýta ť, že či nie je lepšie, pani 

architektka, tam da ť dohromady nejaký koncept, ako to tam 

má celé vôbec vyzera ť. Pretože teraz tam ideme púš ťať, však 

dobre, nech tam niekto je, nech to niekto robí, ale  potom 

nech tí ľudia spoja sily aj s nami a nech sa to tam oživí, 

pretože ten priestor je v hroznom stave.  

Aj ďalší bod máme prenájom. To je to isté, ideme tam 

púš ťať podnikate ľov, tak to je výborné, že má niekto o to 

zá, ak bude ma ť niekto  o to  záujem, ale dajme tomu nejakú 

tvár, nejaký koncept, ve ď to je hrozné, jak to tam vyzerá.  

Tak, pán riadite ľ, čo s tým budete robi ť? 

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. 

Áno, toto, táto téma vlastne je aj v bode 

osemdesiatšes ť, čiže vlastne tá diskusia bude týka ť aj bodu 

osemdesiatšes ť.  

Prihlásený je do diskusie pán Oliver Kríž.  

Mgr. Oliver   K r í ž , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. Ja sa stotož ňujem s tým, čo povedal 

pán poslanec Nesrovnal, že tá lokalita je úplne cel á 

otrasná a bolo by naozaj na mieste rieši ť to koncep čne, 
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čiže  aj s tým podchodom. Ja si myslím, že toto je t ak skôr 

taký pokus zo strany magistrátu, či toto bude vôbec nejaký 

záujem, ak tá sú ťaž vygeneruje niekoho, kto by bol ochotný 

tam ponúka ť nejakú službu, tak v tom prípade môže dôjs ť na 

rad to, že sa s ním spojíme a spojíme sily, myslím 

magistrát a ten nejaký súkromní a sa to tam za čne nejako 

postupne upravova ť. Ale ke ď tá sú ťaž preukáže, že o to nemá 

nikto záujem, čo žia ľ je dos ť pravdepodobné, tak potom si 

s tým priestorom musíme poradi ť sami, lebo množstvo ľudí, 

ktorí, ktorí tade chodievajú do práce, aj z Petržal ky sú 

tam prestupná prestávka, tak sa na to dlhodobo s ťažujú, že 

tam to okolie je tam ten podchod bývalý to je, to j e naozaj 

veľmi zdevastované, to je hanba mesta.  

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. 

Zareaguje pán riadite ľ magistrátu Gajarský. 

Mgr. Rastislav   G a j a r s k ý , riadite ľ magistrátu: 

Ja aj k tomu pr, jednému aj druhému bodu. Predbehol  ma 

pán poslanec. 

Presne takýto zámer je, že my chceme vlastne sú ťažou 

zisti ť aký je o to záujem. Samozrejme s tým ví ťazom sú ťaže, 

ktorého ešte tuto znova predložíme, budeme diskutov ať o tom 

celkovom skultúrnení toho priestoru a samozrejme do  toho by 

sa zaopojil aj magistrát. Ale chceme si to ako over i ť trh, 

teda či je  tam nejaký záujem. 
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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. 

Končím diskusiu. 

Prosím návrhovú komisiu. 

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 schva ľuje  nájom nebytového priestoru 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: 

Neschva ľujeme nájom nebytového priestoru. Schva ľujeme 

podmienky obchodnej verejnej sú ťaže. To je to, čo aj 

v minulom bode som pripomenula.  

Izka, podmienky obchodnej verejnej sú ťaže. Dobre?  

Vieme o čom budeme hlasova ť.  

Prezentujte sa a hlasujeme. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté, 
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z prítomných tridsa ťštyri, 

za tridsa ťtri, nikto proti, jeden sa zdržal, všetci 

hlasovali. 

Ďakujem pekne. 

 

 

BOD 86 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PODMIENOK 

OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE NA NÁJOM 

NEBYTOVÝCH PRIESTOROV VO VÝMERE 

55,64 M 2 V PODCHODE PATRÓNKA, K. Ú. 

KARLOVA VES 

Predsedajúca: Ing. Viera   K i m e r l i n g o v á ,  

I .  námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

Bod osemdesiatšes ť je takisto Návrh na schválenie 

podmienok obchodnej verejnej sú ťaže na nájom nebytových 

priestorov v tom istom podchode na Patrónke. 

Nech sa pá či, pán riadite ľ.  

Mgr. Rastislav   G a j a r s k ý , riadite ľ magistrátu: 

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: 

Áno, o tom sme už rokovali, takže otváram diskusiu.   
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Prihlásený je pán poslanec Kolek s faktickou 

poznámkou.  

Ing. Ignác   K o l e k , poslanec MsZ: 

Poprosil by som predkladate ľa do uznesenia. 

Predsedajúca: Ing. Viera   K i m e r l i n g o v á ,  

I .  námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

Do mikrofónu, prosím.  

Ing. Ignác   K o l e k , poslanec MsZ: 

Pardon. 

Ďakujem za slovo. 

Poprosil  by som predkladate ľa, ako to myslí, ten 

návrh materiálu je a to sa teraz ospravedl ňujem, aj presne 

návrhovej komisii, tu je schválenie podmienok, to j e 

materiál a uznesenie je pod ľa paragrafu 9a odstavec 1 

písmeno a)zákona o majetku a neskorších predpisov n ájom 

nebytových priestorov.  

Tak toto treba da ť do súladu.  

Predsedajúca: Ing. Viera   K i m e r l i n g o v á ,  

I .  námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

Dobre.  

Ešte s faktickou je prihlásená pani poslanky ňa 

Dyttertová a potom to vysvetlí pán riadite ľ Gajarský. 
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Anna   D y t t e r t o v á , poslanky ňa MsZ: 

Presne, ja som chcela poveda ť už aj pri tom 

predchádzajúcom bode, aj pani Jégh to preto zmiatlo , aj my 

sa tu čudujeme. To uznesnie znie úplne inak, ako teda 

hovoríš ty a. 

Predsedajúca: Ing. Viera   K i m e r l i n g o v á ,  

I .  námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

Takže vysvetlí pán riadite ľ.  

Mgr. Rastislav   G a j a r s k ý , riadite ľ magistrátu: 

Poviem, ďakujem.  

Všimnite si, tam je v katastrálnom území Karlova Ve s 

za ú čelom prevádzkovania predajne, kaviarne a tak ďalej, 

formou obchodnej verejnej sú ťaže s možnos ťa využitia 

elektronickej aukcie v súlade s uznesením mestského  

zastupite ľstva a tak ďalej a osobitne schválenými 

podmienkami pod ľa vyhlásenia obchodnej verejnej sú ťaže, 

ktoré tvoria neoddelite ľnú prílohu tohto uznesenia. Takže 

je to tam, formou obchodnej verejnej sú ťaže.  

(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: 

S faktickou poznámkou pán poslanec Kolek.  

Ing. Ignác   K o l e k , poslanec MsZ: 
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Čiže schva ľujeme ví ťaza?  

(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: 

Dobre.  

Pani poslanky ňa Dyttertová, ďalšia faktická.  

Anna   D y t t e r t o v á , poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Ja chcem pánovi riadite ľovi poveda ť, lebo sme si tuná 

takto komunikovali bez mikrofónu, že myslím si, že tie 

najdôležitejšie body majú by ť ako prvé uvedené a potom to 

ostatné. Takto vždy chodí, že to, čo je podstatné a čo je 

gró celého uznesenia musí by ť ako prvé pre čítané a potom 

tie ostatné veci k tomu. Lebo toto je zmäto čné a zbyto čné.  

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. 

Ešte vysvetlí pán riadite ľ Gajarský. 

Mgr. Rastislav   G a j a r s k ý , riadite ľ magistrátu: 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 25. a 26. júna 2014 s pokra čovaním 3. júla a 24. septembra 2014 

 867 

Neviem ako by som to mohol zmeni ť. Jedine tak, že 

dobre, budeme to dáva ť pred nájom nebytového priestoru 

formou verejnej obchodnej verejnej sú ťaže. ale je to tam 

napísané, len si to musíte celé pre číta ť.  

(poznámka:  po čuť hovor mimo mikrofón „to je nadpis 

toho materiálu, tak jak sa volá nadpis materiálu, t ak to 

treba, návrh na schválenie podmienok obchodnej vere jnej, 

schva ľuje uznesnie“ a nie je rozumie ť) 

Okej, dobre.  

Chcem aby to bolo tiež zrozumite ľné, len ja si myslím, 

že to uznesenie je napísané tak, aj kolegyne ho nav rhli 

tak, aby to bolo všetko v poriadku, aj po tej právn ej 

stránke. Samozrejme, ke ď sa to dá takto nejak zmeni ť, aby 

ste tomu lepšie rozumeli, tak nabudúce to ur čite tak 

napíšeme. 

Ďakujem. Ale. Áno? 

Predsedajúca: Ing. Viera   K i m e r l i n g o v á ,  

I .  námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

Áno. Nevieme pre čo sa to zmenilo, ale dobre.  

Pán poslanec Kolek je prihlásený s riadnym príspevk om.  

Ing. Ignác   K o l e k , poslanec MsZ: 

Naozaj odznelo to tu. A myslím, pán primátor to tak  

povedal, neviem kto to po čul alebo nie, materiál má názov 
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Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej sú ťaže 

s cie ľom, a tak ďalej. Čiže to tam musí by ť.  

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. 

Nikto iný 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: 

Budeme hlasova ť o návrhu uznesenia tak ako nám bolo 

písomne predložené, mestské zastupite ľstvo po prerokovaní 

materiálu schva ľuje  nájom nebytového priestoru formou 

obchodnej verejnej sú ťaže a tak ďalej. Písomne je to tam 

rozpísané.  

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 hlasujte.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté, 

z prítomných tridsa ťštyri, 
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za bolo dvadsa ťosem, jeden proti, pä ť sa zdržalo, 

všetci hlasovali. 

Ďakujem. 

 

 

BOD 87 NÁVRH NA NESCHVÁLENIE VYBRATÉHO 

ÚČASTNÍKA OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE 

A ZRUŠENIE OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE 

NA PREDAJ NOVOVYTVORENÉHO POZEMKU 

V BRATISLAVE, K. Ú. STARÉ MESTO, 

PARC. Č. 4512, KORABINSKÉHO ULICA 

A NA PREDAJ NOVOVYTVORENÉHO POZEMKU 

V BRATISLAVE, K. Ú. STARÉ MESTO, 

PARC. Č. 4512, KORABINSKÉHO ULICA, 

FORMOU OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE 

A SCHVÁLENIE PODMIENOK OBCHODNEJ 

VEREJNEJ SÚŤAŽE FORMOU VYHLÁSENIA 

OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE 

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 ďalší bod. To je bod osemdesiatsedem. 

Návrh na neschválenie vybratého ú častníka obchodnej 

verejnej sú ťaže a zrušenie obchodnej verejnej sú ťaže na 

predaj novovytvoreného pozemku na Korabinského ulic i a na 

predaj novovytvoreného pozemku v  Starom Meste, oba  na 

Korabinskej, Korabinského ulici.  
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Krátke úvodné slovo, pán riadite ľ. 

Mgr. Rastislav   G a j a r s k ý , riadite ľ magistrátu: 

Ďakujem. 

My tento materiál predkladáme s tým, že magistrát 

odporú ča schváli ť znenie v alternatíve I. Tie alternatívy 

I a II vám boli predložené na stôl k tomuto bodu.  

Ide o to, že v podstate táto suma trochu prekra čuje 

tých minimálnu hodnotu pä ťdesiat percent, ktorá bola 

stanovená znaleckým, znaleckým posud, posudkom. Ale  fakt 

len v minimálnej miere. Preto sa k tomuto my priklá ňame ako 

magistrát.  

Zas na druhej strane, tento pozemok bol nieko ľkokrát, 

myslím, že toto je druhý krát čo bol ponúkaný a lepšiu cenu 

sme nezískali.  

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, aj pani námestní čke za vedenie doterajšieho 

priebehu schôdze.  

Otváram diskusiu, do ktorej sa hlásia traja poslanc i.  

Ako prvý pán poslanec Šov čík.  
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Mgr. Sven   Š o v č í k , poslanec MsZ: 

No, vážený pán primátor, tento pozemok bol už celko vo 

tretí krát vo verejnej obchodnej sú ťaži. Prvý krát sa 

neprihlásil nikto, druhý krát sa prihlásila s touto  táto 

občianka s cenou, ktorá nedosahovala pä ťdesiat percent 

z ceny ur čenej súdnym znalcom. Tretí krát sa, teda druhý 

krát ona, teda tretia sú ťaž, druhý krát sa ona prihlásila 

s cenou, ktorá mierne prevyšuje pä ťdesiat percent ceny 

ur čenej súdnym znalcom.  

Ale ako znalec toho prostredia musím poveda ť, že tá 

Korabinského ulica, že tak tá prístupová cesti čka, k tomu 

pozemku je odbo čka z Korabinského ulice, ktorá má jeden 

veľmi prudký sklon a tam sa dve autá ved ľa seba nevyhnú. 

Tam sa dá len vojs ť a vycúva ť. Čiže je to ve ľmi ťažko 

prístupný pozemok, i ke ď samozrejme, mohlo by sa zda ť, že 

Korabinského ulica je atraktívna lokalita vrámci na šeho 

mesta a Starého Mesta.  

Tak nerozumiem tomu, že pre čo dáme, dávame návrh na 

neschválenie toho predaja, pretože ja vám úplne úpr imne tam 

za seba môžem poveda ť, že ja by som tie peniaze za ten 

pozemok nedal. Nemá ani tú hodnotu tých, pod ľa môjho 

názoru, tých pä ťdesiat percent, ktorá táto ú častní čka 

ponúka. Myslím si, že ke ď urobíme aj novú obchodnú verejnú 

súťaž, asi sa nikto neprihlási. Možno pre túto záujemk yňu 

ten pozemok má atraktivitu, lebo je vlastní čkou nejakého 

ved ľajšieho pozemku, ale pod ľa katastrálnej mapy som 

zistil, že vlastníci okolitých pozemkov sú iní a mo žno, že 

s niekým je dohodnutá, neviem.  
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Neviem si predstavi ť, že by sme za tento pozemok 

vedeli vygenerova ť úplne nejakú inú, lepšiu cenu a už vôbe, 

vôbec nie cenu vyššiu ako je cena ur čená súdnoznaleckým 

posudkom.  

Takže ja by som navrhol, aby sme zvážili schválenie  

tejto ceny, ktorú vygenerovala verejná obchodná sú ťaž, 

pretože pod ľa mňa to je trhová cena.  Tú, ktorú vygeneruje 

verejná obchodná sú ťaž.  

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec, bude to akoby pozme ňujúci návrh z vašej 

strany, tak?  

Mgr. Sven   Š o v č í k , poslanec MsZ: 

Áno. 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Predpokladám, že to zaregistrovala návrhová komisia .  

Pani poslanky ňa Dyttertová má faktickú poznámku. 

Anna   D y t t e r t o v á , poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem pekne. 
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Ja chcem podpori ť pána Šov číka v tom  čo povedal. Aj 

ja som si ve ľmi dôkladne pre čítala listy, ktoré napísala 

táto záujemky ňa, táto pani a m ňa presved čili tie argumenty, 

ktoré tam ona uvádzala.  

Takže tiež nerozumiem celkom pre čo dávame takéto 

negatívne stanovisko.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec Kríž.  

Mgr. Oliver   K r í ž , poslanec MsZ: 

Ja už asi nepoviem ni č nového. Ja som mal na mysli 

a som sa chcel prihlási ť s tým istým, čo povedala pani 

poslanky ňa Dyttertová. 

Tá ví ťazka tej sú ťaže asi oslovila aj iných, aj m ňa. 

Ja som si to dôkladne preštudoval a naozaj tie argu menty sú 

veľmi jednozna čné. Sp ĺňa všetky kritériá a za lepšiu cenu 

to nikdy nepredáme. V sú časnej finan čnej situácii a v stave 

predajov môžeme by ť radi, ke ď niekto chce kúpi ť takýto 

pozemok a za takúto cenu.  

To znamená, že ja by som tiež bol za to, čo bolo 

navrhnuté, aby sme hlasovali o alternatíve dva najp rv. 
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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 Drozd. 

Ing. Slavomír   D r o z d , poslanec MsZ: 

Aj pán Šov čík, aj pán Oliver Kríž ma predbehli, takže 

nebudem opakova ť to isté. Ja som si písomný návrh na zmenu 

uznesenia pripravil. Ke ď to už majú kolegovia pripravené, 

tak neviem, či mám ho predklada ť ako písomne alebo ho dával 

Sven.  

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

V podstate sú tie návrhy totožné, pretože všetci tr aja 

ste diskutovali v rovnakom duchu, čiže bude to spolo čný 

návrh troch poslancov, ktorí navrhujú, aby sa hlaso valo 

o alternatíve schva ľuje. To znamená, že ste za to.  

Pardon, toto nie. Taká alternatíva tu nie je. Tu je , 

že neschva ľuje, ruší a vyhlasuje novú. Čiže musí by ť nový, 

nové uznesenie.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Zle to čítam?  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Tak som si možno otvoril zlý materiál, ale mám.  
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(poznámka:  po čuť riadite ľa. „nie, dobre ste si 

otvoril, len toto bolo rozdané“) 

Aha, rozdané. Prepá čte, okej. Ak máme rozdané, tak 

potom máme alternatívu II, ktorá je písomne, netreb a ju 

formulova ť. A vy všetci traja navrhujete, aby sme ako 

o prvej hlasovali o alternatíve číslo dva.  

Pán poslanec Drozd má faktickú. 

Ing. Slavomír   D r o z d , poslanec MsZ: 

Ja už som to chcel iba doplni ť, že keby nebola tá 

alternatíva dva, tak mám návrh po a) schva ľuje a zárove ň sa 

rušia body b a c. Takže to je to isté. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Keďže sme vy čerpali diskusiu, myslím že toto je na 

vašom rozhodnutí.  

Pán riadite ľ, chcete sa k tomu vyjadri ť. Asi si to 

nevyžaduje nejaké závere čné slovo. Poslanci jednozna čne 

vyjadrili svoj názor, čiže teraz treba aby sme ho rozhodli 

hlasovaním.  

Pani predsední čka, nech sa pá či.  
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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, na návrh poslancov najprv o alt ernatíve 

dva, teda schva ľuje vybratého ú častníka. 

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 poslancov, 

tridsa ť za, nikto proti, siedmi sa zdržali. 

Konštatujem, že sme prijali uznesenie znenia 

alternatívy II. 

To bolo rokovanie o bode číslo osemdesiatsedem.  

 

 

BOD 88 NÁVRH NA PREDAJ POZEMKU 

V BRATISLAVE, K. Ú. RUŽINOV, PARC. 

Č. 1866/1, GAGARINOVA ULICA, FORMOU 

OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE 

A SCHVÁLENIE PODMIENOK OBCHODNEJ 

VEREJNEJ SÚŤAŽE FORMOU VYHLÁSENIA 

OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 25. a 26. júna 2014 s pokra čovaním 3. júla a 24. septembra 2014 

 877 

S MOŽNOSŤOU VYUŽITIA PRVKOV 

ELEKTRONICKEJ AUKCIE 

 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Teraz otváram rokovanie o bode osemdesiatosem. To j e 

Návrh na predaj pozemku v katastrálnom území Ružino v na 

Gagarinovej ulicia, formou obchodnej verejnej sú ťaže 

a schválenie príslušných podmienok. 

Pán riadite ľ. 

Mgr. Rastislav   G a j a r s k ý , riadite ľ magistrátu: 

Ďakujem za slovo. 

Finan čná komisia  neprerokovala tento materiál, 

mestská rada  odporú ča prerokova ť a máme súhlas pána 

starostu s takýmto návrhom na predaj pozemku.  

(gong) 

Ďakujem. 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Otváram diskusiu. 

Do ktorej sa nikto neprihlásil.  

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 písom ne 

predložené, mestské zastupite ľstvo po prerokovaní materiálu 

schva ľuje predaj pozemku formou obchodnej verejnou sú ťaže 

s možnos ťou využitia 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 ťsedem prítomných poslancov, 

tridsa ťštyri za, nikto proti, traja sa zdržali. 

Konštatujem, že sme prijali platné uznesenie. 

 

 

BOD 89 NÁVRH NA PREDAJ POZEMKU 

V BRATISLAVE, K. Ú. NIVY, PARC. Č. 

3569, ROSNÁ ULICA, FORMOU OBCHODNEJ 

VEREJNEJ SÚŤAŽE A SCHVÁLENIE 

PODMIENOK OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE 

FORMOU VYHLÁSENIA OBCHODNEJ VEREJNEJ 

SÚŤAŽE S MOŽNOSŤOU VYUŽITIA PRVKOV 

ELEKTRONICKEJ AUKCIE 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 
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primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Bod osemdesiatdevä ť je Návrh na predaj pozemku 

v katastrálnom území Nivy na Rosnej ulici tiež form ou 

obchodnej verejnej sú ťaže. 

Pán riadite ľ. 

Mgr. Rastislav   G a j a r s k ý , riadite ľ magistrátu: 

Ďakujem. 

Finan čná komisia  tento materiál neprerokovala. 

Z mestskej rady bol stiahnutý z programu a máme súh las pána 

starostu. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Otváram diskusiu, do ktorej sa faktickou poznámkou 

hlási pán poslanec Kríž. 

Mgr. Oliver   K r í ž , poslanec MsZ: 

Ja sa opravedl ňujem, ja by som chcel len k procedúre. 

Nezachytil som úplne presne a potrebujem to vedie ť, kedy sa 

vrátime k tým bodom, ktoré sme si presko čili. Či to bude po 

Vystúpeniach ob čanov alebo či ešte teraz. Mám v rámci našej 

platformy člena, ktorý potrebuje na desa ť minút  odís ť, aby 

som vedel či teraz alebo potom. 
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Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec, mám predstavu, že by sme to dorokoval i 

až po bod stodva, to znamená, že by sme dokon čili tie 

majetkové veci, už ke ď sme sa do nich pustili a potom sa 

vrátili k bodu 7A a nasledujúcim. Proste v takomto poradí.  

Tak sme to prešli aj s pani námestní čkou, lebo vy ste 

o tom hlasovali, že chcete upravi ť program. Bola to aj 

dohoda z mestskej rady. 

Takže len vysvet ľujem, že procedúra by mala by ť taká, 

že ešte tie majetkové veci a potom sa vrátime 7A a všetko 

to čo nasleduje. Samozrejme, o štvrtej po čítame s tým, že 

bude priestor pre ob čanov, pokia ľ budú ma ť záujem vystúpi ť.  

Tri faktické poznámky.  

Nech sa pá či, pán poslanec  Za ťovi č. 

RNDr. Martin   Z a ť o v i č , poslanec MsZ: 

Ja chcem reagova ť na pána Pilinského, či naozaj budú 

opäť ob čania, lebo toto je stále , to je pokra čovanie 

z novej schôdze? Či naozaj je to procedurálne možné, aby 

občania išli ešte raz  v tej istej schôdze, ke ď je štyri 

hodiny? Ja sa len pýtam ako to funguje, lebo to je stále tá 

istá schôdza, pokra čuje. Ja sa len pýtam, ni č viac. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 
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primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Pilinský, faktická. 

Mgr. Peter   P i l i n s k ý , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Ja sa len chcem spýta ť, lebo pri tom, pri tej zmene 

programu bolo povedané, že cca  na hodinu si musíte  ako 

primátor odsko či ť na rokovanie, takže , my sme 

predpokladali, že, že sa bude po tej hodine pokra čova ť 

v riadnom programe. Takže teraz je to zmena, hej? I deme až 

do konca. 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ak dáš, pán poslanec , procedurálny návrh, aby sme 

išli 7A, tak po ďme 7A. ja nemám s tým problém.  

Určuje chod prerokovania bodov zastupite ľstvo. 

Zastupite ľstvo ur čuje ako sa prerokúvajú body, inak sa ide 

samozrejme pod ľa programu.  

Tá situácia naozaj bola na hodinu, ak je možné a ak  

chcete, tak sa môžeme vráti ť k 7A a po ďme rokova ť o 7A, 

akurát nám, ako vidím, odišiel pán poslanec Šov čík, ktorý 

má predklada ť 7A. Ale tak, môžeme presko či ť 7A. 

Čiže ak sú procedurálne návrhy z vašej strany áno, a k 

dáte len poznámky, tak, tak, tak ni č.  

Pani poslanky ňa Dyttertová, faktická. 
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Anna   D y t t e r t o v á , poslanky ňa MsZ: 

Ja som chcela tiež poveda ť to ľko, že bolo nám 

povedané, že po tom ke ď sa vrátite, tak pokra čujeme 

normálne pod ľa programu. Takže 7A a ďalej.  

A tiež som prekvapená teraz, že sa tuná navrhuje eš te 

nie čo iné.  

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Nie. Ak ste schválili, že na hodinu, tak po ďme pod ľa 

pôvodného schváleného uznesenia. Dokon číme osemdsesiatdevä ť 

a po ďme 7A. 

Ako, to si viem predstavi ť. Lebo proste ke ď takto to 

rozhodlo zastupite ľstvo, tak to takto treba rešpektova ť.  

Ak môžete kolegovia informova ť pána poslanca Šov číka. 

Výborne, pán poslanec Gašpierik to urobí.  

Pán poslanec a starosta Pilinský k bodu 

osemdesiatdevä ť.  

Mgr. Peter   P i l i n s k ý , poslanec MsZ: 

Chcel som za ten procedurálny návrh, ale vidím, že to 

nie je nutné. Aby sme sa, aby sme vrátili.  

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 
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Čiže vrátime sa po bode osemdesiatdevä ť k bodu 7A 

a nasledujúcim, tak ako sú pripravené.  

Keďže k bodu osemdesiatdevä ť nie sú zatia ľ žiadne 

prís, vystúpenia, uzatváram možnos ť sa prihlási ť. 

Dávam slovo návrhovej komisii. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia tak ako nám bolo písom ne 

predložené, mestské zastupite ľstvo po prerokovaní materiálu 

schva ľuje predaj pozemku formou 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 ťšes ť prítomných, 

tridsa ťdva za, nikto proti, traja sa zdržali, jeden 

nehlasoval. 

Konštatujem, že sme prijali uznesenie k bodu 

osemdesiatdevä ť. 
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BOD 7A NÁVRH NA RIEŠENIE AKTUÁLNEHO STAVU 

KAMENNÉHO NÁMESTIA A JEHO OKOLIA 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

A v zmysle schváleného postupu sa vrátime do bodu 7 A 

a budeme pokra čova ť neprerokovanými bodmi až kým 

nevy čerpáme celý program ako bol schválený na za čiatku.  

Bod sedem A je návrh, ktorý predložil pán poslanec 

Šovčík na prijatie uznesenia ku problematike Kamenného 

námestia.  

Pán poslanec , prosím, keby ste uviedli materiál.  

Mgr. Sven   Š o v č í k , poslanec MsZ: 

Vážený pán primátor, vážené poslankyne, vážení 

poslanci, rozhodol som sa  predloži ť na rokovanie mestského 

zastupite ľstva návrh uznesenia, ktorý by mal, cie ľom tohto 

uznesenia.  

Pardon, prepá čte, musím sa vydýcha ť.- 

Cie ľom predkladaného uznesenia, ktoré znie mestské 

zastupite ľstvo hlavného mesta Slovenskej republiky po 

prerokovaní materiálu žiada primátora hlavného mest a 

Slovenskej republiky docenta doktora Milana Ftá čnika 

kandidáta vied po A) zabezpe či ť obstaranie Zmien a doplnkov 

Územného plánu zóny Dunajská, vrátane bloku 17/9 Ka menné 

námestie, na podklade urbanistickej štúdie.  
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A po B v spolupráci s investorom Lordship/Tesco 

zapísa ť, zabezpe či ť vypísanie medzinárodnej 

architektonicko-urbanistickej sú ťaže na stvorenie bloku 

17/9 a okolia Kamenného námestia s termínom septemb er 2014. 

K tomuto návrhu uznesenia ma viedlo rozhodnutie, že  

v hlavnom meste Slovenskej republiky v Bratislave m usíme 

kone čne prikro či ť aj k riešeniu verejného priestranstva 

v tejto centrálnej časti nášho mesta.  

Pred časom Slovenská národná galéria pripravila 

výstavu, ktorá sa volala Nové Slovensko. Táto výsta va 

zobrazovala vstup našej krajiny do moderny. A sú časťou 

tejto výstavy boli filmové záznamy z tridsiatich ro kov. 

Predpokladám, že to bolo filmované niekde z vyšších  

poschodí Manderláku, ktoré ukazovali dianie na Kame nnom 

námestí a na tejto križovatke. A pri poh ľade na tieto 

zábery som si uvedomil, že akú eleganciu prvorepubl ikovú 

mal tento priestor v našom meste. To, čo dneska tu 

stretávame, ani z ďaleka nenap ĺňa to kritérium, ktoré sme 

v tomto meste už raz dosiahli.  

V decembri roku 2013 sa obrátil na nás spolok 

architektov s verejnou výzvou, ako poslancov mestsk ého 

zastupite ľstva. Z tejto výzvy by som chcel zacitova ť: 

„Táto elegantná kompozícia čistých hmôt sa ani po 

desa ťro čiach nedokázala integrova ť do mesta, stále tam 

stojí oblepená bilboardami a znehodnocovaná nevhodn ými 

dostavbami. V centre nie je doriešená doprava, jej 

frekvencia sa znásobila. Idea mestskej triedy vedúc ej 

centrom bol omyl naivného urbanizmu tej doby. Hotel  pre 
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nevyhovujúcu prevádzku a malú návštevnos ť zatvorili. Na 

námestí, ktoré námestím nikdy nebolo sa potulujú be zdomovci 

a veksláci. Obchodný dom obostavali divné domy real izované 

podľa platného územného plánu zóny. Fungujú tam čínske 

obchody. Spolu so zbytkami funkcionalistickej zásta vby z 

tridsiatych rokov dotvárajú deštruovaný obraz centr a. 

Paralyzované je parkovanie. Nie je tu kultúra a ani  obchody 

so službami, priestory pre relax, pobyt i bývanie. Je to už 

nedôstojné miesto v centre hlavného mesta Slovenska , ktoré 

paralyzuje život aj v nadväzujúcich uliciach a prie storoch 

až po historické, historické jadro.“  To ľko povedali 

architekti zo spolku, Slovenského spolku architekto v.  

Ja som vám do dôvodovej správy a trval som, aby tá 

fotokópia bola vyhotovená farebne, priložil aj obrá zok, 

ktorý ukáže čo územný plán zóny Dunajská dnes umož ňuje.  

Keby investor a vlastník pozemkov chcel dnes stava ť 

a dal by si žiados ť, tak mu mesto nemohlo tejto žiadosti 

vyhovie ť a mohol by tam postavi ť to, čo tam je nakreslené. 

A samozrejme, toto si nikto nepraje.  

Cie ľom môjho návrhu je, aby sme kone čne v tomto meste 

otvorili diskusiu o tom, ako tento verejný priestor  v našom 

meste má vyzera ť. To, tá cesta k tomu cie ľu by mala ís ť 

dvoma líniami. Prvá línia sú práce na zmenách a dop lnkoch 

Zóny Dunajská a paralelne, a to si aj tá zme, tá ur banis,  

teda tá zóna Dunajská vyžaduje tiež , aby bola vypí saná 

medzinárodná architektonická sú ťaž, lebo tá otvára ten 

najtransparentnejší priestor na verejnú diskusiu ak o má 

tento priestor vyzera ť. (gong) 
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Budem pokra čova ť aj svojim druhým príspevkom.  

Chcel by som poveda ť, že regula čný blok, o ktorý sa 

jedná, je ohrani čený ulicami Rajská, Dunajská a Špitálska. 

Ide o cirka o tridsa ťdevä ťtisíc metrov štvorcových, z toho 

tvorí Kamenné námestie len tritisícpä ťsto metrov 

štvorcových. Pretože Kamenným námestím nie je ten p riestor 

nástupný do obchodného domu Tesco, ktorý je tiež ve rejne 

prístupný, ale Kamenné námestie je ten priestor, kt orý dnes 

vlastne tvorí to parkovisko. Vo ľakedy tá ulica bola tým, že 

sa uzatvorilo SNP v dolnej časti, vlastne tá ulica, ktorá 

obkolesovala Kamenné námestie je dneska neprejazdná  

a využíva sa ako parkovisko.  

Môj návrh uznesenia už vonkoncom nesmeruje k tomu, 

čiže nepredkladám ani návrh na predaja pozemkov, ani  

prenájmu. Vlastnícke vz ťahy v tomto území sú jednozna čne 

jasné a sú overite ľné na Katastri nehnute ľností. Chcem len 

pripomenú ť, že napríklad aj ve ľká časť Špitálskej ulice je 

v súkromnom vlastníctve a nie vo verejnom. Teda tá časť, 

ktorá je pod verejnou komunikáciou.  

Mesto by malo by ť v tejto témy, pod ľa,  v tejto téme, 

podľa môjho názoru primerane aktívne a myslím si, že aj  pri 

zmenách a doplnkoch Zóny Dunajská aj pri medzinárod nej 

architektonickej sú ťaže, ktorú samozrejme musíme zvládnu ť 

spolu s našimi partnermi v tomto prípade, ktorí sú 

väčšinoví vlastníci nehnute ľností a tohto, tohto územia  

Zvláš ť ke ď sú časťou tohto územia je aj Kamenné námestie.  

Aj samotná štúdia, ktorú investori vypracovali 

a o ktorej netvrdím, že musí by ť podkladom pre zmeny 
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a uplnky doplnky územ, Zóny Dunajská z ateliéru Sie bert 

a Talaš hovorí o zachovaní verejného priestoru a to  dokonca 

o tisíc metrov viac ako je to, ako je tá skuto čnos ť dnes.  

Myslím si, že urbanistická štúdia by mala ur či ť len 

základné limity, výšky, uli čné čiary. Mal by to by ť len 

podklad pre zmeny a doplnky územia na Dunajskej. A vlastne 

tú najlepšiu odpove ď na stvárnenie toho verejného priestoru 

by nám mala da ť tá medzinárodná  architektonicko-

urbanistická sú ťaž, pretože to je spôsob, ktorý sa používa 

v demokraticky riadených mestách Európy. Je to spôs ob, akým 

najlepším spôsobom sa aktéri môžu zakomponova ť do verejnej 

diskusie o stvárnení tohto verejného priestoru.  

Ako vnímajú Bratislav čania verejný priestor Kamenného 

námestia zobrazuje prieskum verejnej mienky, ktorý som dal 

do prílohy. Zárove ň som poslancom dal do prílohy aj Dohodu 

medzi firmou Tesco a firmou Lordship, ktorí sú vä čšinoví 

vlastníci toho územia a samozrejme vyhlásenie, teda  

stanovisko Spolku architektov Slovenska, z ktorého som 

citoval.  

Vážené pani poslankyne, páni poslanci, myslím si, ž e 

keď prijmeme uznesenie, ktoré predkladám, vlastne len na 

tej štartovacej línii vystrelíme a netvrdím a nebud eme 

tvrdi ť ako toto územie má vyzera ť na konci d ňa, to musia 

poveda ť odborníci, architekti a urbanisti, ale ja si 

myslím, že je ve ľmi potrebné, aby sme takýto krok podnikli 

ešte v tomto volebnom období, pretože aj tak to def initívne 

riešenie budú schva ľova ť tí, čo prídu po nás v tom ďalšom 

volebnom období. Ale tento návrh, ktorý pod ľa môjho názoru 
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znamená, že by tie dve línie išli paralelne nám môž u 

ušetri ť dva roky.  

Ja si nemyslím, že tá časť mesta, ktorá vznika, tá os, 

hlavná os nášho mesta, ktorá vznikla tým, že v devä tnás, 

koncom devätnásteho storo čia sa postavil Most Františka 

Jozefa cez Dunaj a na opa čnom konci sa postavila Hlavná 

stanica a vlastne vytvorila sa spojnica dvomi mests kými 

bulvármi, ktorým jedným je Štúrova ulica a druhým j e 

Štefánikova ulica a cez terajšie Námestia SNP, tak môžeme 

vníma ť, že priestor Kamenného námestia a verejný priestor  

okolo Kamenného námestia  je ten neuralgický náš, b od nášho 

mesta, ktorého našim prioritným záujmom by malo by ť, aby 

toto verejné priestranstvo  bolo stvárnené zodpoved ajúco 

potrebám urbanizmu na verejný priestor v dvadsiatom  prvom 

storo čí.  

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

To bolo obsiahlejšie, ale zrejme potrebné úvodné sl ovo 

zo strany pána poslanca Šov číka.  

Otváram diskusiu, do ktorej sa ako prvý faktickou 

poznámkou hlási pán poslanec Pilinský.  

Mgr. Peter   P i l i n s k ý , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 
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Ja by som len poprosil technikou, že nemyslím si, ž e 

je správne, aby tieto príspevky boli obmedzené páno vi 

poslancovi na pä ť a pä ť minút ako jeho, jeho vystúpenie, 

ptetože on to predkladal, on to uvádzal ako predkla date ľ, 

takže myslím, že tam by to nemalo by ť obmedzené, aby mal 

priestor na to reagova ť na, na prípadné otázky. Takže 

poprosím, aby s týmto bolo nejakým spôsobom naložen é. Lebo 

keď predkladáte vy, pán primátor, tak tam vám, myslím,  tiež 

neplynie pä ťminútový čas.  

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ja toto rešpektujem. Videli ste sebadisciplínu pána  

poslanca, ktorý sa zmestil dobrovo ľne do desiatich minút. 

Má právo vystúpi ť dva krát pä ť minút v diskusii, tak ako vy 

všetci a ešte má právo reagova ť za záver ako predkladate ľ. 

To všetko mu dáva rokovací poriadok.  

Iná č máš pravdu, samozrejme, pán poslanec.  

Diskutuje pán námestník Budaj.  

Nech sa pá či. 

Ján   B u d a j ,  námestník primátora a poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Návrh pána poslanca Šov číka tkvie v tom, že my sme 

dnes v situácii, kedy sme nevyhodnotili verejnú dis kusiu 

o návrhu urbanistickej štúdie, ktorú pripravil deve loper. 

Nevyhodnotili sme ani otázky, ktoré padali aj zo st rany 
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poslancov, aj zo strany verejnosti, pre čo to považujeme za 

nevyhnutné preda ť a za druhé, pre čo to považujeme za možné 

preda ť osobitným zrete ľom.  

S týmito všetkými tromi vecami, čiže verejná diskusia, 

ktorá dopadla fatálne v neprospech urbanistickej št údie, na 

ktorej chce pán poslanec teraz stava ť ďalší postup. Plus 

tie dve ekonomicko-politické otázky, pre čo ten verejný 

priestor predávame, či je to naozaj to správne riešenie 

a pre čo ho chceme preda ť bez sú ťaže vopred vybratému 

osobitným zrete ľom ur čenému záujemcovi. Tie otázky 

nepovažujem za zodpovedané.  

Bolo by namieste robi ť možno zmeny v. v územnom pláne 

zóny, ale aké zmeny, to sa môžeme dozvedie ť až ke ď bude 

nová urbanistická štúdia, po ktorej sa volalo zo st rany 

verejnosti, odborníkov zainteresovaných a po ktorej  si 

dovolím teda poveda ť, že je naozaj dopyt. Ke ď budeme vedie ť 

urbanistickú štúdiu čo prinesie, aké verejné priestory, aké 

komer čné priestory, možno bude možné urobi ť zmeny 

v územnej,  v územnom pláne zóny. Naozaj tej územný  plán 

zóny má už viac rokov, čiže je treba prija ť nové podnety, 

aj tie podnety, ktoré pripomína pán poslanec Šov čík a ktoré 

smerujú k potrebe verejnosti, aby tam bol uchovaný verejný 

priestor.  

Preto si dovolím navrhnú ť, pokia ľ pán poslanec, ktorý 

vychádza vyslovene záujmom developera nestiahne, ta k si 

dovolím navrhú ť zmenu, aby bod B, čiže ten územný plán 

zóny, bol ako prvý. Čiže aby sa premenoval, nazval bodom 

A s textom zabezpe či ť urbanistickú štúdiu na verejné 

priestory, pri čom sa vyhodnotia výsledky verejného 
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prerokúvania Urbanistickej štúdie firmy Lordship. A  bod 

A premenova ť za bod B. Čiže až budeme ma ť urbanistickú 

štúdiu. Presne ako po tom volali odborníci aj verej nos ť, 

potom sa môžeme venova ť zmene územného plánu.  

Návrh si dovolím predloži ť. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán námestník, ty používaš slovo štúdia, ale v tom 

uznesení sa píše o sú ťaži. Čiže ty chceš vyhodi ť úplne tú 

súťaž?  Ak by sme prijali tvoj návrh, znamenalo by to,  že 

žiadna sú ťaž na ten priestor nebude.  

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Čiže sú ťaž si myslel namiesto štúdie, rozumiem. Čiže 

sa len vymení poradie, že najprv sú ťaž, potom, potom územný 

plán zóny. Chápem. 

Pán poslanec Drozd má faktickú poznámku, po ňom pán 

poslanec Kríž.  

Ing. Slavomír   D r o z d , poslanec MsZ: 

Áno, ja som tiež chcel zareagova ť. Treba hovori ť 

presne.  

Nehovorí sa v tomto návrhu ni č o predaji alebo 

prenájme verejného priestoru. To si musíme poveda ť tu na 
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rovinu. A rozprávame sa o architektonickej sú ťaži so 

zahrani čnou  spoluú časťou, čiže architektonická sú ťaž, 

ktorá, ktorá v podstate bude prezentovaná aj smerom  

k zahrani čiu a zmenu územného plánu zóny, ktorý by za čal, 

akceptoval by túto architektonickú sú ťaž a výsledky z nej, 

ale ktorého príprava a prípravné konanie by sa za čalo už 

v tomto období. Ako to vysvetlil Sven, poslanec Sve n 

Šovčík.  

Čiže naozaj nehovorme tu o predaji, o prenájme, toto  

sa toho netýka, hovorme o architektonickej sú ťaži (gong) 

a územnom pláne zóny.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec Kríž, faktická. 

Mgr. Oliver   K r í ž , poslanec MsZ: 

Ja som chcel tiež zareagova ť na predre čníka, kolegu 

Janka Budaja.  

No ja to tiež tak čítam, že tam v tom navrhovanom 

uznesení je bod A a B a v tom prvom chceme zmeny a doplnky 

územného plánu zóny, čiže chceme zaktualizova ť sú časne 

platný územný plán v tej danej zóne. A ak v bode B chceme 

vypísa ť medzinárodnú architektonickú urbanistickú sú ťaž na, 

na to stvárnenie. Čiže nerozumel som úplne presne tomu jeho 
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návrhu, že to chcel nejako oto či ť, lebo presne tak to je, 

že A je územný plán zóny a B je sú ťaž architektonická. Čiže 

tak to je v tom, čo ja mám na stole. 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán námestník reaguje na faktické poznámky a zrejme  to 

vysvetlí.  

Nech sa pá či, pán námestník.  

Ján   B u d a j ,  námestník primátora a poslanec MsZ: 

Skúsim na pána Kríža zareagova ť.  

No ve ď áno,  najprv musí prís ť k sú ťaži, ale tu je to 

až ako B. a potom na základe výsledkov, povedzme 

medzinárodnej urbanistickej sú ťaže vznikne nejaká štúdia 

a z tej štúdie môžu vychádza ť zmeny a doplnky.  

Robi ť dopredu zmeny a doplnky, pod ľa čoho? Pod ľa 

starej štúdie, ktorú predložil Lordship? Pán poslan ec ju 

prikladá vo svojom návrhu, ale nechápem, pre čo sa tam vôbec 

ocitla. To nie je štúdia mesta. Tá štúdia vznikla 

v súkromných rukách, ktorí si možno takto prajú zas tava ť 

ten verejný priestor. Ale že čo si praje mesto, to by ešte 

len malo vysvitnú ť z tej budúcej urbanistickej sú ťaže.  

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 
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Pani hlavná architektka je ďalšia prihlásená do 

diskusie.  

Nech sa pá či. 

Ing. arch. Ingrid Konrad,  hlavná architektka: 

Ďakujem za slovo.  

Zabezpe či ť obstaranie zmien a doplnkov a paralelne, 

ako ja vnímam tento materiál, dúfam, že to neni jed na 

z ďalších variánt, v spolupráci s investorom Tesco/Lor dship 

vypísanie zabezpe či ť vypísanie medzinárodnej sú ťaže, vnímam 

nasledovne: 

V sú časnosti bola predložená mestu urbanistická 

štúdia, ktorá bola aj verejne prerokovaná a ktorá e šte 

stále nie je dokon čená, pretože tam chýba jedna z variánt, 

ktorú mesto požadovalo, aby sa uvažovalo s, so sú časnými 

objektami, aby sa zhodnotilo územie, ako by sa mohl o 

vyvíja ť, keby tam bol, keby tam ostali sú časné objekty 

a ich potenciál.  

Toto, toto ešte na meste predložené nebolo a preto 

táto štúdia vlastne ako keby bola, ako keby zastala .  

Čo sa týka územného plánu zóny. Územný plán zóny je 

plán, ktorý presne ur čuje stavebné čiary. Preto je, to je, 

to, to, to je to, po čom voláme. A ke ď urbanistická štúdia 

v súlade s ve ľkým územným plánom, kde sú zakotvené funkcie, 

kde je zakotvený koeficient zastavania a tak ďalej, a tak 

ďalej, vypíše urbanistickú sú ťaž, tak sa vieme dopracova ť 

k nejakým výsledkom, ktoré by mohli by ť podnetom na 
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dopracovanie trebárs tejto štúdie, alebo mohli by ť priamym 

podnetom na, na zmeny a doplnky územného plánu zóny .  

Čiže aby som to ešte raz povedala. Z môjho poh ľadu je 

veľmi dôležité v spolupráci, pretože my mesto tiež 

vlastníme časť pozemku, ale s vä čšinovými vlastníkmi, 

ktorými sú spolo čnosti Lordship a Tesco, túto sú ťaž 

pripravi ť, vyhlási ť, vypísa ť teda, vyhodnoti ť a, a na 

základe týchto výsledkov dokon či ť proces zmien a doplnkov 

Územného plánu zóny Dunajská.  

Čo sa týka samotnej prípravy a spolupráce mesta na 

vypísaní tejto sú ťaže, je v sú časnosti je pripomienkovaná, 

text je už vy, urobený, teda je napísaný. Je 

pripomienkovaná spolo čnos ťou Tesco, kde došlo aj k už pod ľa 

mňa ve ľmi dobrej spolupráci medzi týmito vä čšinovými 

vlastníkmi splo čnos ťou Lordship a spolo čnos ťou Tesco 

a posledným pripomienkovate ľom budeme my ako mesto.  

Dohoda s investormi je, že minimálne ja ako hlavný 

architekt a predstavite ľ mesta budem v porote a budem teda 

prítomná, prítomná celému procesu. Samozrejme, že, že týmto 

spôsobom vlastne vstupuje aj mesto ako vlastník do celého 

procesu vypísania a vyhodnotenia architektonicko-

urbanistickej sú ťaže.  

Veľmi dôležité je, že táto sú ťaž nebude rieši ť len ten 

samotný blok, ako bol tu spomínaný, ohrani čený ulicami, 

nebudem to opakova ť, ale bude, bude rieši ť celkové vz ťahy 

tohto ve ľmi významného priestoru na ostatné priestory. Na, 

na priestor pred Starou tržnicou, na Námestie SNP, na 
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momentálne obnovovanú elektri čkovú trasu a vôbec ulicu 

Štúrova, ako aj na ulicu Špitálska.  

Z h ľadiska procesného, nemôže prebieha ť tento, tento 

proces paralelne, čo by sme si možno tiež všetci želali, 

aby sa urýchlil, ale my potrebujeme už na za čiatku pri 

obstrávaní zmien a doplnkov územného plánu zóny ma ť jasne 

nakreslené ako má ten územný plán zóny vlastne vyze ra ť. Ten 

návrh, návrh tej zmeny. A ten by mal teda vyplynú ť 

z z výsledkov sú ťaže. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne za vystúpenie pani architektky.  

Slovo má pán poslanec Drozd.  

Ing. Slavomír   D r o z d , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Ja by som sa tiež k tomuto návrhu vyjadril s tým, ž e 

v podstate vidíme ako život zo Starého Mesta uniká.  Naozaj 

postavením obchodných stredísk ako Aupark, Avion sh oping 

park, Polus, a tak ďalej sa obyvate ľstvo premiestnilo 

a chodí trávi ť vo ľný čas a nákupy do týchto stredísk.  

Ja si tiež myslím, že práve touto architektonickou 

súťažou a revitalizáciou nie len Kamenného námestia 

a okolia treba vráti ť život aj do Starého Mesta a do 
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lokalít, ktoré boli vždy obchodnými a spolo čenskými 

priestormi.  

Čiže nevnímam to iba ako riešenie tohto ur čitého 

priestoru, ale ako podnet na riešenie ďalších priestorov, 

ako je Námestie  Slovenského národného povstania a tak 

ďalej.  

Čiže naozaj nemôžme iba stá ť na mieste a čaka ť na to, 

že sa to nejako vyrieši v ďalšom volebnom období. Ja tento 

návrh pána poslanca Šov číka vnímam pozitívne a tak isto náš 

klub a ja si myslím, že naozaj treba, treba, aby sm e tou 

žiados ťou primátora požiadali o za čatie prác na týchto, na 

týchto veciach. Samozrejme, má to, má to časový horizont za 

ďalšie volebné obdobie, ale, ale tento štart by sme mali 

urobi ť teraz.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Diskutuje pán poslanec a starosta Pekár.  

Ing. Dušan   P e k á r , poslanec MsZ: 

Ďakujem ve ľmi pekne za slovo, pán primátor. 

Mnoho tu už bolo povedané, preto sa nechcem opakova ť, 

ale najviac sa stotož ňujem s tým, čo povedal pán námestník 

Ján Budaj. On, on pripravil aj návrh uznesenia, kto ré bolo 

veľmi podobné čo chcem pred predloži ť aj ja.  
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Ja len spomeniem jeden moment. V minulosti a nie je  to 

tak dávno, bola prezentácia práve Kamenného námesti a kde 

trvala ve ľmi dlho a bolo tam vznesených ve ľmi ve ľa 

pripomienok a tieto pripomienky vôbec sa neberú do úvahy 

v predloženom materiáli, tak si dovo ľujem predloži ť zmenu 

uznesenia k tomuto bodu a poprosím poslancov, aby p odporili 

toto uznesenie a takisto poprosím aj námestníka pri mátora 

pána Budaja, ke ďže je to totožné tieto naše uznese, návrhy 

uznesenia, aby svoj návrh  stiahol, ak tak zváži.  

Pre čítam návrh na zmenu uznesenia:  

Mestské zastupite ľstvo hlavného mesta SR Bratislavy po 

prerokovaní materiálu žiada primátora hlavného mest a 

Slovenskej republiky Bratislavy docenta doktora Mil ana 

Ftá čnika: 

Za a) zabezpe či ť vyhodnotenie výsledkov procesu 

verejného prerokúvania urbanistickej štúdie Kamenné ho 

námestia vrátane doru čených písomných pripomienok, 

Za b)na základe tohto vyhodnotenia  zabezpe či ť 

preskúmanie územného plánu zóny v zmysle paragrafu 30 

stavebného zákona. Termín december 2014. 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán námestník Budaj, faktická poznámka.  

Ján   B u d a j ,  námestník primátora a poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Ja som tiež zdôraz ňoval, že sme nevyhodnotili tú ve ľmi 

dramatickú diskusiu, ktorá sa v týchto priestoroch odohrala 
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a na ktorej sa zú častnilo ve ľa excelentných odborníkov, 

architektov, ale najmä  Staromeš ťanov.  

Myslím si, že sa ni č nestane ke ď najprv príde v tej 

prvej fáze k porovnaniu záverov tejto diskusie s pl atným 

územným plánom zóny a až potom sa pripraví ten ďalší krok, 

ktorý tu lieta ako návrh na nejaký druh sú ťaže o tom, ako 

má vyzera ť prípadná výstavba na tomto námestí.  

Lebo naozaj k ľúčová otázka ešte znie, na ktorú tú 

otázku tu nikto nezdvihol, pre čo musíme predáva ť ten 

verejný priestor a pre čo by sme ho mali predáva ť vopred 

vybratým záujemcom.  

Preto podporím, stiahnem svoj návrh a podporím tent o 

postup, ktorý navrhol (gong) pán Pekár. 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec Drozd.  

Ing. Slavomír   D r o z d , poslanec MsZ: 

Ja by som tiež zareagoval s tým, že urbanistická 

štúdia bola spracovaná pod ľa zadania, ktoré dalo mesto. 

Čiže naozaj treba, treba túto urbanistickú štúdiu 

vyhodnoti ť a za čať na, robi ť na architektonickej štúdii. Na 

tom, ako to bude vyzera ť.  
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A naozaj už nespomínajme predaj. Teraz sa naozaj 

o predaji ani o prenájme tuná nehovorí. Hovoríme o tom, aké 

majú by ť parametre výstavby a revitalizácia Kamenného 

námestia, hovoríme o tom, ako by to malo vyzera ť.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Pilinský.  

Mgr. Peter   P i l i n s k ý , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Ja som sa chcel, chcel som sa spýta ť tiež, lebo mi to 

nejak uniká. Jeden tu hovorí o predaji, druhý hovor í, že 

tu, že tu v žiadnom pripade sa nejedná o predaj. Ta k by som 

poprosil, aby sa to nejakým spôsobom objasnilo.  

Lebo aj pánovi námestníkovi to bolo spomenuté a zno vu 

tvrdí nie čo o predaji, tak ja som dneska mi to asi nejako 

moc nepáli.  

A druhá vec, ja sa chcem spýta ť, aké je stanovisko 

starostky Starého Mesta k tomuto návrhu a pochopil som 

teda, že vä čšina Staromestských poslancov, ktorí sú členmi 

mestského zastupite ľstva tento materiál podporujú. Takže to 

chcem vedie ť, či je tomu skuto čne tak.  

Ďakujem. 
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Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán námestník, ty si už jednu poznámku na pána Peká ra 

mal, čiže nemôžem asi ti da ť druhú. 

Ale chcem ja urobi ť otázku, ktorou formou faktickej 

poznámky adresujem pánovi poslancovi.  

Pán námestník Budaj v tom svojom návrhu trval na to m, 

aby sa uskuto čnila sú ťaž. Návrh pána poslanca Pekára 

smeruje k tomu, aby nebola žiadna sú ťaž, alebo zatia ľ 

nebola sú ťaž.  

Čiže toto si prosím vyjasnime, že čo chceme dosiahnu ť. 

Lebo ja si myslím, že sú ťaž je ten najlepší prostriedok, 

ktorý povie ako má priestor vyzera ť.  

Lebo ak vyhodnotíme pripomienky nespokojných, ktorí  

nechcú predáva ť námestie, to rešpektujem, to musíme,  ale 

kde prídu tí ostatní, ktorí na tej diskusii neboli,  ktorí 

majú tiež nejakú predstavu o tom ako to má by ť. Tam sa 

nikdy nedohodneme. Najlepšie riešenie takého priest oru, 

ktorý máme na Kamennom námestí a každého vzácneho p riestoru 

v tomto meste je sú ťaž. Ak ju odtia ľ vypustíme, z návrhu 

pána poslanca Pekára to vyplýva, tak potom čo. Sú ťaž 

nebude? Nechceme ju? Čiže ja túto otázku kladiem ako 

predkladate ľovi toho návrhu, lebo ten bod sa mi zdá, že 

v tom by sme mohli by ť zhodní a vidím, že teda nie sme.  

Pán námestník, ani teraz nemôžeš reagova ť, lebo to by 

si reagoval na m ňa.  
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Pán poslanec Pekár môže reagova ť na faktické poznámky, 

ktoré všetky zazneli na tvoju adresu. 

Nech sa pá či. 

Ing. Dušan   P e k á r , poslanec MsZ: 

Ja by som zareagoval na tú tvoju, lebo tie ostatné 

boli viacmenej všeobecné.  

Diskutovali sme s pánom námestníkom aj o tom, o tom  

bode, ktorý on mal sú ťaž. V mojom návrhu na zmenu uznesenia 

táto časť vypadla. A pán primátor ty si pomenoval len tú 

prvú časť návrhu zmeny uznesenia a to sa týka vyhodnotenia 

pripomienok, ktoré padli na verejnej prezentácii, a le to 

uznesenie má aj druhú časť, kde sa porovnajú a odborní 

zamestnanci porovnajú súlad týchto pripomienok k s územným 

plánom zóny. Ja navrhujem po vyhodnotení týchto vše tkých 

teda oboch bodov, aby išlo do zastupite ľstva potom 

rozhodnutie vedenia, ktoré jasne že bude najskôr na  porade 

u primátora, do zastupite ľstva išlo schválenie, zadanie 

a teda vypísanie nejakej medzinárodnej sú ťaže, tak ako sa 

to teraz hovorí. Ale nie v takomto rýchlom slede, a ko je 

teraz na predkladanom materiáli popísané.  

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Rozumiem.  

Ďakujem za vysvetlenie.  

Slovo má pán poslanec Kríž.  
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Mgr. Oliver   K r í ž , poslanec MsZ: 

Ďakujem ve ľmi pekne za slovo.  

Ja by som sa vrátil naspä ť k tomu meritu veci a chcem 

vyjadri ť svoj súhlas s predkladate ľom, s pánom poslancom 

Šovčíkom v tom, v tom zmysle, že sú časný vzh ľad toho, tej 

lokality je nevyhovujúci a nezodpovedá nejakým podm ienkam, 

alebo požiadavkám doby. To vidíme, akým spôsobom sa  centrum 

vy ľudňuje, hlavne z tej oblasti sa nejaké také relevantné  

prevádzky s ťahujú. Všetko je sústredené možno okolo 

Hlavného námestia, ale aj turistické nejaké kroky n evedú 

ur čite za tú cestu smerom, smerom k bývalému Prioru a do 

týchto oblastí.  

Čiže z dlhodobého h ľadiska toto, táto oblas ť nejakým 

spôsobom bude musie ť by ť, musie ť by ť vyriešená.  

Treba tu ve ľmi jasne poveda ť, myslím, že to už tu 

odznelo, ale ešte raz to zdôraz ňujem, že bola tu nejaká 

emotívna diskusia o predaji nejakej časti verejného 

priestranstva. Tá bola momentálne zamietnutá, tá vô bec nie 

je na stole.  

Čiže dnes nerozprávame o žiadnom predaji. Či 

k nejakému predaju niekedy v budúcnosti dôjde je ot ázne 

a myslím, že k takému ani nemusí dôjs ť.  

Mimochodom ten priestor, ktorý tam je verejný má 

nejakých tri a pol tisíc metra a ten súkromný inves tor, 

ktorý to tam skúpil spolu s Tescom má okolo štyrids aťtisíc 

metrov štvorcových. Čiže my tu riešime ove ľa širšie územie 

a ove ľa širšie vz ťahy.  
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Dnes žiadny verejný priestor ani iný pozemok 

nepredávame, dnes sa snažíme zregulova ť to územie týmto 

návrhom materiálu tak, aby v budúcnosti vyzeralo o nie čo 

lepšie ako dnes a sp ĺňalo nejaké požiadavky doby.  

Ide o to, že sa tu rozprávalo, či má by ť skôr územný 

plán zóny alebo skôr sú ťaž, ja trvám na tom, napriek tým 

pozmeňovacím návrhom, ktoré tu boli predložené, že sú ťaž je 

úplne priora, prvoradá.  

Samozrejme, dôležité sú aj verejné prerokovania 

s ob čanmi. To je sú časť toho procesu, ale neodzrkad ľuje 

celkovú možno takú nejakú náladu, alebo, alebo celk ové 

nejaké požiadavky širokej verejnosti.  

To že sa tu zíde aj či už tristo ľudí, či už budú 

píska ť alebo budú kri čať, to je jedna vec, ale v tomto 

meste žije pol milióna ľudí a nieko ľko tisíc ho navštívi 

každý rok, čiže je naozaj k ľúčové, aby tá sú ťaž bola 

medzinárodná a aby tak ako pani hlavná architektka 

povedala, ona bude sú časťou poroty, čo je pre m ňa zárukou 

aj ur čitej odbornej garancie zo strany hlavného mesta. Sa ma 

ona povedala, že dôležitá je v prvom rade sú ťaž. Čiže ten 

návrh uznesenia, ktorý je predložený, dáva v tomto zmysle 

logiku, ak som to dobre pochopil, zo strany pani hl avnej 

architektky.  

Čiže za čneme tým, že budeme vypisova ť sú ťaž a bude sa 

obstaráva ť nový územný plán zóny. Totižto sú časný, ako sme 

sa dozvedeli na tej verejnej prezentácii je nevyhov ujúci. 

Lebo keby ten súkromný investor staval v intenciách  

súčasného platného územného zóny, tak ten priestor by bol 
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úplne zabednený. Pod ľa všetkého, by tam vznikli budovy, 

ktoré by, ktoré by ten priestor zahatali a nebol by  tam 

priestor na, na presne to čo, to čo chceme, na tie 

stretávania sa verejnosti, aby tam vzniklo nejaké n ámestie.  

Momentálne sa to volá námestie, ale to čo tam tvorí to 

námestie, to je jeden malý kruh, kde je PIPI gril a lebo jak 

sa to volá, Kikirikí, čo je v podstate molitánová alebo jak 

sa to povie z toho ten materiál, budova, kde sú nej aké také 

podradné kaviarne. A to  že sme tam premiestnili dv a tie 

kvetiná če, ktoré medzi časom iná č  podochli a teda tie 

rastliny v nich, tie kvetiná če a nejaké tri, štyri lavi čky, 

tak na nich momentálne akurát tak sedávajú bezdomov ci.  

Ja cez to územie chodievam na Dunajskú ve ľmi často, 

väčšinou rýchlo prebehnem, rýchlym krokom, aby som sa tam 

nemusel dlho zdržiava ť.  

Čiže z dlhodobého h ľadiska to budeme musie ť vyrieši ť 

a ja podporím tento materiál tak, ako ho navrhol ko lega 

Šovčík. 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Faktickou poznámkou reaguje pán námestník Budaj. 

Ján   B u d a j ,  námestník primátora a poslanec MsZ: 

Takýchto príspevkov bude ešte viac, ale vyjadrím sa  

teraz k pánovi Oliverovi Krížovi.  
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Pán poslanec, ty sa nesnažíš hovori ť o predaji, lebo 

tvoj záujem je teraz o tom nehovori ť. Chcete salámovou 

metódou oddeli ť štúdiu od predaja.  

Snažíš sa, snažíš sa, alebo predkladate ľ sa snaží a vy 

všetci  čo budete hlasova ť to podporíte, aby neprišlo 

k vyhodnoteniu verejnej diskusie a výhrad, ktoré ma li 

odborníci. Snažíte sa, aby sa stavalo, aby sa veci vrátili 

presne tam, kde to chce ma ť, chcel ma ť developer, aby sa 

stavalo na jeho urbanistickej štúdii. Aby sú ťaž vychádzala 

z jeho priority. Aby on bol automaticky v budúcnost i jediný 

kupec.  

Týmto vychádzate v ústrety developerovi na nie 

verejnému záujmu. (gong) 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Kríž reaguje na faktickú poznámku.  

Prosím,, dajte slovo  pánovi poslancovi.  

Nech sa pá či. 

Mgr. Oliver   K r í ž , poslanec MsZ: 

Ja s týmto samozrejme nesúhlasím. Ke ď raz nerozprávame 

o predaji a neni to v materiáli, tak je zbyto čne ho otvára ť 

a myslím si, že aj Janko, od teba takéto vyjadrenia  sú 

svojim spôsobom neférové, lebo tých ľudí, ktorí nejako 

hlasujú už vopred kastuješ a už vopred predpokladáš  čo oni 

chcú v budúcnosti urobi ť. Ja si viem predstavi ť potom, že 
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smečko napíše, že Kríž chce preda ť Kamenné námestie. Lebo 

preto si aj povedal moje meno v tom príspevku. A je  to 

presne v tých intenciách ako pôsobí aj, aj tvoja ko legy ňa 

Pätoprstá. To sú jednoducho lži a zavádzanie a ja s i to 

vyprosujem.  

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Diskutuje riadne prihlásený pán poslanec Kolek. 

Ing. Ignác   K o l e k , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo, pán primátor. 

Ja som prihlásený do rozpravy a ke ď odznel návrh pána 

kolegu Pekára, tak si vravím, stiahnem to, lebo je zbyto čné 

ďalej hovori ť, ale to som nepredpokladal, že sa rozvinie 

takáto debata okolo toho, čo považujem za rozumné. 

Každopádne za rozumné a má to ešte ten súzvuk s náz orom 

teda ja pána námestníka primátora, pána Budaja.  

Vážené kolegyne, kolegovia, pozrime si číslo 

materiálu. 7A. Poprosím vás, či tento materiál má takú 

váhu, že si nezaslúžil, aby bol prerokovaný v komis iách, 

aby sa k nemu nerozviedla rozprava možno na kluboch . Hej? 

On bol vsunutý do zastupite ľstva do dnešného rokovania, 

alebo teda predtýžd ňového s tým, že treba rýchlo nie čo 

rieši ť. A tu je presne tá otázka aj na kolega, kolegu 

Kríža. Pre čo treba teraz rýchlo nie čo rieši ť, ke ď sme 

nedoriešili nie čo, čo na náklady magistrátu bolo objednané, 

teda hovorím o urbanistickej štúdii, tá zostala spi aca, ako 
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krá ľovná, či princezná a my už chceme urobi ť svadbu možno 

s niekým iným.  

Naozaj, rozumný postup je jedine ten, čo tu odznel 

a je zakotvený v návrhu pána Pekára. Vyhodno ťme, oboznámme 

sa s tým, čo je pre mesto, pre obyvate ľov potrebné, čo si 

žiadajú, možno čo je úspešné aj navonok potom ako 

reprezentáciu priestorov, ktoré si stred a centrum mesta 

zaslúži a potom hovorí, hovorme o tých následnostia ch, či 

to bude ma ť, či to nebude ma ť dopad na doplnky, doplnky 

územného plánu alebo teda bude môc ť by ť na základe tohto 

vyhodn, vyhlásená či už v spolupráci, bez spolupráce alebo 

len s investormi architektonicko-urbanistická štúdi a.  

Čiže naozaj, kolegyne, kolegovia, prosím vás, 

priklá ňam sa ja jednozna čne k tomu návrhu pána Pekára, už 

len s tým, že to pod, svojim spôsobom stiahol, stia hnutím 

svojho návrhu sa stotožnil s tým aj pán námestník. 

A schvá ľme tento návrh. Nevadí nám, že to možno posunieme 

o tri mesiace ďalej, ke ď budeme môc ť rozhodova ť o tom, ako 

ďalej naloži ť s týmito výsledkami.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Faktickými poznámkami traja poslanci chcú zareagova ť.  

Pán poslanec Drozd ako prvý.  
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Ing. Slavomír   D r o z d , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Vážený pán kolega, ke ď si pozriete uznesenie, tak je 

to uznesenie formulované tak, že žiada primátora. 

Samozrejme primátor na základe tohto uznesenia zváž i tie 

kroky, ktoré považuje za rozumné a v akom poradí to  spraví.  

Samozrejme, všetky ďalšie kroky, ktoré primátor 

spraví, tak pôjdu či už do operatívnej rady, alebo do 

komisie, do rady a bude to ma ť schva ľovací proces. Čiže to 

nie je o tom,, že dnes nie čo rozhodneme, my týmto uznesením 

v podstate žiadame primátora, aby podnikol ur čité kroky, 

o ktorých budeme vždy potom rokova ť. Či už na komisiách, na 

rade alebo na zastupite ľstve. Podstatné je, aby sme tento 

proces za čali a posúvali dopredu, a ne čakali na ďalšie 

volebné obdobie, ke ď prídu sem noví poslanci a pol roka sa 

budú dohadova ť o tom ako obsadia mestské podniky.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Kubovi č, faktická.  

(gong) 

Mgr. Vladimír   K u b o v i č , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne, pán primátor, za slovo.  

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 
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primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Môžeš, pán poslanec.  

Nech sa pá či. 

Mgr. Vladimír   K u b o v i č , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Milí kolegovia, pán kolega, ja takisto by som rád 

upozornil asi na vec, dúfam, že sa nemýlim. Pán pri mátor 

o takýchto veciach môže rozhodnú ť sám a vôbec na to 

nepotrebuje tento poslanecký zbor. To, že to tu je,  tak ja 

ho už beriem ako, ako vec, ktorá po čas tých tri a pol roka 

sa stáva dos ť pravidelne pokia ľ sa jedná o veci, ktoré sú 

v maximálnej miere možno istým spôsobom problematic ké 

a konfliktné. Ale jednoducho tak ako ni č nerobíme 

s Námestím SNP, ni č nerobíme s Kamenným námestím a my teraz 

vlastne vyzývame pána primátora, aby nie čo s týmto robil. 

A tak isto je tu množstvo ďalších verejných priestorov, 

s ktorými sa nerobí ni č a malo by to by ť v prvom rade 

(gong) by malo by ť aktívne mesto.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán námestník Budaj.  

Ján   B u d a j ,  námestník primátora a poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 
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K tým výhradám pána Koleka ja ešte pridám jednu. Te n 

materiál visel na našom webe iba necelý jeden de ň. Toto ak 

berieme vážne, aj pán primátor, aj pani hlavná arch itektka, 

aj poslanci, že o tomto vzácnom priestore vedieme d iskusiu 

s verejnos ťou, tak je absolútne neprimerané, aby zásadnú 

línu, že ktorým smerom sa má ďalej ís ť sme urobili takýmto 

pokútnym spôsobom. Materiál neprešiel komisiami, ne prešiel 

ani oboznámením verejnos ťou.  

Ja naozaj by som sa obrátil na pána poslanca Šov číka 

s apelom, aby ho stiahol a posunul ho ke ď príde 

k vyhodnoteniu napríklad tej diskusie verejnej, na ktorej 

bola taká ve ľká ú časť Staromeš ťanov.  

Ja si myslím, že netreba bez vyhodnotenia sa nikam 

ponáh ľať. Do toho sa naozaj investoval čas aj prostriedky, 

nechápem pre čo k tomu vyhodnoteniu vôbec neprišlo.  

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: 

Ďakujem. 

Chcel som nie čo v obdobnom duchu, pretože ke ď som po 

minulom zastupite ľstve minulý štvrtok sa dopytoval na 

materiál, ktorý bol takto predložený, tak nebol, ne bol 

zverejnený na stránke a čiže naozaj verejnos ť nemala reálne 

možnosť sa nejakým spôsobom dosta ť k tomuto materiálu skôr 

ako tu bolo povedané, to znamená v čera.  
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A ak teda je to jednoduchá vec, ktorú primátor môže  

robi ť aj bez uznesenia, tak to uznesenie, ktoré je 

navrhované, je zbyto čné. Ak, ak to naozaj je brané ako 

seriózne, tak sa absolútne stotož ňujem s tou časťou 

kolegou, ktorí tvrdia, že jednoducho naozaj by to m alo ma ť 

nejaký proces a malo by to prejs ť nejakými, nejakými 

štandardnými formami a nie tu ak je, a je to teda v ážna 

vec, nie tu teraz narýchlo po ďme a, a rozhodnime. Takže 

z tohto dôvodu tiež sa priklá ňam k tomu, čo povedal kolega 

Kole a kolega Budaj, aby, aby sa to naozaj vyriešil o bu ď 

tým spôsobom čo navr, čo navrhol pán Pekár alebo, alebo 

proste ja tiež nemôžem zahlasova ť za ten návrh, ktorý tu 

je, (gong) aj ke ď je možno v dobrej viere. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Kole reaguje na faktické poznámky. 

Nech sa pá či. 

Ing. Ignác   K o l e k , poslanec MsZ: 

Dovolím si reagova ť len na pána Drozda. Pokia ľ on dnes 

tu povie, že my o tom nerozhodujeme, tak nechápem o  čom je 

to vlastne dnešné hlasovanie.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 
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primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Diskutuje pán poslanec Černý. 

Ing. Milan   Č e r n ý , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Začnem trošku z iného kúta.  

Niekde ešte v priebehu roku 2012 som sa zú častnil 

takej verejnej, verejnej prezentácie, ktorá sa vola la  

Urban Walk a súvisela priamo s nejakým takým, bola to alebo 

bol to projekt, ktorý organizovali aktivisti a odbo rná 

verejnos ť priamo na Kamennom námestí. A spolu, práve tí 

aktivisti, na ktorých sa často pán kolega Budaj tak 

odvoláva a spolu s nimi sme prechádzali jednotlivé diely 

a časti Kamenného námestia a priestoru SNP, a, a spolu  

s verejnos ťou, ktorá mala možnos ť sa v podstate zapoji ť, 

vyjadrovali nejaký názor a presved čenie o tom, čo nám tam 

najviac vadí, čo by ľudia a verejnos ť o čakávali od funkcie 

Kamenného námestia, ako by malo vyzera ť.  

Nikto z tých ľudí, ktorí tam boli,  nepovedali 

a neprejavili svoj názor, že to Kamenné námestie je  spolu 

s prislúchajúcim SNP je vynikajúce, že sú spokojní s tým, 

že tam trávia radi prie, radi svoj vo ľný čas.  

Takže nekla ďme si tu otázky, že je to všetko v pohode 

a môže to po čkať, pretože otlá čame problém a vytvárame 

ďalší priestor taký, za ktorý sa môžeme tak akurát h anbi ť 

ako podobný Predstani čnému námestiu.  
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Po štyroch rokoch príde kolega Šov čík s tým, že po ďme 

posunú ť tento problém a po ďme vytvori ť nejakú urbanistickú 

architektonickú sú ťaž medzinárodnú k tomu, ako by to malo 

vyzera ť. A zrazu každú túto iniciatívu ideme zabi ť s tým, 

že to argumentami, ktoré sú pre n ňa nepochopite ľné.  

Tak jak to tu zaznelo, Kamenné námestie spolu 

s prislúchajúcimi ostatnými plochami sa vy ľudňuje. 

Vyľudňuje sa z jedného dôvodu, pretože stráca svoju 

multifunkcionalitu. A plní už len jednu funkcionali tu, a to 

je transfer. Ľudia sa týmto priestorom iba pohybujú 

z elektri čky na trolejbus, z trolejbusu na autobus a to 

obmedzuje rozvoj tohto priestoru aj do budúcna.  

Takže môžeme sa tvári ť, že je to v pohode, a že ešte 

to k ľudne po čká aj ďalších pä ť rokov, ale vybudujeme 

skanzen typu hlavná stanica, Predstani čné námestie.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Štyri faktické poznámky.  

Pani hlavná architektka.  

Ing. arch. Ingrid Konrad,  hlavná architektka: 

Ďakujem za slovo.  

Ja som sa ešte preto ešte raz prihlásila, že tá sú ťaž 

nie je nijaká samovo ľná, tá sú ťaž, pán poslanec Šov čík to 
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aj uviedol vo svojom príspevku, je predpísaná v úze mnom 

pláne zóny. Je nevyhnutná. Tá sú ťaž je nevyhnutná. Ten 

územný plán zóny treba otvori ť, preveri ť. Tá sú ťaž je 

v tomto prípade nevyhnutná, aby sme sa vôbec mohli pohnú ť 

ďalej.  

Keď hovoríte, spomínate Urban Wolk, ktorého sme sa 

zúčastnili, aj ja osobne, kde máme výsledky, kde máme 

vlastne podnet od obyvate ľov zachova ť, zachova ť minimálne 

presne v tej rozlohe verejný priestor na území Kame nného 

námestia. Máme tieto výsledky, pracujeme s nimi. A keď sa 

mi dostanú podmienky sú ťaže, ktoré ešte nemám, ale z ústnej 

informácie viem, že je tam aj v sú ťažných podmienkach, 

ktoré sú už teda takto pripravené a pripomienkujú s a, je 

tam aj varianta akceptácia, alebo práca s tými budo vami, 

ktoré na tomto námestí sú. (gong)  

Ja si myslím, že sú ťaž je ve ľmi podstatná v tomto 

procese. 

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: 
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Keďže sa pán Černý obrátil viacmenej na m ňa, tak ja 

neviem čo mu je nepochopite ľné. Však samozrejme všetci 

vidíme, pán  poslanec, o čo ide.  

Keď hovoríte, že sa nie čo zanedbáva, pre čo 

nenavrhujete, aby sa vyhodnotili závery verejnej di skusie, 

ktorá sa odohrala v tejto sále? Pre čo majú by ť negované tie 

závery, negované, stanoviskom poslanca vášho klubu?   

Pre čo máme sa podriadi ť záujmom developera, ktoré tu 

kritizovali ľudia? A kritizovali to aj významní odborníci 

z katedry architektúry, kritizovali to aktivisti. Á no, aj 

tí aktivisti, o ktorých vy hovoríte. Možnože aj tu sú, 

dajte im slovo, že či vám dajú za pravdu.  

Nie hocijakú zmenu, (poznámka:  hovor mimo mikrofón ) 

Prihlásení, no nevedel som.  

Nie hocijakú zmenu Kamenného námestia si ľudia prajú. 

Chcú do nej hovori ť, oni do nej hovorili a to čo navrhujete 

(gong) je, aby ten proces ich obišiel.  

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Faktickou poznámkou reaguje pán poslanec  Hanulík.  

Ing. Peter   H a n u l í k , poslanec MsZ: 

Ďakujem ve ľmi pekne.  

Prosím vás, naozaj tu náš predre čník, kolega Černý 

povedal, ako Predstani čné námestie. Tak strašne to budeme 
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posúva ť a od, a komisia na komisiu, že nakoniec z toho ni č 

nebude.  

Naozaj od nás o čakávajú tí ob čania, aby sme riešili. 

Ja si myslím, že nikto nie je v tejto miestnosti, k to by 

bol spokojní s tým, ako vyzerá Kamenné námestie. Ta k pre čo 

nespravi ť krok vpred.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Hr čka má faktickú.  

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Čiže problém sme sa dozvedeli, že je dlhodobý, štyri  

roky ho tu niekto rieši, a ja potom ale opätovne 

nerozumiem, pre čo sa predloží neštandardným spôsobom bez 

toho, aby, aby sa  k tomu verejnos ť videla ten návrh, aby 

sa o tom dalo komunikova ť.  Tomuto nerozumiem. Pretože keby 

to bola nejaká akútna vec, že je to záplava, alebo nie čo 

podobné, čo sa nedalo predvída ť a nie čo čo treba urgentne 

zajtra ma ť vyriešené, tak to pochopím, to je, to môže ís ť. 

Ale nerozumiem pre čo v tomto momente sa to rieši takýmto 

spôsobom. To je po prvé.  

A po druhé, naozaj, proste pokia ľ tu nie čo máme o čom, 

o čom sa tu diskutovalo, tak to normálne ukon čime. Však je 

nejaký problém? Niekto sa bojí nejakého výsledku, k torý, 

ktorý by mohol vyjs ť? Ako nevidím, nevidím ja v tom dôvod. 
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A naozaj mi to za čína čím ďalej viac a viac pôsobi ť 

účelovo, že niekde je problém, kde by som ho vôbec an i 

nečakal.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Kríž reaguje na pána poslanca Černého 

a potom dostane pán poslanec slovo.  

Mgr. Oliver   K r í ž , poslanec MsZ: 

Ja sa pridávam k tomuto, čo povedal pán poslanec 

Černý. My sa, my neod ďaľujme toto rozhodnutie, lebo ako na 

čo chceme čaka ť? V septembri, októbri tesne pred vo ľbami už 

na to vô ľa vôbec nebude, ke ď teraz je taká, takýto, takáto 

silná rozprava o tom a potom zase stratíme rok. Zas  sa 

k tomu vieme vráti ť, no neviem či vieme, ale tí, ktorí budú 

zvolení, tak budú sa k tomu vraca ť možno niekedy budúci rok 

takto pred letom.  

Čiže to, ten skanzen, ktorý tam je, sa minimálne o 

jeden rok pred ĺži. Takto môže beža ť proces, sú ťaže, 

a budúcnos ť vyhodnotí, či bola, či bola teda taká alebo 

onaká, už sa môže na to nadviaza ť, ďalšie zastupite ľstvo. 

Nečakajme a po ďme ďalej robi ť.  

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Černý. 
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Nech sa pá či. 

Ing. Milan   Č e r n ý , poslanec MsZ: 

Ďakujem za všetky tie reakcie.  

Alebo zo všetkých tých rekcií si vyberiem práve tú,  

ktorú povedal pán kolega Budaj.  

Mám taký pocit, že vôbec ste nepo čúvali slová, ktoré 

povedali, povedala pani hlavná architektka o tom, ž e 

požiadavky verejnosti a odbornej verejnosti a pripo mienky 

sú jej známe. Že s nimi pracuje a že je sú časťou tímu spolu 

s ostatnými vlastníkmi, vlastníkmi pozemkov na 

vyhodnocovaní urbanistickej, alebo na vyhodnocovaní  

architektonickej štúdie medzinárodnej architektonic kej 

štúdie. A to je dôležité poveda ť.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Chcem vás informova ť, že po diskusii poslancov máme 

prihlásených dvoch zástupcov verejnosti. Pani magis tra art. 

Dominika Belanská a pani profesorka Henrieta Morav číková sa 

prihlásili do našej diskusie.  

Chcem sa vás opýta ť, či súhlasíte s tým, aby vystúpili 

v tejto diskusii.  

(Hlasovanie.) 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 25. a 26. júna 2014 s pokra čovaním 3. júla a 24. septembra 2014 

 921 

Konštatujem, že je to jednozna čné.  

Prosím pani Dominiku Belanskú.  

Pani kolegy ňa vám pripraví tuná mikrofón.  

Takže pani magistra dostane slovo na trojminútové 

vystúpenie. Také  máme my pravidlá v rokovacom pori adku, 

ale myslím, že to vy viete.  

Nech sa vám pá či. 

Občianka: Mgr. arch. Dominika   B e l a n s k á :  

Vážený pán primátor, vážené poslankyne, vážení 

poslanci, moje meno je Dominika Belanská, vystupuje m v mene 

občianskej iniciatívy Námestie pre ľudí, ktorá sa angažuje 

za zvýšenie kvality verejných priestorov a zapájani e 

verejnosti do rozhodovania o meste.  

Venujeme sa tiež zlepšeniu vzh ľadu a využitia 

Kamenného námestia v Bratislave. Vystupujem tiež v mene 

signatárov otvoreného listu proti predaju Kamenného  

námestia, ktorý bol adresovaný vám, pán primátor, i  vám 

páni poslanci a pani poslankyne a ku ktorému sa do dnešného 

dňa pridalo tisíctristopä ťdesiat ľudí. Toto je ten 

materiál.  

V tomto otvorenom liste sme vás žiadali zastavi ť 

predaj Kamenného námestia, zachova ť verejné vlastníctvo 

a verejný charakter priestoru námestia. Revitalizov ať 

námestie v réžii mesta a s participáciou širokej a odbornej 

verejnosti.  
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V novembri 2013 na verejnej diskusii k urbanisticke j 

štúdii Kamenné námestie investora Lordship ako aj 

v písomných pripomienkach k štúdii boli jasne dekla rované 

nesúhlasné názory širokého spektra zástupcov verejn osti 

a tiež výzvy na zmenu nevhodného až nezákonného pos tupu 

mesta vo veci obnovy Kamenného námestia.  

Čo sa stalo s týmito pripomienkami? Čo sa stalo 

s týmito pripomienkami. Čo si máme myslie ť o návrhu, ktorý 

dnes predkladá pán poslanec Šov čík, v ktorom žiada zmeny 

Územného plánu zóny na podklade práve tejto ob čanmi 

odmietnutej štúdie od investora Lordship? Čo si máme 

myslie ť o tomto návrhu, ktorý žiada spoluprácu mesta na 

vypísanie sú ťaže so súkromným investorom Lordship za 

nejasných podmienok prípravy zadania? Čo si máme myslie ť 

o tomto návrhu, ktorý bol na poslednú chví ľu zaradený do 

programu rokovania, nebol prerokovaný v žiadnej kom isii 

a oficiálne zverejnený bol iba v čera?  

Myslíme si, že dnes predkladaný návrh je ďalším 

pokusom uprednostni ť záujmy súkromných spolo čností nad 

verejným záujmom a jeho schválenie by bolo krokom 

k privatizácii verejného priestoru námestia, ktorú 

verejnos ť prudko odmietla.  

Pán primátor, poslanci a poslankyne, ako chcete 

obháji ť toto konanie, ktoré nerešpektuje deklarovanú vô ľu 

obyvate ľov tohto mesta, ktoré ignoruje ich právo na 

spolurozhodovanie o ich životnom priestore a kultúr nom 

a architektonickom dedi čstve?  
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Toto konanie mesta nezodpovedá verejnému záujmu, al e 

vyhovuje tým, ktorí profitujú z jeho ignorovania.  

Preto neodporú čame schváli ť návrh poslanca Šov číka, 

žiadame kone čne akceptova ť, vyhodnoti ť a zapracova ť 

deklarované požiadavky zainteresovanej verejnosti v  čestnom 

a otvorenom procese revitalizácie námestia, ktorého  

výsledkom nebude sprivatizovaný a zastavaný priesto r 

Kamenného námestia a strata cenného architektonické ho 

dedi čstva.  

Ďakujem za vašu pozornos ť.  

(gong) 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

(poznámka:  potlesk z predsália) 

Slovo má pani profesorka Henrieta Morav číková ako 

druhá prihlásená.  

Nech sa pá či. 

Občianka: prof. Henrieta   M o r a v č í k o v á :  

Dobrý de ň dámy a páni.  

23. novembra, už to tu bolo nieko ľkokrát povedané, 

v tomto priestore prezentoval primátor spolu 

s predstavite ľmi spolo čnosti Lordship a spracovate ľmi 
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urbanistickú štúdiu, ktorá mala by ť podkladom na 

spracovanie zmien a doplnkov územného plánu.  

Hneď po tejto prezentácii odzneli desiatky pripomienok  

zo strany odborníkov z oblasti architektúry, územné ho 

plánovania, pamiatkovej starostlivosti, ale celý ra d 

pripomienok ob čanov. Desiatky pripomienok sa následne 

doru čili aj primátorovi osobne.  

Napriek tomu, že stanoviská odborných inštitúcií, 

okrem podmienok k predloženej štúdii ponúkali primá torovi 

pripomienok k predloženej štúdii ponúkali primátoro vi aj 

výsledky svojich nezávislých výskumov, dokonca pria mo 

návrhy na spoluprácu, kde chceli tieto inštitúcie p omôcť 

mestu v riešení tohto problému, dodnes sa primátor ani jeho 

pracovníci neob ťažovali odpoveda ť na jedinú jednu z týchto, 

z týchto výziev.  

To, že sme dnes svedkami prerokúvania bodu návrhu n a 

riešenie aktuál, aktuálneho  stavu Kamenného námest ia na 

tomto fóre bez akéhoko ľvek vyhodnotenia procesu verejného 

prerokúvania je opätovným potvrdením absencie strat egického 

uvažovania na úrovni orgánov mesta.  

Predložená dôvodová správa je postavená výhradne na  

materiáloch spolo čnosti Lordship, ignoruje výsledky 

verejnej diskusie, ignoruje pripomienky odbornej ve rejnosti 

a zaml čiava fakty, ktoré boli predložené zo strany 

nezávislých inštitúcií, menovite: Fakultou architek túry 

Slovenskej technickej univerzity a Ústavom stavební ctva 

a architektúry Slovenskej akadémie vied. Prece ňuje 

a zneužíva ú čelovo deformovaný prieskum spolo čnosti GFK, 
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ktorý odborníci spochybnili už v novembri 2013 pri jeho 

verejnej prezentácii.  

Dôvodová správa obsahuje zavádzajúco formulované 

zdôvodnenia návrhu, ktoré pochádzajú priamo z texto , 

z textovej časti urbanistickej štúdie spracovanej ateliérom 

Siebert a Talaš pre spolo čnos ť Lordship.  

V dôvodovej správe sa sú časne nachádzajú texty 

vytrhnuté z kontextu, či vyjadrenia osôb, ktoré sa 

zamie ňajú za vyjadrenia inštitúcií, ako napríklad 

vyjadrenia profesora Šlachtu a profesora Bahnu, kto ré sa 

zamie ňajú za vyjadrenie Spolku architektov Slovenska, 

pri čom tieto vyjadrenia nikdy neboli prerokúvané ani 

schválené v prezídiu Spolku architektov Slovenska. 

Najsmutnejšou kapitolou Správy je však zosmieš ňovanie 

aktivít verejnosti, či dokonca znevažovanie významu 

štandardnej údržby námestia a jeho budov.  

V závere materiálu argumentuje predkladate ľ tvrdením, 

že platný územný plán zóny nedokázal da ť impulz pre rozvoj 

centra, či rieši ť jeho aktuálne problémy. Aktuálna situácia 

na námestí nám však ukazuje nie čo iné. Za utlmenie 

prevádzky časti existujúcich budov a ich devastáciu, ktorá 

ovplyv ňuje aj kvalitu okolitého verejného priestoru je 

jednozna čne (gong) zodpovedný vlastník týchto 

nehnute ľností, ktorým je práve spolo čnos ť Lordship.  

Už od roku 2007 kedy táto spolo čnos ť prvý raz 

zverejnila svoje plány a zbúranie existujúcich budo v 

systematicky pracuje na znižovaní ich spolo čenskej hodnoty. 
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Je smutné, že predstavitelia mesta nedokážu na zákl ade 

takého konania vyvoli ť, vyvodi ť vo či spolo čnosti Lordship 

práve primerané postihy, ale práve naopak sa s ňou spájajú 

pri vypisovaní urbanistickej štúdie. 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pani profesorka, uplynul váš čas.  

Občianka: prof. Henrieta   M o r a v č í k o v á :  

Posledný odstavec. 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Nech sa pá či. Nech sa pá či.  

Občianka: prof. Henrieta   M o r a v č í k o v á :  

Myslím, že to by ste mohli džentlmentsky vydrža ť.  

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ja to zvládnem, len sa.  

Občianka: prof. Henrieta   M o r a v č í k o v á :  

Vypísanie urbanistickej štúdie bez toho, aby sa 

diskutovali predchádzajúce pripomienky verejnosti, aby sa 

vlastne to čo navrhoval pán poslanec Pekár komentovali 
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komentovala vôbec potreba zmeny územného plánu zóny  

považujeme naozaj za bezprecedentné opätovné 

uprednost ňovanie súkromného záujmu jedného investora 

a nadnárodných spolo čností nad záujmami nás ob čanov, nad 

záujmami tejto krajina a nad rešpektom vo či identite 

Bratislavy.  

Ďakujem za trpezlivos ť.  

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

(poznámka: potlesk) 

K tomuto bude faktická poznámka, ktorú má pán posla nec 

Kríž.  

(poznámka: potlesk) 

Mgr. Oliver   K r í ž , poslanec MsZ: 

Ja som chcel zareagova ť na to prvé vystúpenie pani 

magisterky Belanskej, lebo ona sa dva krát opýtala,  že čo 

sa stalo s týmito pripomienkami. Ke ďže položila túto 

otázku, tak ja som jej chcel sa snaži ť odpoveda ť.  

No tam požadovali zastavi ť predaj Kamenného námestia. 

Považujem, že táto pripomienka bola akceptovaná, Ka menné 

námestie sa nepredáva. Zachova ť verejné vlastníctvo, 

verejný charakter priestorov námestia. Tak ja pevne  verím, 

že aj z tej sú ťaže vyjde návrh, ktorý bude rešpektova ť, že 
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tam ostane verejný charakter. A tretia požiadavka b ola 

revitalizova ť námestia v réžii mesta s participáciou 

širokej verejnosti. No, neviem ako sa myslela tá 

participácia, lebo ak finan čná participácia, tak by trebalo 

vytvori ť zbierku. My to myslím, že robíme ur čitej 

participácie, ale s vlastníkom, ktorý tam má tridsa ťdevä ť 

metro, tisíc metrov štvorcových. Asi je to partner,  ktorý 

bude do toho vedie ť tiež nie čo prinies ť. (gong) 

A poslednú vec, poslednú vec, ktorú poviem, bude 

transparentná verejná sú ťaž, do ktorej ako viem, sle čna 

Belanská je vyštudovaná architektka, a do nej sa mô že aj 

spolu s tým s tou ob čianskou iniciatívou Námestie pre ľudí 

úplne pokojne prihlási ť. To budú tie pripomienky ob čanov, 

lebo do tej sú ťaže sa ona prihlási, predpokladám.  

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Máme ďalšie dva príspevky zo strany poslancov.  

Druhé vystúpenie má pán námestník Budaj. 

Ján   B u d a j ,  námestník primátora a poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Viacerí poslanci tu vystupujú, ako keby vážne mysle li, 

že developer vyhlasuje sú ťaž a náš pozemok tam vyšrafuje 

ako verejný priestor.  
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Ja by som sa obrátil na pani architektku, že náš 

priestor sa nebude predáva ť, tak ako tvrdí pán Kríž a ďalší 

a že ona do podmienok sú ťaže garantuje, že bude vyšrafovaný 

ako verejný priestor.  

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne za vystúpenie pána námestníka.  

Faktickou poznámkou reaguje pán poslanec  Drozd 

a potom pani architektka.  

Ing. Slavomír   D r o z d , poslanec MsZ: 

Neviem či pani architektka má takúto právomoc, že bude 

garantova ť, že námestie sa nepredá. Ja si myslím, že sme sa 

tu všetci zhodli na tom, že zostane to verejný prie stor 

a primátor, či už sú časný alebo budúci, ke ď nepredloží 

takýto návrh na predaj, tak to námestie sa nikdy ne predá.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pani hlavná architektka, nech sa pá či. 

Ing. arch. Ingrid Konrad,  hlavná architektka: 

Ja som vo viacerých svojich vystúpeniach, aj do tla če 

hovorila, že ten priestor musí by ť nahradený alebo v tom, 

v tej sústave, v tom novom návrhu musí by ť tento priestor 
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tými, minimálne tými istými štvorcovými metrami nah radený. 

Toto ja, toto ja viem garantova ť, že toto príde do 

súťažných podmienok.  

A či, či ostane vlastníkom mesto, čo by bolo úplne 

ideálne, ale tam by muselo potom dôjs ť možno aj k výmene, 

to teraz nechcem ani predpoveda ť, ako by sa táto situácia 

mohla vyvinú ť. Ale my ako ke ď mesto vstupujeme do tohto 

procesu, tak garantujem, že tam budú zapracované po žiadavky 

či z verejnej prezentácie, či aktivity Námestie pre ľudí, 

či požiadavka toho, aby náš pozemok ostal vo svojo, vo 

svojej funkcii a vo svojej ve ľkosti a vo svojej dôležitosti 

stále verejným priestorom. Či už sa tie metre štvorcové 

presunú do nejakej inéh, inej polohy v rámci, v rám ci 

nového návrhu, ktorý ja teraz a myslím nikto z nás (gong) 

nevieme predvída ť.  

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Reaguje na faktické pán námestník Budaj.  

Ján   B u d a j ,  námestník primátora a poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

No celkom to na to tvrdenie pána Kríža nemožno 

vztiahnu ť pani hlavná architektka.  

A pokia ľ ide o vyjadrenia, že my to nemôžme dopredu 

vlastne  zaru či ť, tak potom si teda uvedomme, že čo tu 
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rozprávame. Lebo skuto čne zdá sa, že mnohí z poslancov 

veľmi jasne vedia, že chystajú predaj námestia a že ho  

chystajú bez sú ťaže o cenu, len v minulosti hodili 

spiato čku, lebo verejnos ť sa za čala o to zaujíma ť a je pár 

mesiacov pred vo ľbami. Toto hlasovanie ukáže presne tých, 

ktorí chcú, aby sa verejný priestor zachoval, od tý ch chcú 

preda ť developerovi mestský pozemok bez sú ťaže.  

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Diskutuje pán poslanec Šov čík a potom sa chcem 

vyjadri ť ja, takže potom odovzdám vedenie schôdze pani 

námestní čke Kimerlingovej.  

Mgr. Sven   Š o v č í k , poslanec MsZ: 

Ja to do ur čitej miery vnímam ako teda nejaké moje 

závere čné vyjadrenie k tejto téme a pokúsim sa naozaj 

zosta ť vecný.  

Ja som sa zú častnil toho predmetného rokovania a bol 

som jeden z mála poslancov, možno ke ď nie, tak  jediný, 

ktorý tu bol celý čas od siedmej až do jedenástej ve čer. 

Jas som si ve ľmi pozorne vypo čul všetko to, čo tu zaznelo, 

ale uvedomujem si, že ako poslanec mestského 

zastupite ľstva, ja musím na rozdiel od všetkých tých, ktorí 

tu diskutovali, na konci d ňa aj rozhodnú ť. To je sú časťou 

tej mojej politickej zodpovednosti, ktorú mám v tom to 

volebnom období, pretože ten mandát som získal v to mto 

volebnom období a nemôžem to rozhodnutie prenáša ť do 

budúceho volebného obdobia, kde nikto nevie či budem 
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súčasťou toho rozhodovacieho procesu, preto by som ve ľmi 

nerád podliehal nejakému politickému marketingu 

znovuzvolenia.  

Predložil som materiál do zastupite ľstva nie na 

poslednú chví ľu. Predložil som ho do zastupite ľstva 

v jedinú možnú chví ľu kedy som mohol, a to je ke ď sa 

prerokovávalo bod program rokovania tohto zastupite ľstva. 

Ine ď ako tento bod bol zaradený vami na rokovanie tohto  

zastupite ľstva som predložil jeho písomnú a elektronickú 

formu. Čiže to, že bolo zverejnené v čera, predv čerom, za to 

nenesiem ja zodpovednos ť.  

Túto iniciatívu som urobil preto, pretože to je jed na 

z úloh, ktorú má poslanec mestského zastupite ľstva. To 

znamená, že má by ť v exekutíve mesta iniciatívny. Zvláš ť 

v situácii ke ď exekutíva mesta, z môjho poh ľadu, sa touto 

témou od toho verejného prerokovania nezaoberala.  

A teraz by som povedal pár slov k tomu návrhu 

uznesenia, ktoré, ktoré predkladám. Prosím pekne to  

uznesenie má, je pod bodom A, pod bodom B a to neho vorí 

o poradí, že najprv sa má uskuto čni ť jedno a potom druhé. 

Podľa môjho názoru, ke ď sú tieto uznesenia, ktoré žiadajú 

primátora, aby nie čo zabezpe čil rovnocenné a samozrejme ich 

aplikáciu prenechám na orba, odborné orgány magistr átu pod 

vedením exekutívy mesta.  

A teraz poviem čoho žiadam zabezpe či ť primátora. 

Žiadam ho, aby zabezpe čil obstaranie zmien a doplnkov 

územného plánu zóny Dunajská, pretože zóna, zóna, u r, 

územný plán zóny Dunajská si vyžaduje zmeny a dopln ky aj 
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v iných regula čných blokoch, ako je Kamenné námestie. Ve ď 

pokia ľ viem, tu je dvadsa ťosem požiadaviek na zmeny, 

doplnky. Mnohí z nich sa tých, týkajú mnohých techn ických 

opráv, ktoré táto zóna urbanistická vyžaduje.  

Zárove ň hovorím, že tie zmeny a doplnky toho územného 

plánu zóny Dunajská sa majú uskuto čni ť vrátane bloku 17 

celé, lomeno 9 pod heslom Kamenné námestie, kde opä ť 

prízvukujem, že Kamenné námestie je priestor parkov iska.  

To, čo vnímame ako verejný priestor je nástupná plocha 

pred do obchodného domu Tesco, ktorú síce verejne p oužívame 

ale do ve ľkej miery je to súkromný pozemok. Čiže či sa to 

niekomu pá či alebo nie, pokia ľ chceme uskuto čni ť zmenu 

z kamen, v regula čnom bloku pod heslom Kamenné námestie, 

bez majite ľa devä ťdesiat percent toho územia 

a nehnute ľností na tomto území to zjavne asi neurobíme, 

pretože je to náš partner, nášho mesta, pretože my tam máme 

len desa ť percent verejného priestoru.  

Ja som povedal, že na podklade urbanistickej štúdie . 

Samozrejme, ke ď chceme meni ť regula čný blok v územnom pláne 

zóny, bez podkladu urbanistickej štúdie to nemôžme urobi ť. 

Zámerne som nenapísal do návrhu uznesenia, že to je  

urbanistická štúdia, ktorú vytvoril ateliér Sieber a Talaš. 

To pod čiarkujem. A zárove ň hovorím v Bé toho uznesenia, že 

žiadame primátora, aby v spolupráci s investorom Lo rdship 

a Tesco a to som vysvetlil pre čo, lebo sú majite ľmi 

devä ťdeiatich percent toho územia, vypísali medzinárodnú  

architektonicko-urbanistickú sú ťaž, pretože môj názor je, 

že v demokratickej spolo čnosti neni vä čší objektiviza čný 

nástroj na stvárnenie územia ako medzinárodná urban isticko-
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architektonická sú ťaž. Je to najtransparentnejší 

a najdemokratickejší spôsob a najlepší spôsob ako z apoji ť 

aj verejnos ť do tejto diskusie. Ale zárove ň vážené 

kolegyne, vážení kolegovia pripomínam, že po tom vš etkom, 

čo to zbehne, sme to stále my, ktorí sme získali dôv eru 

našich ob čanov, aby sme na konci d ňa rozhodli. 

Ako som aj povedal vo svojom úvodnom vystúpení, ja 

tento proces chcem naštartova ť. Ja neviem tento proces ako 

bude, ako proste tá definitívna verzia bude na konc i d ňa, 

ale myslím si, (gong) že je to aj zodpovednos ť nášho 

volebného obdobia sa k tejto téme verejne postavi ť.  

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Dve faktické poznámky.  

Pán, pani hlavná architektka, potom pán námestník 

Budaj.  

Ing. arch. Ingrid Konrad,  hlavná architektka: 

Krátko ešte.  

Každý z vlastníkov vstupuje do anonymnej verejnej 

architektonickej sú ťaže so svojimi metrami štvorcovými. Tak 

isto ako mesto. Mesto, jeho metre švorcové, je neza stavaný 

novodobý verejný priestor, ktorý si získal v Bratis lave 

obľubu a ktorý vo forme verejného priestoru musí osta ť. 

Myslím, že to sa všetci zhodneme.  
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Cie ľom tej a v kontexte tieto priestory, poviem tri 

priestory v kontexte nefungujú. Toto sa tu tiež kri tizuje 

a vidí a preto asi je tu aj tento materiál. A v kon texte 

súťaže sa majú tieto tri rôzne časti tohto územia 

zhodnoti ť. Čiže náš verejný priestor sa má zhodnoti ť. Má 

byť lepší, má  ma ť lepšiu polohu, má by ť živší, 

kvalitnejší, má by ť klimatický chránenejší a tak ďalej, 

a tak ďalej. na to, na to je sú ťaž. A toto my ako partner 

tejto sú ťaže, hoci sme tam minimálny (gong) vieme 

garantova ť.  

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Ďalšou faktickou reaguje pán námestník Budaj.  

Ján   B u d a j ,  námestník primátora a poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Na, na pána Šov číka len poznámku. Pán poslanec, vy 

dobre viete, že my môžeme regulova ť verejný priestor 

a regulova ť územný plán zóny bez oh ľadu na vlastnícke 

pomery. To, že kto tam čo vlastní s tým vôbec nemá ni č 

spolo čné. 

Za druhé, tak isto dobre viete, že pokia ľ Tesco 

vlastní pozemky pred vstupom do svojho obchodného d omu, tak 

sotva by ho mohlo prevádzkova ť, keby ho ohradilo. Ako 

argumentova ť na tejto rovine sa dá niekomu, kto 

v Bratislave nežije. Ale my, ktorí tu žijeme, tak s i tú 
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situáciu vieme ve ľmi ľahko predstavi ť. Dnes je naozaj na 

mieste hovori ť o tom, aby sa na prvom mieste vyhodnotila 

odozva verejnosti. Ak pohrdnete, alebo pohrdneme tý mto 

krokom, a vy ho nespomínate pán poslanec, vy ste ho  z tej 

hry vynechali, ak pohrdneme (gong) tou odozvou vere jnosti, 

tak sa netvárme, že o ňu máme záujem.  

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Kubovi č. 

Mgr. Vladimír   K u b o v i č , poslanec MsZ: 

Tak ja len k pánovi Šov číkovi chcem jednu vec poveda ť. 

Územný plán zóny samozrejme treba robi ť a ke ď chcete možno 

v Záhorskej Bystrici bola prvý na území Bratislavy,  prvý 

územný plán zóny. Takže v celku sa môžem podeli ť s vami 

o skúsenosti.  

Tak isto tam bolo devä ťdesiat percent územia mal 

súkromý podnikate ľ developer a nie je pravda to čo povedal 

pán námestník, že my si môžeme schváli ť územný plán zóny 

bez vlastníka. Keby vedel, že v pripomienkovacom ko naní 

pokia ľ vlastník nebude súhlasi ť s tým a má na to dostato čné 

argumenty, čo má samozrejme, má tam svoje nehnute ľnosti, 

tak tento územný plán nikdy nebude schválený skrátk a.  

Takže nehrajme sa tu, nezavádzajme. Každý máme svoj u 

pravdu, ale to čo je v zákone napísané, tak to prosím vás 

pekne nedeformujme. 
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Ďakujem. 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Odteraz teda vedie schôdzu pani námestní čka, aby 

dokon čila tento bod. Ja sa chcem vyjadri ť v zmysle 

rokovacieho poriadku ako riadny príspevok.  

Chcem vás informova ť o tom, že urbanistickú štúdiu 

o ktorej tu diskutujeme a ktorú zabezpe čovala kancelária 

Sieber-Talaš neobstarávalo mesto. Ale mesto s ňou vyslovilo 

súhlas. V roku 2008 povedalo, že nepo číta s ďalšou 

existenciou Tesca, to znamená, že chce, aby sa ten priestor 

kreslil inak. Dali tam dve alternatívy, ale bez toh o, aby 

sa zachovalo Tesco.  

Toto len pripomínam, a tá urbanistická štúdia je na  

stole mesta Bratislava, ktoré sa k nej vyjadrilo aj  na 

základe verejnej diskusie a tam vnímam, že sme ve ľmi 

pozorne tú diskusiu po čúvali a zaoberali sme sa 

pripomienkami. Vyjadrilo sa, že my trváme na tom, a by sa 

spracoval aj tretí variant, ktorý zachová možnos ť, že sa 

v tom priestore to Tesco udrží, že tam proste bude a že sa 

ten priestor okolo Tesca dotvorí, pretože toto bola  

alternatíva, ktorú požadovala verejnos ť.  

Pani architektka to povedala. Vy ste ju nepo čúvali. 

Toto je pozícia mesta, ktorú sme tlmo čili ako pripomienky 

k urbanistickej štúdii. A dodnes tá štúdia nie je u kon čená, 
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jej prerokovanie a vyhodnotenie preto, že ten devel oper sa 

bráni tým, ale mesto to pred štyrmi rokmi nechcelo.  Lebo to 

nechcelo, pán poslanec. Vtedy to nechcelo. Vtedy po vedalo 

zbúra ť. My dnes sme ďalej, my si uvedomujeme, že ten 

priestor má hodnotu. Rozumieme tomu, že verejnos ť má k nemu 

vz ťah, ktorý vyjadrilo, vyjadrilo vo verejnej diskusii  

a chceme sa tým vážne zaobera ť, čiže trváme aj na tej 

tretej alternatíve, aby bolo možné v tej sú ťaži sa zaobera ť 

aj alternatívou dotvorenia toho priestoru vrátane 

zachovania Tesca. To je myšlienka, s ktorou pracuje  mesto 

a ktorou reagovalo na verejnú diskusiu.  

Chcem poveda ť, že pre m ňa tá postupnos ť tých krokov, 

ktoré by sme mali ako mesto urobi ť, a ke ď už sme tú tému 

načali, tak pod ľa mňa sa k tomu vyjadríme, je poveda ť áno, 

vyhodno ťme pripomienky z diskusie, vypíšme architektonickú 

súťaž, aby nebola obava, že ako ju vypíšeme a čo tam budeme 

hovori ť o verejnom priestore, prerokujme to s verejnos ťou. 

To znamená, že to zadanie zo strany mesta prerokujm e 

s verejnos ťou, aby každý vedel s čím mesto do toho ide. 

Pani architektka už niektoré myšlienky formulovala,  ale to 

samozrejme nie je priestor na to, aby sme toto roko vali. 

A potom pristúpme ku zmenám územného plánu zóny, kt oré, áno 

je pravda, požaduje ďalších dvadsa ťosem subjektov, ktorých 

sa ten územný plán zóny týka.  

Pán poslanec Šov čík má pravdu. My máme množstvo 

podnetov od Mamuta cez ďalšie domy, kde sa drobné úpravy 

toho územného plánu zóny požadujú a mali by sme na ne 

reagova ť. Sú to požiadavky rovnako legitímne, aj ke ď možno 

rozsahom menšie ako, ako sú, ako sú tuná.  
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To znamená, z tohto poh ľadu, ja rozumiem tomu, 

vyhodno ťme pripomienky, po ďme do sú ťaže, pretože to je 

naozaj spôsob, ktorým sa dá formova ť priestor. Je pravda, 

že nevieme, čo z tej sú ťaže vyjde, ale nikto nás nemôže 

donúti ť, aby sme aj tú najlepšiu sú ťaž, nech ju urobí 

najlepší architekt na svete, premietli do územného plánu 

zóny. Ak s tým nebudeme súhlasi ť, ak nám to bude bra ť 

priestor, ak budeme ma ť pocit, že v tom území sa stratí ten 

verejný záujem, tak ju jednoducho neakceptujeme. Al e cesta 

k dotvoreniu tohto priestoru bez sú ťaže, to sme 

kritizovali, že sa robilo v minulom období. Nemali by sme 

to urobi ť.  

Podľa mňa tá sú ťaž je cesta. A otázka ako udrža ť my 

v nej svoj krok je poveda ť, ak nebudete v zadaní 

pripomienky mesta akceptova ť, my nebudeme akceptova ť na 

konci d ňa sú ťaž a nepremietneme ju do územného plánu zóny. 

Čiže my tam máme ve ľmi silné slovo, ktoré mesto môže využi ť 

na to, aby ovplyvnilo priebeh toho procesu. A nijak ým 

spôsobom nechceme ignorova ť pripomienky verejnosti, lebo 

s nimi naozaj reálne pracujeme. Ve ď to povedala pani 

architektka a tie veci od toho novembra minulého ro ku 

prebiehajú a stále nemáme finále.  

Čiže nikomu nenahrávame. Máme záujem otvori ť ten 

priestor pre diskusiu ale aj otvori ť ten priestor pre 

diskusiu, ale aj pre sú ťaženie, aby sme sa dozvedeli čo si 

o tom myslia odborníci a čo nám vedia ponúknu ť z h ľadiska 

rozmýš ľania. A zadanie, to je to kde formujeme čo my 

očakávame od toho priestoru, to by malo by ť predmetom 

verejnej diskusie.  
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Čiže pre m ňa by to boli štyri kroky keby som ja mal 

naformulova ť uznesenie. Vyhodnoti ť verejnú diskusiu, 

poveda ť, že chceme ís ť do verejnej sú ťaže, ale jej zadanie 

prerokujeme s verejnos ťou, to je druhý a tretí krok 

a štvrtý je potom pristúpi ť ku zmenám územného plánu zóny.  

To je asi to čo si myslím, že je reálne a nahráva to 

tak záujmom mesta, ako aj toho priestoru, ktorý je v takom 

stave, v akom je a všetci o tom vieme, len sa tvári me, že 

keď to odložíme, tak sa to nejako vyrieši. Nevyrieši s a to. 

Nevyrieši sa to. My musíme tiež do toho vstúpi ť. A aj na 

základe aj toho, čo za čali naši predchodcovia, že vyvolali 

tú štúdiu, dali k nej nejaké stanovisko, tak aj mes to sa 

k tomu musí postavi ť.  

Čiže ja by som takto upravil to uznesenie a vtedy by  

som si mohol (gong) poveda ť, že je to úplne v poriadku.  

Pán poslanec Kole má faktickú poznámku, ale to už 

nemôžem poveda ť ja, ale to budete hovori ť vy, pani 

námestní čka.  

Poďte si sadnú ť ku sem, lebo toto tu (poznámka:  nie 

je rozumie ť) 

Ing. Ignác   K o l e k , poslanec MsZ: 

Ďakujem, pán primátor. 

Predsedajúca: Ing. Viera   K i m e r l i n g o v á ,  

I .  námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

Takže s tou faktickou, pán poslanec Kolek. 
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Ing. Ignác   K o l e k , poslanec MsZ: 

Áno. Ďakujem pán primátor. 

Naozaj to, čo ste zhrnuli do svojho príspevku má tú 

logiku, o ktorej sa tu hovorilo. Ukon či ť jedno, v tom, 

myslím teda nemá problémy žiaden z nás, ale to nevy lu čuje, 

že v zápätí na to sa urobí ja, urobia, urobia tie k roky 

ďalšie dva, pod ľa mňa. A vy ste pridali teda ešte tretí, 

hej. 

Čiže z vyhodnotenia vyjdu nejaké podklady pre sú ťaž. 

Nejaké, nejaké mantinely, nejaké hranice, hej. Že t eda 

pozor, v tej urbanisticko-architektonickej sú ťaži už 

s týmto nemôžme uvažova ť lebo to objednávate ľ štúdie 

predošlej nejakým spôsobom vyhodnotil ako nežiaduce .  

Takže v tomto duchu to má naozaj tú postupnos ť krokov 

jasnú. Dnes ke ď sa schváli pozme ňujúci návrh, nevylú či sa, 

respektíve automaticky sa predpokladá, že sa bude 

pokra čova ť ďalej.  

Ďakujem. 

Predsedajúca: Ing. Viera   K i m e r l i n g o v á ,  

I .  námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

S ďalšou faktickou pán poslanec Pekár.  

Ing. Dušan   P e k á r , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo pani predsedajúca.  

A pán primátor, to nebolo závere čné slovo čo ste 

povedali, pretože nie ste predkladate ľom materiálu.  
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Férové by bolo naozaj, keby tento materiál prešiel 

všetkými komisiami a vlastne mohol by ť pripomienkovaný 

poslancami ešte v procese.  

Ja by som požiadal predkladate ľa tohto materiálu, aby 

tento materiál stiahol ešte pred hlasovaním. Ja ten  môj 

pozmeňujúci návrh uznes, nový návrh uznesenia nestiahnem,  

ale ak bude stiahnutý ten materiál, tak potom žiada m vás, 

pán primátor, aby ste predkladate ľom materiálu bol vy a aby 

riadne prešiel procesom prerokovania komisií, mests kej rady 

a dostal sa na zastupite ľstvo na najbližšie rokovanie, čo 

je asi september.  

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. 

Aha, to je faktická na pána primátora. To je Sven 

Šovčík.  

Mgr. Sven   Š o v č í k , poslanec MsZ: 

Pán primátor, ke ď sa prijme moje dnešné uznesenie, tak 

ja nepochybujem o tom, že na septembrové zastupite ľstvo 

prídete s materiálom, do ktorého bude zakomponované  všetko 

to, čo ste povedali.  

Ale mám taký pocit na poslanca Pekára, že nieko ľko 

mesiacov sme tú možnos ť mali. Ja som ako poslanec zvolený 

za volebný obvod Staré Mesto, v ktorom sa to územie  
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nachádza, prijal svoju osobnú poslaneckú iniciatívu . Ja 

v tom nevidím problém. 

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. 

Reaguje pán primátor Ftá čnik.  

doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Ja myslím, že teraz je to tak trochu vo vašich ruká ch, 

pretože ste po čuli diskusiu a máte usmerni ť postup. Teraz 

nehovoríme o tom, ako to námestie bude vyzera ť, máme sa 

vyjadri ť k postupu. Tie názory sú rôzne, boli predložené 

rôzne uznesenia.  

Ja som v tom svojom vystúpení vysvetlil, ako by som  ja 

formuloval ten postup, keby to,  keby som mal o ňom 

hlasova ť a predkladal materiál. Rešpektujem, že materiál 

predložil pán poslanec Šov čík, chcel upozorni ť na problém, 

ktorý my ako odborní, odborní zamestnanci, ale aj j a ako 

primátor diskutujeme a snažíme sa nájs ť riešenie.  

Čiže je téma na stole, je treba sa k nej vyjadri ť. 

Podľa toho ako to schválite, takým spôsobom budeme 

postupova ť a zrejme sa k téme aj v septembri vrátime.  

Predsedajúca: Ing. Viera   K i m e r l i n g o v á ,  
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I .  námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem. 

Riadny príspevok pán poslanec Hr čka.  

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Ja presne k tomu, že my teda máme v rukách ako sa t o 

rozhodne. Tak ja som si to skúsil teraz tak trochu 

spo číta ť, že ako sa to rozhodne a skúsim si tak dopredu 

tipnú ť.  

Ja osobne, ak neprejde teda návrh pána Pekára hlaso vať 

nebudem za žiadny ďalší návrh, preto sa ani neprezentujem 

a odporú čam to všetkým, ktorí ten materiál nechcú podpori ť, 

aby urobili to isté. Ale napriek tomu si myslím, že  sa tu 

odprezentuje nejakých dvadsa ťštyri, dvadsa ťpäť a nejakých 

dvadsa ť, dvadsa ťdva bude za. Čiže ten materiál, pod ľa môjho 

názoru v znení pán Šov číka prejde. Ale to je taký môj tip, 

a také, som si skúsil také Nostradámovské okienko d o toho 

dať.  

Ďakujem. 

Predsedajúca: Ing. Viera   K i m e r l i n g o v á ,  

I .  námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

Nasleduje pán poslanec Greksa. 

Marian   G r e k s a , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 
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Potom všetkom čo tu odznelo by som asi možno poprosil 

možno ešte raz pani hlavnú architektku, ktorá, si m yslím že 

naozaj všetkých politických víz a strán, keby ešte raz 

povedala svoj názor pár vetami, jasný názor čo si myslí 

o návrhu pána Šov číka a ja budem pod ľa toho hlasova ť.  

Ďakujem. 

Neviem, síce som nenapo čítal, neviem, neviem či som 

spo čítaný do dvadsa ťdva alebo do dvadsa ťštyri, proste už 

som z toho zdesený, jak sa to tu robí, ale. Proste ja budem 

hlasova ť pod ľa toho, čo mi odporu, bude odporú čať 

odborní čka, pani hlavná architektka.  

Ďakujem. 

Predsedajúca: Ing. Viera   K i m e r l i n g o v á ,  

I .  námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

Na výzvu reaguje pani hlavná architektka. 

Ing. arch. Ingrid Konrad,  hlavná architektka: 

Ďakujem za slovo. 

Ja som na za čiatku povedala, že vnímam tieto dva body 

ako paralelné. Vnímam nevyhnutnos ť zmeny Územného plánu 

zóny Dunajská a vnímam ve ľmi urýchlene už kone čne po dvoch 

rokoch pripravi ť vypísanie sú ťaže so všetkým, čo bolo 

povedané.  

Ak je v poslaneckom pléne, ak máte problém, že chce li 

by ste zvidite ľni ť vašu vô ľu, aby naozaj boli, že vy ešte 

mne uložíte, aby tam bolo zhodnotené námestie pre ľudí, čo 
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pracujeme na tom, vieme o tom, aby tam bola zhodnot ená 

výsledok verejnej prezentácie, čo som tiež povedala, že tam 

už zhodnotené bude.  

Kľudne to dajte ako bod, ako bod, ale prosím vás 

pekne, ke ď tu sú ťaž ja zajtra dostanem na mail, je to 

súťaž, ktorú vypisuje súkromný investor. Musím vás na toto 

upozorni ť, to nevypisujeme my. Ja nemám, my nemáme 

v rozpo čte dvestotisíc na sú ťaž takéhoto charakteru 

a takého rozmeru, aby naozaj sme dostali tento medz inárodný 

rozmer a výborný výsledok.  

Takže ja, ja ako, (gong) my nevieme toto ovplyvni ť.  

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.  

Faktická pripomienka na adresu pána poslanca Greksu  

námestník primátora Budaj. 

Ján   B u d a j ,  námestník primátora a poslanec MsZ: 

Takúto záruku nemôže nikto da ť. Vlastne to povedala 

pani hlavná architektka. Tu sa hráme s vecami, ktor é len 

otvárajú dvere developera. A to, kde sme mali vyhod noti ť 

záujem verejnosti, to chceme presko či ť.  

Znovu apelujem na predkladate ľa, aby vypo čul 

racionálne argumenty, ktoré povedal aj pán poslanec  Pekár 

aj ďalší, aby materiálu doprial, aby prešiel diskusiou 
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poslancov, diskusiou v odborných komisiách a aby te n 

materiál sa obohatil o tie podnety,  ktoré tu zazne li.  

Stiahnite to, pán Šov čík.  

Predsedajúca: Ing. Viera   K i m e r l i n g o v á ,  

I .  námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

Riadny príspevok pán poslanec Uhler.  

Mgr. Jozef   U h l e r , poslanec MsZ: 

Ja mám otázo čku na pána primátora.  

Ak toto uznesenie bude schválené v tom znení ako bo lo 

navrhnuté, znamená to, že nebude vyhodnotené verejn é 

prerokovanie? Alebo bude vyhodnotené?  

Ďakujem. 

Predsedajúca: Ing. Viera   K i m e r l i n g o v á ,  

I .  námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

Reaguje pán po, pán primátor.  

doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

priimátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Pán poslanec, ďakujem za tú otázku, lebo som sa chcel 

vyjadri ť k pánovi námestníkovi, ale procedúra to 

neumožňuje.  



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 25. a 26. júna 2014 s pokra čovaním 3. júla a 24. septembra 2014 

 948 

Bude vyhodnotené. Čiže ak bude schválené to uznesenie, 

predtým bude vyhodnotená diskusia, ktorá sa uskuto čnila 

minulý rok. A ak sa bude pristupova ť k sú ťaži, 

zorganizujeme verejnú prezentáciu nášho postoja. Le bo jak 

ste po čuli, to zadanie bude formova ť aj partner, ktorého 

v tom území máme a ktorého sme si nevymysleli, ale našu 

pozíciu, mestskú, s ktorou do toho ideme, prediskut ujeme 

s verejnos ťou.  

To sú dva body, ktoré by som doplnil pánovi poslanc ovi 

Šovčíkovi. Nemám na to procedúru, aby som to urobil, al e 

sľubujem tu verejne, že takto budeme postupova ť. Ke ď tie 

dva body prejdú, pridáme k tomu vyhodnotenie, to čo chce 

dosiahnu ť pán poslanec Pekár a pán námestník Budaj 

a verejne budeme diskutova ť o našom postoji k zadaniu, aby 

bol jasný postoj mesta k tejto téme.  

Predsedajúca: Ing. Viera   K i m e r l i n g o v á ,  

I .  námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

Nasleduje pani poslanky ňa Marta Černá.  

(poznámka:  po čuť primátora „ešte Jožko Uhler reaguje 

na svoju)  

Áno. Pardon, pardon. 

Pán poslanec Uhler na pripomienky na svoju adresu.  

Mgr. Jozef   U h l e r , poslanec MsZ: 
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Čiže ja tomu rozumiem tak, že aj napriek tomu, že vy , 

by by ste navrhli štvorbodové uznesenie, ak bude sc hválené 

aj toto dvojbodové, tak tu iniciatívu doplníte sám.  

doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

priimátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Tak.  

Mgr. Jozef   U h l e r , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Predsedajúca: Ing. Viera   K i m e r l i n g o v á ,  

I .  námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

Teraz už reaguje pani Marta Černá riadnym príspevkom.  

RNDr Marta   Č e r n á , poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem za slovo a navrhujem ukon čenie diskusie. Ve ď 

sa to číme do kruhu.  

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. 

Ideme teda hlasova ť o procedurálnom návrhu pani 

poslankyne Marty Černej. 

Prezentujte sa a vyjadrite či ste za to, aby sa 

ukon čila diskusia. Hlasujeme o ukon čení diskusie. 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 25. a 26. júna 2014 s pokra čovaním 3. júla a 24. septembra 2014 

 950 

Prezentujte sa, hlasujeme. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Hlasujeme o ukon čení diskusie. 

(poznámka:  po čuť slová mimo mikrofón „kedy chcete 

znovu prís ť?) 

(poznámka:  po čuť slová mimo mikrofón „je to jak 

u blbých) 

Uznesenie nebolo prijaté, diskusia nebola ukon čená, 

pretože  

prítomých tridsa ťpäť, 

za šestnás ť, proti šiesti, zdržalo sa trinás ť, všetci 

hlasovali. 

Ďakujem pekne, diskusia pokra čuje.  

Pokra čuje príspevkom pána poslanca Gašpierika.  

Ing. Libor   G a š p i e r i k , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Trošku ma predbehol pán poslanec Uhler. 

Vážený pán primátor, aj pani hlavná architektka, ja  

som sa chcel spýta ť. Z vašich vyjadrení nezaznelo 

jednozna čne, že podporujete toto uznesenie, lebo vždycky je 

tam v tomto trošku zakomponované to verejné preroko vanie, 

respektíve pán primátor ako povedal nejaké štvorbod ovú 

časovú postupnos ť.  
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Ja sa chcem spýta ť. Váš názor chápem tak, že 

podporujete ten materiál tak , ako ste povedal, pán  

primátor, v tomto znení tých štyroch postupných kro kov 

a neznamená to tak, ako to vyhrotil pán námestník B udaj, 

samozrejme, blížia sa vo ľby, takže už musí vnáša ť do 

každého vystúpenia politiku, že tí poslanci, ktorí by 

podporili tento návrh, prípadne možno ešte pán posl anec 

Šovčík tam autoremedúrou zapracuje tie pripomienky, kto ré 

tu odzneli. Teda vyhodnotenie tej verejnej diskusie . Že 

prijatím tohto uznesenia tí poslanci sú za predaj.  

Nakoľko to považujem za ve ľmi nekorektné, neférové 

jeho vyjadrenie pokia ľ vlastne on takto podsúva verejnosti 

takéto vyjadrenia, že tí poslanci, ktorí by hlasova li za 

tento, za túto transparentnú, tak ako povedal pán p oslanec 

Šovčík, medzinárodnú architektonickú sú ťaž a tak ďalej, by 

okamžite sa prijatím tohto uznesenia stavali aj do roly 

podporovate ľa predajov tohto, týchto pozemkov alebo teda 

tohto námestia tak, ako je tu podsúvané. 

Takže ešte raz sa chcem spýta ť, že, že či teda to 

podporujete v zmysle teda vyhodnotenia tých pripomi enok 

verejnosti. Ako keby ste sa jednozna čne vyjadrili, aby sme 

tak ako pán poslanec Greksa vedeli slobodne vyjadri ť potom 

hlasovaním.  

Ďakujem. 

Predsedajúca: Ing. Viera   K i m e r l i n g o v á ,  

I .  námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 
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Faktickou na poslanca Gašpierika pán námestník 

primátora Budaj.  

Ján   B u d a j ,  námestník primátora a poslanec MsZ: 

Pán poslanec, politika tu je, aj lobizmus tu je. A ja 

ňu, aj na to politikum, čiže verejný záujem, aj na ten 

lobizmus upozor ňujem, aj upozor ňova ť budem. Že vás to 

hnevá, to chápem.  

Predsedajúca: Ing. Viera   K i m e r l i n g o v á ,  

I .  námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

Ďalšia faktická, pán primátor Ftá čnik.  

doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

priimátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ja sa stotož ňujem s tým, čo mesto robí v podstate 

k téme Kamenné námestie z h ľadiska toho, že máme vypísanú 

štúdiu, ktorú sme my v minulosti podporili. To znam ená, 

treba ten proces dokon či ť a poveda ť, že chceme zmeni ť 

Kamenné námestie.  

Som za to, aby sa doplnilo, pokia ľ to pán poslanec 

Šovčík urobí, aby sme povedali , že budeme sa aj oficiá lne 

formálne zaobera ť pripomienkami verejnosti a dáme to na 

verejné, na verejnú známos ť, ako sme ich vyhodnotili, 

pretože pracujeme s tými pripomienkami, to som vysv etlil.  

A ke ď tam toto bude, tak chceme urobi ť sú ťaž, pretože 

iný nástroj na to ako zvládnu ť ten priestor nepoznám 

a pravdepodobne z tej sú ťaže vyjde záver,  že treba urobi ť 
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zmeny územného plánu zóny, že v tejto postupnosti t o 

uznesenie pre m ňa dáva zmysel.  

Pán poslanec to má trošku ako keby opa čne, ale 

povedal, že on to poradie neur čuje, čiže v tomto zmysle 

tomu uzneseniu rozumiem.  

Ako si tam mesto obháji ten záujem, to chcem doplni ť 

tou štvrtou podmienkou, že o zadaní budeme informov ať 

(gong) a budeme diskutova ť s verejnos ťou.  

Predsedajúca: Ing. Viera   K i m e r l i n g o v á ,  

I .  námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

Reaguje pán poslanec Gašpierik na faktické poznámky  na 

svoju adresu.  

Ing. Libor   G a š p i e r i k , poslanec MsZ: 

Ďakujem ve ľmi pekne, pán primátor za vaše stanovisko.  

A pánovi námestníkovi Budajovi, m ňa nehnevá, pán 

Budaj, že sa vyjadrujete, m ňa hnevá to, čo som už 

nieko ľkokrát opakoval, že ste námestník tohto primátora, že 

ste námestník vedenia a že nemáte zladené tieto pos toje 

a túto postupnos ť ďalších krokov hlavného mesta. myslím, na 

to si vás pán primátor vybral, aby ste si vedeli zl adi ť 

tieto k ľúčové veci tohto chodu mesta a potom by táto 

konfrontácia tu nemusela prebieha ť vlastne na úrovni pléna, 

alebo tam kde sedíte teda čelom k nám ku poslaneckému 

zboru.  

Ďakujem. 
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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. 

Nasleduje pán poslanec  Šov čík. Hoci mu svieti 

červená, dostane slovo, pretože je predkladate ľom 

materiálu. 

Mgr. Sven   Š o v č í k , poslanec MsZ: 

Vážené poslankyne, vážení poslanci, ako predkladate ľ 

tohto návrhu na riešenie aktuálneho stavu Kamenného  

námestia, jeho okolia, si dovolím osvoji ť bod a) poslanca 

Pekára, tak ako ho naformuloval. A potom moje pôvod n, 

pôvodné body a) a b) by boli body b) a c) a takto 

predkladám ten návrh uznesenia.  

To znamená, že žiadame rovnako pána primátora, aby 

zabezpe čil vyhodnotenie verejného prerok, teda ten text 

neviem presne, ale verejného prerokovania urbanisti ckej 

štúdie v regula čnom bloku Kamenné námestie, urbanistickej 

štúdie.  

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 poslanec, starosta Pekár je prihlásený, takže 

pravdepodobne zopakuje ten text.  

Ing. Dušan   P e k á r , poslanec MsZ: 
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Ďakujem za slovo. 

Myslím, že legislatívne to nie je správny postup, 

pretože ja som nedal návrh na doplnenie, ale návrh na zmenu 

uznesenia, a ke ď predkladate ľ si autoremedúrou osvojí, tak 

buď si osvojí celé moje a jeho zruší, alebo nie. Čiže pod ľa 

môjho názoru by sme mali hlasova ť zvláš ť o mojom a potom ak 

prejde moje, tak je rele, irele, irelenvantné je hl asova ť 

o ďalšom. Ale takto sa to nedá, ako to bolo teraz 

prezentované, že si autoremedúrou osvojí len jednu časť 

toho návrhu uznesenia môjho. 

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. 

Faktícká na pána Šov číka poslanec Kríž.  

Mgr. Oliver   K r í ž , poslanec MsZ: 

Ja si myslím, že pán poslanec Šov čík má plné právo si 

oslovi ť, osvoji ť akúko ľvek časť, lebo to je neni žiadne 

myšlienkove vlastníctvo.  

Čiže ak on si, teda mimo pána poslanca Pekára, 

z diskusie vyhodnotil, že si osvojuje vyhodnotenie 

pripomienok verejného prerokovania, tak to tam jedn oducho 

doplnil. Takže budeme hlasova ť pravdepodobne  o dvoch 

uzneseniach. O pozme ňováku pána poslanca Pekára a následne 

o celom, ak teda neprejde, pána poslanca Šov číka už 

z doplnením, ktoré si tam on svojvo ľne, dobrovo ľne doplnil.  
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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. 

Faktická pripomienka na pána poslanca Šov číka, Ignác 

Kolek.  

Ing. Ignác   K o l e k , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Čiže chápeme to tak, že pokia ľ prejde návrh 

pozmeňujúce uznesenie pána Pekára, nehlasuje sa ďalej. 

Pokia ľ príde k ďalšiemu hlasovaniu, tak je rozšírené a, b, 

na a, b, c, pri čom áčko je to, čo sme neprijali v predošlom 

hlasovaní, teda v predchádzajúcom.  

Áno, ďakujem.  

Predsedajúca: Ing. Viera   K i m e r l i n g o v á ,  

I .  námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

Áno, ďakujem pekne.  

Pán poslanec Pekár.  

Ing. Dušan   P e k á r , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Aby to bolo presné a jednozna čné, nechcem teda 

poučova ť kolegu, ale on mal navrhnú ť doplnenie svojho 

uznesenia o bod a zmenu návrhu uznesenia a nie osvo jenie si 

autoremedúrou uznesenia, ktoré som predložil ja. Al e 
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neosobujem si právo, že je to moje autor, že je to moje 

autorské právo. A priznávam sa, že nie je to moje, moje ako 

právo a moje dielo, ale po ďme hlasova ť o tom.  

A teda ešte raz, aby aj predsední čka návrhovej komisie 

presne vedela, ako má da ť hlasova ť.  

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. 

S faktickou prihlásený pán poslanec Pilinský. Reagu je 

na poslanca Šov číka.  

Mgr. Peter   P i l i n s k ý , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Ja by som možno poprosil, aby sme si pred tým, ako 

ideme hlasova ť, dali nejaký výklad od organiza čného 

oddelenia, že teda, aby sme neurobili nejakú botu. Teda že 

či si môže poslanec osvoji ť alebo či to musí da ť písomne.  

Ja myslím, že ešte je stále priestor na to, aby nie kto 

ten písomný, písomný návrh dal, ak teda bude nevyhn utný. 

Tak ja by  som poprosil pána primátora, aby poveril  

organiza čné oddelenie, aby nám k tomu dalo nejaké 

stanovisko. 

Ďakujem. 
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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. 

Ešte je prihlásený Sven Šov čík, ktorý reaguje na 

pripomienky na svoju adresu, ale myslím si, že aj n a 

začiatku rokovania bolo jasne povedané, že, že všetky 

návrhy na zmenu alebo doplnenie uznesenia musia ís ť 

písomne. 

Sven Šov čík má slovo.  

Mgr. Sven   Š o v č í k , poslanec MsZ: 

Ja ako predkladate ľ vlastne v tejto chvíli som položil 

na stôl návrh uznesenia, ktoré má tri body a, b, c.  To 

znamená, to á čko je to, čo naformuloval pán poslanec Pekár 

vo svojom návrhu ako bod a), a moje pôvodné návrhy a) a b), 

sú b) a c). A to je návrh, ktorý  predkladám na hla sovanie.  

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. 

Takže dúfam, že všetci porozumeli o čom to je. A už 

nikto nie je prihlásený do diskusie.  

Končím diskusiu a prosím návrhovú komisiu.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 
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No, tak ideme hlasova ť o návrhu na zmenu uznesenia, 

ktorý nám dal pán poslanec Pekár a to znie: 

Mestské zastupite ľstvo hlavného mesta SR Bratislavy po 

prerokovaní materiálu žiada primátora hlavného mest a SR 

Bratislavy: 

Po a) zabezpe či ť vyhodnotenie výsledkov procesu 

verejného prerokovania urbanistickej štúdie Kamenné ho 

námestia vrátane doru čených písomných pripomienok.  

po b) na základe tohto vyhodnotenia zabezpe či ť 

preskúmanie Územného plánu zóny Dunajská v zmysle p aragrafu 

30 stavebného zákona. Termín december 2014. 

Toľko k návrhu na zmenu uznesenia k tomuto bodu.  

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. 

Prezentujme sa a hlasujeme. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesnie nebolo prijaté, lebo  

Z prítomných tridsa ťštyri za bolo dvanás ť, proti 

nikto, ale zdržalo sa šestnás ť poslancov a šiesti 

nehlasovali.  

Prosím návrhovú komisiu. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 
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Teraz by sme mali hlasova ť o návrhu uznesenia, ktorý 

nám predložil pán poslanec Šov čík s tým, že z uznesenia 

pána Pekára si osvojil bod a) zabezpe čenie, zabezpe či ť 

vyhodnotenie výsledkov procesu verejného prerokovan ia 

urbanistickej štúdie Kamenného námestia vrátane dor učených 

písomných pripomienok a pokra čuje tak, ako nám to bolo 

písomne predložené s tým posunom, že á čko bude ako bé, a bé 

bude ako cé. Ostatné všetko ostáva tak, ako je tu n apísané.  

Mám to pre číta ť? Máme to pred sebou každý jeden.  

Tak asi čítam. Takže.  

Predsedajúca: Ing. Viera   K i m e r l i n g o v á ,  

I .  námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

Netreba číta ť? 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Netreba?  

Termín je taký, termín u ňho, u pána Šov číka je 

september 2014. 

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. 

Prezentujme sa a hlasujeme. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 
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Uznesenie bolo prijaté,  

z prítomných dvadsa ťštyri, 

za bolo dvadsa ťjeden, nikto proti, nikto sa nezdržal, 

traja nehlasovali.  

Opakujem, uznesenie bolo prijaté,  

Ďakujem vám pekne.  

 

Predsedajúca: Ing. Viera   K i m e r l i n g o v á ,  

I .  námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

A pokra čujeme ďalej bodom, bodom osem. Informácia 

o spracovaní územných generelov. 

Krátke úvodné slovo pán riadite ľ.  

(poznámka:  po čuť predsedajúcu: „To nie je vaše?“) 

 

 

BOD 7B  VYSTÚPENIA OB ČANOV 

doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

priimátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pani námestní čka síce ohlásila, že bude nasledova ť bod 

číslo osem, ale my tu máme bod Vystúpenie, alebo pri hlášky 
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zo strany verejnosti. To sme bohužia ľ natiahli 

o pä ťdesiattri minút, lebo sme chceli dokon či ť bod, ktorý 

sme za čali. Takže namiesto bodu osem budú Vystúpenia 

verejnosti.  

Ja vás budem hne ď teraz informova ť, aké prihlášky som 

dostal. Sú dve. Diskutova ť chce pán Kristián Straka a pán 

Peter Rap čan.  

Čiže títo dvaja vystúpia a potom si urobíme krátku 

prestávku. Čiže Vystúpenia ob čanov a po nich bude 

nasledova ť krátka prestávka.  

Diskutuje pán Kristián Straka. 

Pán Straka, nech sa pá či. 

Kolegyne vám pripravia mikrofón a máte možnos ť 

vyslovi ť svoj názor. Nech sa pá či. 

Občan   Kristián   S t r a k a :  

Ďakujem ve ľmi pekne za slovo.  

Vážený pán primátor, vážené panie poslankyne, vážen í 

páni poslanci, zostalo vás tu ve ľmi málo, čo ma ve ľmi mrzí. 

Ja by som rád vystúpil k bodu sedemdesiatdva. Ten b od 

sedemdesiatdva ešte len príde, ale ke ďže tieto všetky body 

sú také rozhádzané, že nevedel som kedy ten bod 

sedemdesiatdva príde na radu, tak si dovo ľujem využi ť tento 

čas o šestnástej už teda sedemnástej hodine na to, a by som 

povedal pár slov k problému, ktorý sa nás dotýka. 

A využijem to aj preto, že možno za tie tri minúty 
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nestihnem všetko poveda ť, tak ke ď príde na radu bod 

sedemdesiatdva, potom by som pokra čoval.  

Je vás tu strašne málo, čo ma ve ľmi mrzí a vás, ktorí 

ste tu by som chcel poprosi ť, že by ste si pozreli bod 

sedemdesiat dva, materiáli k nemu.  

Ja som si tie materiáli pre čítal a ako prvá taká vec, 

na čo by som vás rád upozornil. Materiál, tam je návrh 

uznesenia, vypadáva mi ten mikrofón. Máte zobra ť na vedomie 

(poznámka:  vypadáva mikrofón) žiadostia (poznámka:   

vypadáva mikrofón). 

No, ke ď môžem poprosi ť.  

Ďakujem pekne. 

Čiže znovu, je to informácia o podaných žiadostiach na 

obstaranie ná (poznámka:  vypadáva mikrofón).  

Ja sa snažím hovori ť, a vidíte, vypadáva ten mikrofón.  

V dôvodovej správe čítam, že mestské zastupite ľstvo 

uznesením číslo 1458 z roku 2014 zo d ňa 26. 3. požiadalo 

primátora hlavného mesta Bratislavy, aby ho informo val 

o každej žiadosti o poskytnutie dotácie na obstaran ie 

náhradných nájomných bytov.  

Tento materiál má teda dve časti. Jedna časť je 

skutkový stav a druhá časť je záver. Chcel by som poveda ť 

to, že žiadne peniaze, nepožiadalo sa o žiadne peni aze 

z ministerstva výstavby, pretože ni č sa nevyriešilo, 

neprišlo k žiadnej dohode, k žiadnej výstavbe, k ni čomu. 
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Čiže zhruba asi to, že tento materiál, pod ľa mňa, nemá 

význam nijaký praktický, pretože vy nemáte možnos ť prija ť 

nie čo, čo sa neuskuto čnilo. Ale nie o tom chcem hovori ť.  

Tento materiál má inšpiroval k tomu, že teda kvituj em 

to, že hlavné mesto s nami spolupracuje pri riešení  tohto 

problému. Mávame zasadnutia, schôdze rôzne, na ktor ých sa 

zúčast ňuje priamo aj pán primátor, aj vy mnohí ako 

poslanci. (gong) naposledy sme mali pred mesiacom t akúto 

schôdzu.  

Ten čas ke ď môžem poprosi ť, lebo naozaj mi to 

vypadávalo zo za čiatku.  

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Nech sa pá či, ešte minútu.  

Občan   Kristián   S t r a k a :  

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Takže na tej poslednej schôdzi sme hovorili také 

zaujímavé veci.  

A obrátim sa ešte na jednu informáciu. Je to z roku  

2012, 13. decembra, a táto informácia je to o Spolo čnosti 

pre rozvoj bývania v Bratislave, o príprave výstavb y 

náhradných bytov pre osoby, ktoré bývajú v reštituo vaných 

domoch. K tomuto bolo aj prijaté ur čitá mandátová zmluva, 

ktorá zrejme bola s touto spolo čnos ťou uzavretá.  
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Na naše schôdze, aj na tej poslednej pred necelým 

mesiacom, bola aj pani riadite ľka tejto spolo čnosti. Bol 

človek z firmy PGA, ktorá vlastní pozemok v Petržalk e 

v areáli Matadorky, bol pán architekt Ko čan. Tu sa 

predvádzala aj celá taká infraštruktúra jak bude vy zera ť, 

všetky tieto stavby, ale zrazu som zistil tak nenáp adne, že 

je to o nie čom úplne inom. Lebo minulý týžde ň v Trende som 

si pre čítal taký článok, že teda žiadna Spolo čnos ť pre 

rozvoj  bývania, ani nikto taký (gong), ale že tu n astupuje 

priamo a hne ď vám to pre čítam, aspo ň nadpis z toho časopisu 

Trend, iná č to bolo aj v SME, budem pokra čova ť potom ve čer: 

V Matadorke chcú tristo nájomných domov, už sa neho vorí 

o dvoch domoch, ale sa hovorí o piatich a za čína to tým, že 

dve muchy jednou ranou.  

Čiže toto kontaminované územie, o ktorom teda budem 

potom neskôr hovori ť, ke ď prídeme na bod sedemdesiatdva, 

tento Talian, ktorý ho roky nemohol preda ť nielenže to 

územie teda predá ten pozemok, ale ešte aj bude sta vať.  

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán Straka, prepá čte, prepá čte, viem že nám  uplynul 

čas a že vy máte toho ve ľa na srdci, 

Občan   Kristián   S t r a k a :  

Ďakujem pekne. 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 
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Ale musím vás, musím vás poprosi ť o ukon čenie 

vystúpenia. 

Občan   Kristián   S t r a k a :  

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Budem pokra čova ť potom k bodu sedemdesiatdva.  

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Samozrejme, my vám vytvoríme priestor.  

Slovo má v rámci hodiny otázok pán, alebo polhodiny  

otázok pán Peter Rap čan.  

Nech sa pá či, pán Rap čan, máte slovo.  

Marian, vy nemôžte vystúpi ť, vy nie ste ob čan, musíte 

len faktickou môžete reagova ť na vystúpenie ob čanov. Ale 

vystúpenie nemôžete ma ť.  

Takže najprv pán Rap čan, potom vy.  

Nech sa pá či, pán Rap čan.  

Občan   Peter   R a p č a n :  

Ďakujem za slovo. 

Vážení poslanci, vážené poslankyne, moje meno je Pe ter 

Rapčan. Vystupujem tu dnes za bikrosový oddiel BMX klub  

Rača. Mal som podobné vystúpenie už na minulom zasadnu tí, 

ale vystupujem k bodu sedemdesiatosem A, ktorý sa p resunul 
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na dnes. Takže dúfam, že podmnožina poslancov, ktor á tu 

bola vtedy je iná ako tá kto, ktorí ma po čúvajú teraz.  

Začnem tak ako minule historicky. Bikrosový oddiel 

v Ra či, v športovom areáli v Ra či vybudoval bikrosový areál 

pred dvadsiatisedmi, dvadsiatimi siedmimi rokmi. Sú časťou 

tohto areálu je bikrosová tra ť, ktorú náš oddiel 

prevádzkuje teda týchto dvadsa ťsedem rokov. Táto tra ť slúži 

alebo areál slúži ako miesto, kde trénuje slovenská  

reprezentácia, kde sa pripravujú olympionici, preto že 

bikros je olympijskou disciplínou od posledných dvo ch 

olympijských hier. Využíva tento areál široká verej nos ť, 

horskí cyklisti, chalani, ktorí si tam chodia zajaz di ť.  

Čo sa týka tohto areálu, tak 30. 1. tohto roku bol, 

boli pozemky v časti tohto areálu zverené mestskej časti 

Rača na žiados ť mestskej časti so so zámerom, alebo teda 

s upresnením, že sa tam má budova ť multifunk čná športová 

hala a ďalšie športoviská.  

V rámci tohto zverenia, boli zverené aj pozemky pod  

našim bikro, bikrosovým, (poznámka:  vypadáva mikro fón) 

(poznámka:  poklopanie po mikrofóne) pardon, aj poz emky pod 

našim areálom, pri čom je dôležité poveda ť, že pri rokovaní 

v mestskom zastupite ľstve neodznela informácia, že na 

týchto pozemkoch dvadsa ťsedem rokov nepretržite funguje 

nejaký športový oddiel.  

No a vlastne preto som dnes tu, pretože výsledkom, 

výsledkom tohto stavu bolo to, že mestská časť Ra ča, ktorá 

pozemky má zverené oslovila investorov, ktorí navrh li 

nejaké investi čné zámery. Pri tomto oslovení investorom 
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nebolo tlmo čené, že majú bikrosovú tra ť zachova ť, takže oni 

tak ani neurobili. Nato my sme, my a verejnos ť sme spustili 

vlnu odporu. Podarilo sa nám dosiahnu ť, že tieto zámery 

boli revidované. Takým kone čným výsledkom k dnešnému d ňu je 

to, že bikrosová tra ť síce má osta ť zachovaná, tra ť ako 

taká, ale nevieme, čo sa stane so zvyškom areálu, ktorý 

vlastne je nevyhnutný k prevádzke tejto bikrosovej trati. 

(gong) 

Ja vás poprosím ešte  

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prosím, keby ste smerovali k záveru, lebo touto tém ou 

sa ešte budeme zaobera ť, čiže vy budete ma ť priestor, aby 

ste k tomu vystúpili.  

Prosím,  smerujte k záveru.  

Občan   Peter   R a p č a n :  

Čo chcem poveda ť je, že stav, ktorý tu dnes máme je 

pre nás neakceptovate ľný. Preto sme si dovolili pripravi ť 

pozmeňujúci návrh k návrhu pána Pilinského, ktorý je 

k tomuto bodu. Chcel by som vás poprosi ť, aby ste si tento 

návrh ako poslanci naštudovali kým tento bod príde na rad 

a chcel by som vás poprosi ť, aby si niekto z poslancov 

tento návrh osvojil a navrhol ho ako svoj. 

Ja ten návrh, návrh mám tu. Sú to vlastne dve 

alternatívy, z ktorých preferujeme číslo jedna.  
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Ďakujem. 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán, pán Rap čan,  ďakujem za vaše vystúpenie. Tie 

materiály poslanci dostali. Ak by bolo treba ich ro zmnoži ť, 

prosím, dajte avízo, lebo máme možnos ť to urobi ť.  

Dve faktické poznámky a potom bude prestávka.  

Pán poslanec Greksa.  

Marian   G r e k s a , poslanec MsZ: 

Ja sa strašne ospravedl ňujem, že hovorím. Nebudem 

hovori ť k veci, nebudem hovori ť k týmto dvom ob čanom, ale 

pre m ňa je tento poh ľad tristný, ke ď sa pozriem na, na 

koľko, ko ľko je tu poslancov. A dúfam, že to po čujú aj 

teraz tí čo sú v bufete alebo niekde.  

Proste je tu, je tu medzi nami, alebo skoro všetci sa 

stále rozprávame o tom ako nám, ako nám záleží na o bčanoch 

a podobne a potom ke ď ob čania tu môžu rozpráva ť, tak 

väčšina z nás ide do bufetu. Napo čítal som tu devätnás ť 

poslancov. Je to hanba.  

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Momentálne je nás tu dvadsa ťpäť poslancov, to len 

hovorím, ale inak s vami súhlasím.  
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Pán poslanec Pilinský. 

Mgr. Peter   P i l i n s k ý , poslanec MsZ: 

Ďa ďakujem.  

Mňa trochu mrzí, že pán Rap čan, s ktorým sme sa či už 

na úrovni teda miestneho zastupite ľstva alebo aj, aj pri, 

pri viacerých verejných prerokovaniach tohto projek tu 

osobne stretli, že s nejakým pozme ňovacím návrhom k môjmu 

materiálu neprišiel najprv za m ňou. Ja teda dúfam, že ke ď 

tento bod dôjde na poradie, tak, tu, tu bude. A, a verím 

teda, mám prís ľubené, že budú vedie ť prís ť aj 

predstavitelia spolo čnosti, ktorá, ktoré na mestskom, na 

miestnom  zastupite ľstve bola odsúhasený prenájom. Takže, 

hovorím, trochu mrzí.  

Ja chcem každého ubezpe či ť, že BMX sa v žiadnom 

prípade v Ra či ruši ť nebude. Po dohode s investorom tá 

lokalita bola vypustená z ich záujmového územia. Do konca 

investor ešte proak čne sa stretol so aj zástupcami 

Slovenského (gong) olympijského výboru, aby riešil prípadne 

nejakú revitalizáciu tohto areálu, ktorú užíva BMX.  

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec, pán poslanec, budeme ma ť samostatný bod. 

Ja viem, že teraz ťa to nú ťi reagova ť, ale ve ď budeme sa 

o tom bavi ť v bode sedemdesiatosem A).  

Takže faktickou poznámkou ešte pán námestník Budaj.  

A potom s ľúbená prestávka.  
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Ján   B u d a j ,  námestník primátora a poslanec MsZ: 

Ja by som chcel priate ľovi z Ra če, ja tam tiež žijem, 

poveda ť že naozaj sme netušili o týchto zámeroch, ke ď sme 

zverovali pozemok. A naša vô ľa bola pozitívna a verím, že 

sa to na dobre obráti. 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Už nie. Toto. Na faktické sa nedá reagova ť. Reagujeme 

na Vystúpenia ob čanov. To ste už urobili, lebo ste mali 

pocit, že potrebujete k tomu nie čo poveda ť.  

Čiže uzatváram možnos ť vyjadri ť sa ku vystúpeniam 

občanov.  

Nasleduje pätnás ťminútová prestávka. Sedemnás ť dvadsa ť 

začneme zvoni ť. Takže.  

Budeme pokra čova ť bodom osem, tak ako to avizovala 

pani námestní čka. Bod osem, devä ť,. Desa ť a ďalšie.  

 

(prestávka od 17.06 h do 17.36 h) 
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BOD 8 INFORMÁCIA O SPRACOVANÍ ÚZEMNÝCH 

GENERELOV  

• ÚZEMNÝ GENEREL ŠKOLSTVA HLAVNÉHO 

MESTA SR BRATISLAVY  

• ÚZEMNÝ GENEREL ZDRAVOTNÍCTVA 

HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY  

• ÚZEMNÝ GENEREL SOCIÁLNEJ 

STAROSTLIVOSTI HLAVNÉHO MESTA SR 

BRATISLAVY 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

(poznámka:  vypadáva mikrofón) slava, ako výrazný 

príspevok ku ochrane verejnoprospešných stavieb. Úz emný 

generel školstva, zdravotníctva a sociálnej starost livosti 

predstavuje územnoplánovací podklad, ktorý prehlbuj e územný 

plán nášho mesta, pretože identifikoval na základe možnej 

zastavanosti  v jednotlivých častiach mesta pod ľa platného 

územného plánu aké požiadavky majú by ť zapísané do územného 

plánu. A toto robia tie tri generely z poh ľadu školstva, 

zdravotníctva a sociálnej starostlivosti, čo sú služby, 

ktoré ľudia prirodzene o čakávajú. Ak prídu niekam býva ť, 

tak chcú, aby mali možnos ť mať dostupné školstvo, či 

materské školy alebo základné školy. Tak isto zdrav otnícke 

zariadenia a zariadenia sociálnej starostlivosti.  

Preto považujem za ve ľmi významný výsledok tohto 

volebného obdobia to, že sa nám tie generely podari lo 

dokon či ť, prerokova ť so všetkými dotknutými a sú tu naozaj 

ako prehlbujúci podklad, ktorý môže slúži ť na zmenu 

územného plánu, prípadne na usmer ňovanie investi čnej 
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činnosti v tom zmysle, že nedovolíme zastava ť tie lokality, 

kde sme vytypovali, že by mali by ť umiestnené takéto 

zariadenia.  

Čiže je to výrazný krok ku ochrane práve týchto 

citlivých služieb, ktoré nie sú predmetom záujmu 

developerov, pretože tí v prvom rade sa pozerajú na  

bývanie, potom na ob čiansku vybavenos ť v zmysle obchodných 

centier, alebo administratívnych priestorov, ale me nej sú 

náchylní po čúva ť naše vyjadrenia ku problematike školstva, 

zdravotníctva a sociálnej starostlivosti.  

Pokia ľ by ste chceli v tomto zozname h ľadať ešte 

generel, ktorý sa týka športu, tak poviem, že ten b ol 

prijatý v minulom volebnom období. Mesto má takýto 

územnoplánovací, ktorý sa týka športu, tak poviem, že ten 

bol prijatý v minulom volebnom období. Mesto má tak ýto 

územnoplánovací podklad. Čiže aj šport je pokrytý vlastne 

takým systémovým perspektívnym rozmýš ľaním, ktoré tieto 

generely predstavujú.  

Toľko z mojej strany na úvod. Pokia ľ budete ma ť 

odborné otázky, sú tu kvalifikovaní zamestnanci, kt orí môžu 

vysvetli ť veci, ktoré v genereloch sú. 

Navrhujem, aby sme tak, ako znie uznesenie, zobrali  

tie generely  na vedomie, tým sa stanú verejne znám ymi 

a bude možné s nimi pracova ť a pod ľa nich sa pri 

usmer ňovaní rozvoja mesta riadi ť.  

Toľko z mojej strany na úvod. 
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Otváram diskusiu k bodu číslo osem.  

Konštatujem, že k bodu číslo osem sa nikto neprihlásil 

okrem pána poslanca Hr čku, takže mu teraz dávam slovo. 

Nech sa pá či, pán poslanec . 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Ja by som sa chcel spýta ť, pretože, ak si s, ja som si 

teda, dostal som sa k materiálu, kde je napísané, ž e pri 

obstarávaní  tohto generelu bolo v zadaní napísané,  že 

územný generel okrem toho textu čo tam je, že berie na 

vedomie, je, že bude slúži ť ako prehlbujúca územnoplánovací 

podklad pre územné rozhodovanie a pre spracovanie ďalšíeho 

stup ňa územnoplánovacej dokumentácie a územnoplánovacích  

podkladov.  

Ono to vychádza aj z toho, že teda jedna vec je, že  

pri zadávaní toho generelu to tam bolo napísané. Dr uhá vec 

je, takisto odvolávajúc sa na, na zákon, ktorý v pa ragrafe 

päť územný generel kon, konštatuje presne toto isté. Čiže 

tento text je opísaný z odstavca jedna, ale je tam vlastne 

tá čiarka, a to ten prehl, teda že, že slúži ako podkla d 

územnoplánovaného, územného, je podkladom územného 

rozhodovania a spracovania ďalšej, ďalšej, alebo stup ňov 

územnoplánovacej dokumentácie tam chýba.  

Čiže z tohto dôvodu by som chcel da ť návrh na, na 

doplnenie uznesenia a to z toho dôvodu, aby, aby  z a prvé 

toto uznesenie, ktoré prijímame korešpondovalo 
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s obstarávaním a korešpondovalo vlastne aj s textom  zákona, 

tak dávam na koniec toho návrhu doplni ť ten text, ktorý som 

hovoril. To znamená: ako aj prehlbujúcich územnoplá novacích 

podkladov pre územné rozhodovanie a pre spracovanie  

ďalšieho stup ňa územnoplánovacej dokumentácie 

a územnoplánovacích podkladov.  

Bol som upozornený na to, že v tom návrhu ako je to  

dané momentálne, teda ke ď sa iba konštatuje, že berie sa na 

vedomie a nie je tam doplnené toto, tak potom by ni ektoré 

z tých, z tých, z tých informácií, ktoré tam vlastn e prídu, 

by sa nemuseli bra ť pri záväznom stanovisku by nemuseli by ť 

záväzné.  

Čiže z tohto dôvodu si myslím, aby tá práca naozaj 

nebola zbyto čná, aby naozaj došlo k súladu, dávam tento 

návrh a teda žiadam o jeho podporu.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Nikto sa ďalej nehlási.  

Ja by som to zjednodušil, pán poslanec, ja ten návr h 

akceptujem. Ja mu rozumiem, nemám s ním problém. Ja  som aj 

v úvodnom slove spomenul, že my chceme využi ť generely aj 

pre usmer ňovanie investi čnej činnosti. To je vlastne to, čo 

ste vy pre čítali. Opierate sa o znenie zákona. Myslím si, 
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že aj tak je možné využi ť tie naše podklady, ktoré sme 

spracovali vo forme generelov. Čiže nemusíme o tom 

hlasova ť. Akceptujem to doplnenie tak, ako ho predniesol 

pán poslanec  Hr čka.  

Keďže nemáme ďalšie vyjadrenia, uzatváram možnos ť sa 

prihlási ť.  

Prosím návrhovú komisiu. 

Jaj prepá čte. Joj, zle.  

Musím sa vráti ť, že máme prihlásenú za verejnos ť pani 

Elenu Pätoprstú.  

A vás sa musím opýta ť, či súhlasíte s tým, aby mohla 

vystúpi ť?  

Kto súhlasí, nech zdvihne ruku.  

(Hlasovanie.) 

Vidím to na opatrnú vä čšinu, ale je to vä čšina.  

Takže, prosím, pani Pätoprstá má slovo. 

Občianka Elena   P ä t o p r s t á :  

Ďakujem. 

Ja chcem tiež po ďakova ť za ten materiál. Naozaj je 

veľmi kvalifikovaný a sa ve ľmi teším, že ste to 

autoremedúrou zobrali, pretože tu je ve ľmi vážna obava, že 

pri súhlasoch s investi čnou činnos ťou by sa napríklad tieto 

generely nemohli alebo že by sa nebrali do úvahy, p retože 

súhlas s investi čnou činnos ťou robí úplne iné oddelenie.  
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Čiže ja sa, ja mám len takú otázku, ak ste to teda 

prijali túto dos ť závažnú pripomienku, akým spôsobom sa 

tieto, toto oddelenie bude týmito generelmi zapodie vať. Či 

tam bude nejaká koordinácia medzi týmito dvomi odde leniami, 

ktoré dáva súhlas s investi čnou činnos ťou a tým, ktoré 

vypracovalo. Ako to zabezpe číte?  

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne za vaše vystúpenie.  

Už vidím odkia ľ pán poslanec Hr čka čerpá svoje dobré 

nápady na doplnenie uznesenia, ale to je samozrejme  jeho 

právo a je to ve ľmi užito čné.  

Ja myslím, že je to úplne jasné. Oddelenie územného  

rozvoja, ktoré, ktoré zastrešuje pani inžinierka 

architektka Plencnerová, dáva stanovisko v zmysle v šetkých 

dokumentov, ktoré mesto má. Územný plán, územný plá n zóny, 

územnoplánovacie podklady tak, ako to predpokladá z ákon. 

Čiže ja v tomto nevidím vôbec žiadny problém, že by niekto 

rešpektova ť. Ak to tam bude napísané, tak je to to, že aj 

my tomu dávame takú funkciu, aby sme pod ľa toho usmer ňovali 

investi čnú činnos ť. Ja som to od za čiatku tak chápal.  

Berme, prosím do úvahy, že často hovoríme o súkromných 

pozemkoch, na ktorých majú stá ť verejnoprospešné stavby. Aj 

to je realita, ktorou sme pracovali, zoh ľadňovali sme ju, 

ale vzh ľadom na to prerokovanie, prerokovanie, sme sa 

dostali do toho, že nemám problém to zakceptova ť, pretože 

buď to bude slúži ť pre nový územný plán, pre zmeny 
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a doplnky, ale aj pre umies, usmer ňovanie činnosti. A ten 

praktický výkon nevidím vôbec ako problém.  

Pán poslanec Hr čka faktická. Nech sa pá či. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem.  

Áno, ob čas čerpám aj od pani Pätoprstej, ale tentokrát 

to nebolo od nej, takže pochvalu si zaslúži niekto iný. 

Nebudem menova ť, ale (so smiechom) ale ja som ani 

nepovedal, že som si to naštudoval sám. Ja som pove dal, že 

sa ku mne dostal materiál, ktorý, ktorý na toto upo zor ňuje. 

Čiže nesnažím sa prisvoji ť si nie čo, alebo chváli ť sa 

cudzím perím.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Teraz už naozaj môžem uzatvori ť rozpravu. Uzatváram 

rozpravu a prosím návrhovú komisiu.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Chcem sa opýta ť, pán primátor, to čo ste povedali, že 

chápem tomuto  čo pán Hr čka dodal, že to má by ť 

autoremedúra?  Doplnenie (poznámka: nie je rozumie ť) 
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Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ja som to povedal, aj to, že je to autoremedúra, že  

v plnom rozsahu si osvojujem to, čo pán poslanec 

predniesol.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

No tú autoremedúru som nepo čula, preto sa pýtam 

(poznámka:  nie je rozumie ť). 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Veľmi sa vám ospravedl ňujem, ale povedal som to.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Pre istotu, aby bolo čisté hlasovanie.  

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Jasne. Okej.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Takže budeme hlasova ť o návrhu uznesenia tak, ako nám 

bolo písomne predložené, mestské zastupite ľstvo po 

prerokovaní materiálu berie na vedomie informáciu 
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o spracovávaní územných generelov a tak ďalej doplnené: ako 

aj prehlbujúcich územnoplánovacích podkladov pre úz emné 

rozhodnutie a pre spracovanie ďalšieho stup ňa 

územnoplánovacej dokumentácie územno, územnoplánova cích 

podkladov. Toto je to prijatie autoremedúrou.  

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem ve ľmi pekne.  

Budeme hlasova ť o tomto návrhu uznesenia, ktorý je 

vrátane doplnku pána poslanca Hr čku. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Vidím, že to má jednozna čnú podporu poslancov až na 

nejaké drobné výnimky.  

Dvadsa ťsedem prítomných, 

dvdsa ťšes ť za, nikto proti, jeden sa zdržal 

hlasovania.  

Prijali sme platné uznesenie. 

Ja chcem po ďakova ť kolegom a kolegyniam, ktorí sa 

podie ľali na spracovaní týchto troch dokumentov, ktoré 

považujem naozaj za významný krok v oblasti územnéh o 

plánovania.  

Takže, pán vedúci, prosím, keby si tlmo čil aj 

kolegyniam, ktoré na tom pracovali moje po ďakovanie. Aj to 
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hlasovanie sved čí o tom , že je tu podpora aj zo strany 

mestského zastupite ľstva.  

 

 

BOD 9 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRENÁJMU ČASTI 

ÚZEMIA MESTSKÝCH HRADIEB POZDĹŽ 

STAROMESTSKEJ ULICE V BRATISLAVE NA 

POZEMKU PARC. Č. 431, K. Ú. STARÉ 

MESTO, OBČIANSKEMU ZDRUŽENIU „OBNOVA 

BAXOVEJ VEŽE“, AKO PRÍPAD HODNÝ 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Bod číslo devä ť je Návrh na schválenie prenájmu časti 

územia mestských hradieb pozd ĺž Staromestskej ulice 

v Bratislave na pozemku v Starom Meste, ob čianskemu 

združeniu „Obnova Baxovej veže“. Je to prípad hodný  

osobitného zrete ľa. 

Pred tým som asi nezaregistroval pána poslanca 

Pilinského. Len faktickú poznámku si.  

Nech sa pá či, procedurálny návrh pána poslanca 

Pilinského.  

Mgr. Peter   P i l i n s k ý , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 
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Vážené pani kolegyne, vážení páni kolegovia. Ja by som 

vás chcel ve ľmi pekne požiada ť o jednu láskavos ť, nako ľko 

aj teda zástupca obyvate ľov vyslovil nejaký, nejaký návrh. 

Ja by som vás chcel ve ľmi pekne poprosi ť, či by bolo 

z vašej strany ochota predradi ť ten bod sedemdesiatosem A, 

o ktorý, o ktorom sa má kop, jedna ť na nejakú pevnú hodinu. 

Navrhoval by som osemnás ť tridsa ť, nako ľko by som bol rád, 

aby tu bol aj zástupca investora. Mám dohodnuté, že  príde 

aj osobne pán, pán Lubo Viš ňovský, ktorý je v tejto 

investorskej skupine. Preto by som vás chcel popros i ť, aby 

sme aj teda vyšli v ústrety obyvate ľovi, nech tu nemusí 

čaka ť na dobu neur čitú, lebo znovu to vyzerá, že budeme 

rokova ť do neskorých ve černých hodín. Aby sme vedeli 

predradi ť ten bod na nejakú pevnú hodinu, aby sme vedeli 

vyjs ť v ústrety jak jednej, tak druhej strane. Je to bod . 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc. 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prosím toto je procedurálny, procedurálny návrh, 

o ktorom dám hlasova ť bez rozpravy, lebo tak sa to robí.  

Je návrh, aby sme bod, ktorý sa týka Ra če, návrh, 

ktorý predložil pán poslanec a starosta Pilinský ro kovali 

dnes osemnás ť tridsa ť. O tomto návrhu budeme hlasova ť 

s tým, že budete ma ť možnos ť po čuť nie len názor pána 

Rapčana, ktorý zastupuje ob čianske združenie prevádzkujúce 

tú bikrosovú dráhu, ale aj investora. Myslím si, že  je to 

užito čné, aby sa naozaj na jednom mieste vyriešili veci, 

ktoré si budeme odkazova ť.v inom, v opa čnom prípade.  
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Čiže  mne sa zdá, že ten návrh je racionálny. Ale 

nechám to na vás. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Procedurálny návrh pána poslanca Pilinského, osemná sť 

tridsa ť.  

(Prezentácia a hlasovanie pokra čuje.) 

Na tomto bode je citlivé to, že tam sú viacerí 

zainteresovaní, preto je fakt užito čné, ke ď to bude v pevnú 

hodinu.  

Dvadsa ťosem prítomných, 

dvadsa ť z nich za, nikto proti, šiesti sa zdržali, 

dvaja nehlasovali.  

Tento návrh bol prijatý a budeme pod ľa neho 

postupova ť.  

Čiže bod sedemdesiatosem A bude o osemnás ť tridsa ť.  

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Bod číslo devä ť som uviedol už teda sme ho otvorili. 

Pán riadite ľ magistrátu ho uvedie ako predkladate ľ.  

Mgr. Rastislav   G a j a r s k ý , riadite ľ magistrátu: 

Ďakujem za slovo. 
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Finan čná komisia zobrala tento projektový zámer na 

vedomie. odporú ča schváli ť na dobu pä ť rokov s možnos ťou 

pred ĺženia o ďalších pä ť rokov za nájomné vo výške jedno, 

jedno euro. Tak to mám aj ten materiál v znení uzne senia je 

aj v tomto duchu napísané.  

Potom ďalej žiada, aby spôsob užívania nebol v rozpore 

s jednotným konceptom užívania hradieb, doplni ť investície 

s dátumom investovania. Povinnos ť ob čianskeho združenia 

vykazova ť preinvestované prostriedky. V materiáli máte 

popísané v štyroch etapách jednotlivé udržía, údržb ové 

práce, v ktorých sa bude, ktoré, ktoré budú ma ť za ú čelom 

skultúrni ť tento priestor. Sú v štyroch etapách a máte tam 

vy číslené aj jednotlivé čiastky s tým, že tento zámer bol 

predložený aj Pamiatkovému úradu,ktrý považuje tiet o 

údržbové práce za prípustné a sú tam vymenované.  

Ďalej v materiáli máte napísané aj podmienky, za aký ch 

to pamiatkový úrad pripúš ťa. Ešte tu mám napísané 

v poznámkach, že na mestskej rade, kde som sa nezú častnil, 

ale v materiáli je napísané, že uznesenie bolo prij até, 

v dôvodovej správe. Ale na mestskej rade to tak neb olo. Je 

uznesenie nebolo, uznesenie nebolo prijaté. 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán riadite ľ, ja budem pokra čova ť, lebo ja som na tej 

mestskej rade bol.  

Vyvolal tento návrh diskusiu, ktorá bola spojená na jmä 

s tým, že nebola prítomná pani starostka a nebolo, nebola 
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jasná podpora zo strany Starého Mesta. Ja som pani 

starostke potom telefonicky dal túto informáciu. Po žiadal 

som ju o stretnutie. Ona sa stretla aj s, so zástup cami 

občianskeho združenia Obnova Baxovej veže a potom mi d ala 

spätnú väzbu. Ke ďže tu nie je, tak si ju dovolím tlmo či ť, 

že vyslovila súhlas s týmto projektom, respektíve s  týmto 

návrhom a podporila ho teda v rámci kompetencie Sta rého 

Mesta.  

Čiže len pre vás na dopl ňujúcu informáciu, mestská 

rada preto neprijala uznesenie, že tam boli pochybn osti 

o stanovisku Starého Mesta.  

My sme si to dodato čne vyjasnili, využili sme ten čas 

medzi mestskou radou a zastupite ľstvom. Čiže dnes je tam 

jasná podpora zo strany pani starostky.  

Toľko len na doplnenie z našej strany. Myslím, že sme 

povedali všetko, pán riadite ľ a môžeme otvori ť diskusiu.  

Ako prvý sa do nej hlási pán poslanec Šov čík.  

Mgr. Sven   Š o v č í k , poslanec MsZ: 

Áno, presne, pán primátor, ste ma predbehli.  

Toto som chcel poveda ť, že bolo to s mestskou časťou 

Bratislava Staré Mesto a s pani starostkou Rosovou 

dokomunikované. Čiže všetky tie otázky, ktoré tam vznikli, 

boli vysvetlené.  

Ja podporujem tento projekt, pretože Kapitulská uli ca 

patrí pre m ňa medzi tie najkrajšie ulice v historickom 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 25. a 26. júna 2014 s pokra čovaním 3. júla a 24. septembra 2014 

 986 

centre Bratislavy a je tak neprávom obychádzaná 

a zanedbávaná. A myslím si, že potrebuje táto časť Starého 

Mesta ove ľa vä čšiu pozornos ť. A pokia ľ to vie urobi ť nejaké 

občianske združenie, o to lepšie.  

Ja by som rád všetkým pripomenul aktivitu, ktorá ta m 

prednedávnom prebehla a to boli otvorené Kapitulské  dvory. 

A vtedy sa ukázalo, že vlastne aký potenciál toto ú zemie 

má. A myslím si, že aj otvorenie hradieb pre toto l eto opä ť 

tiež ukázalo, že aký potenciál má toto územie nie l en pre 

nás, pre Bratislav čanov, ale aj pre všetkých návštevníkov.  

Čiže ja vás, vážené poslankyne, vážení poslanci, 

žiadam o podporu tohto materiálu.  

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Diskutuje pán poslanec Fiala.  

Stanislav   F i a l a , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo, pán primátor. 

Súčasťou návrhu zmluvy je aj v prílohách na strane 

devä ť rekapitulácia stavebných a udržiavacích prác 

s vy číslením predpokladaných nákladov. Bol by som to rad šej 

videl, keby ten záväzok preinvestova ť bol, keby ten záväzok 

bol, keby ten záväzok bol sú časťou tej zmluvy, mal, mali by 

sme ako mesto možno vä čšiu istotu, nie iba vtedy, ke ď je to 

ako príloha. Aj ke ď dokážem si to predstavi ť, lebo len máme 

menšiu istotu, že tam v tých termínoch naozaj zainv estuje. 

Mne sa pá či ten, ten projekt.  
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Potom ešte jednu poznámku. Na strane tri článok dva 

predmet a ú čel nájmu, bod osem: Ak by si predkladate ľ vedel 

osvoji ť vypustenie v časti „nájomca sa zaväzuje, že predmet 

nájmu, ani verejné podujatie, ktoré sa na ňom uskuto ční, 

nevyužije na propagáciu politických strán alebo pol itických 

hnutí, ich činnosti alebo programy, programu, ani neumožní 

oživenie, užívanie predmetu nájmu na uskuto čnenie reklamnej 

alebo propaga čnej akcie politickej strany alebo politického 

hnutia. Tento záväzok nájomcu sa nevz ťahuje na uzavreté 

podujatia, na ktoré nemá prístup verejnos ť.“  A ďalej by 

mohlo pokra čova ť: Nájomca sa za, sa zaväzuje, že predmet.“ 

Toto sa zrejme dostalo z predchádzajúcej zmluvy 

o Starej tržnici. Už vtedy som proti tomu protestov al, lebo 

politické strany sa týmto spôsobom ako, ako keby po maly 

kriminalizujú. Ve ď politické strany sú sú časťou života 

a dostávajú príspevok od štátu. Nevidím na tom ni č zlé, aby 

tam mohli by ť takéto podujatia.  

Mimochodom meno toho pána, ktorý je tam uvedený, je  

spájaný ur čite, alebo teda to priezvisko som po čul 

v súvislosti s inou stranou ako je KDH, takže aby n ikto 

nepodozrieval m ňa, že, že mám nejaký ja alebo ako strana 

záujem, ale z princípu sa mi to nepozdáva, že by sm e takto 

mali v tomto prípade, alebo v nejakých iných obmedz ova ť 

tých, tých nájomníkov. Javí som im to ako , ako 

neprimerané. 

A ešte na záver, ke ď som po čul názov tohto materiálu, 

že Baxova veža, tak som si spomenul na bývalého kol egu 

mestského poslanca, myslím, teraz poslanca Starého Mesta, 

že má vežu Baxa, ale nie je to v súvislosti s jeho menom.  
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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. 

My sme o tom materiáli hovorili aj vo finan čnej 

komisii a tam došlo k ur čitej revízii tých pôvodných 

podmienok tak, ako bola predpokladaná. Tá revízia s počívala 

v tom, že sa znížil, skrátila sa tá doba nájmu, aj doba 

toho pred ĺženia, ale to sa nesu, to nesúviselo s podstatou 

toho materiálu, pretože ten našiel podporu. Aj ja h o 

podporujem na ďalej. Ten iba súvisel so stavom poznania, 

ktorý sme vtedy mali vo finan čnej komisii, lebo sme chceli 

byť si istí, že ak mesto bude pripravova ť nejaký jednotný 

koncept celého toho priestoru hradieb, po čuli sme už, že sa 

otvorili a sú ve ľmi populárne, tak aby náhodou nedošlo 

k tomu, že tam bude proste nejaká kolízia záujmov. To bol 

jediný, jediný náš motív, pre čo sme o tom takto 

rozhodovali.  

Iná č ten materiál a ten zámer je samozrejme 

chvályhodný. A sme radi, že našiel niekto, kto je o chotný 

venova ť čas, energiu a prostriedky do obnovy mestského 

majetku a do skvalitnenia verejných priestorov.  



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 25. a 26. júna 2014 s pokra čovaním 3. júla a 24. septembra 2014 

 989 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Diskutuje pán poslanec Greksa. 

Marian   G r e k s a , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

My sme to preberali už na kultúrnej komisii, tiež 

túto, okrem iného, okrem finan čnej, Baxovu vežu a tiež sme 

myslím dospeli k tomu záveru, že by sme to chceli p odpori ť. 

Ja osobne by som chcel poprosi ť všetkých, keby túto tú 

aktivitu mohli podpori ť, lebo myslím, že je to dos ť vzácna 

aktivita v našom meste.  

Zárove ň, možno sa pripájam k predre čníkovi, ktorý 

spomenul, že Baxova veža nie je úplne správny názov . 

Hovoril o tom na kultúrnej komisii pán Hol čík, ktorý 

myslím, že má naozaj ve ľmi hlboké vedomosti o Bratislave 

a jej histórii. Takže by sme možnože mohli zatia ľ používa ť 

tú Baxovu vežu iba ako nejaký pracovný názov a možn o tomu 

treba vymyslie ť naozaj nejaký pôvodný originálny názov, 

ktorý tam bol, ale to je len taká krátka poznámka.  

Proste poprosil by som všetkých, keby naozaj podpor ili 

túto aktivitu.  

Ďakujem pekne. 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 
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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 som chcel poveda ť nie čo v duchu, čo teraz kolega 

Greksa povedal. Nikto tu necitoval uznesenie kultúr nej 

komisie, ale mám pocit, že tam, tam je návrh ako by  sa to 

malo vola ť z h ľadiska historického. Pán Hol čík to tam 

navrhol. Možno by bolo dobré sa na to pozrie ť.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Chcem vás informova ť, že o slovo na našom zasadnutí 

požiadal poslanec Národnej rady Slovenskej republik y pán 

Alojz Hlina. Pod ľa rokovacieho poriadku sa mu slovo udelí 

bez ďalšieho čakania.  

Pán poslanec, prosím k pultu keby ste prešli.  

A mám ešte prihlášku od pána Ľubomíra Bohá ča, ktorý 

zastupuje ob čianske združenie Obnova Baxovej veže.  

Chcem sa vás opýta ť, či súhlasíte aj s jeho 

vystúpením. O ňom musíme hlasova ť.  
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Čiže, kto súhlasí, nech zdvihne ruku. 

(Hlasovanie.) 

Ďakujem vám ve ľmi pekne. 

Takže tieto dva príspevky do diskusie.  

Pán poslanec máte slovo, nech sa pá či. 

Alojz   H l i n a ,   poslanec Národnej rady Slovenskej 

republiky:  

Ďakujem ve ľmi pekne. A ďakujem aj, že ste mi umožnili. 

Koniec koncov inú možnos ť nemáte, ale. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Tešíme sa spolu s vami.  

Alojz   H l i n a ,   poslanec Národnej rady Slovenskej 

republiky:  

Nechcem to zneužíva ť, tak mi to bolo povedané minule 

tuná človekom, ktorý je schopný pod svoj statu, status 

cikajúceho die ťaťa napísa ť, že obrnené transportéry, člen 

kultúrnej komisie tohto mesta. To si zodpovedzte sa mi. Tu 

na mňa vykrikoval nie čo o arogancii.  

Prosím vás, vážení, som tu vystupoval pri Starej 

tržnici. Pri Starej tržnici ste sa rozhodli prenaja ť za 
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euro, rozprávali ste tu nie čo o autorskom projekte, neviem 

o čom všetkom. Koho to zaujímalo, koho nie, myslím, že  ten 

mýtus autorského projektu dos ť silne padol, hej, keby si 

niekto to naozaj dosledoval. A m ňa naozaj mrzí a nemusím tu 

prehlasova ť, jak by som mal, že som v konflikte. Ja nemám 

najmenší záujem alebo nikto o Baxovu vežu. Ale znov a je to 

princíp. 

A ja si myslím, že z kade vy beriete tú presved čenie, 

z kade vy beriete, pardon za výraz, kolegovia, tú d rzos ť, 

že si myslíte, že môžte donekone čna nie čo prenajíma ť za 

jedno euro. Ja tomu normálne nechápem. Bez sú ťaže, hodné 

osobitného zrete ľa. Z kade vy beriete v sebe tú drzos ť.  

Prosím vás, ak už boli nejaké okolnosti pri Starej 

tržnici, ktorej vy ste tu vytvorili tú atmosféru, v šak to 

bol svojim spôsobom aj, aj nátlak. Cez médiá, údajn é 

veľvyslanci, neviem čo, všetko bolo akože prichystané.  

Povedzte mi, tuná, túto Baxovu vežu, m ňa to naozaj 

zaujíma, prosím vás, kde, skade beriete to presved čenie, že 

tak. neviete či náhodou niekde v Bratislave nie je skupina 

iných mladých ľudí, niekoho šikovného, ktorí by z radosti 

šli. Ktorí by vám vedeli tu slzu pomaly vyroni ť za to, že 

ako, ako by sa chopili tej šance, že môžu sa chyti ť 

nie čoho, kde sa môžu realizova ť. Pre čo im nechcete da ť ten 

pocit, že v tomto zmys, v tomto meste má zmysel, ko nečne 

ste za čali o nie čo sú ťaži ť.  

Pre čo tu zase pe čiete, pe čiete, pe čiete hodné 

osobitného zrete ľa bez kúska hanby. Vy nemáte na to právo. 

Vy nemáte právo prenajíma ť majetok mesta za jedno euro.  
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Prosím vás, ja som chodil okolo tej Baxovej veže ro ky. 

Pána Štassela som sa pred dvoma rokmi  pýtal, aj so m 

povedal, že to idem rieši ť. Som si to fotil. Nikomu 

nevadilo, desa ť rokov to bolo zakryté. Desa ť rokov tam 

bola, bolo tam bilboard. Bohvie ko ľko platil, ko ľko 

neplatil. To je, to vtedy vás to nikoho nezaujímalo . Zrazu 

sa to objavilo.  

Keby sme chceli by ť dôslední, možno sa aj k tomu 

príde, že mimoriadne by ma zaujímalo, že za tie rok y 

rokúce, čo nikomu nevadilo, že je zakrytá, údajne kvôli 

tomu, že padajú tehly, ko ľko mesto dostalo plnenie, teda 

ten, ten čo to spravoval, ten generálny investor, to som 

zvedavý, že ko ľko dostal. Lebo ja viem, za čo to ISPA, 

alebo ten Akcent, či kto to mal, za čo to prenajímali. Viem 

za čo. Proste za to obdobie, čo Akcent mal tú Baxovu vežu, 

zarobili milióny, milióny korún, a ja som zvedavý, koľko 

prišlo tomuto mestu.  

Zrazu je lešenie pre č. Zrazu nikomu nevadí a že tehly 

nepadajú. Predtým padali, preto tam muselo by ť. Zrazu 

nepadajú tehly. A zrazu je tu zo d ňa na de ň je tu projekt, 

je tu génius, je tu človek, ktorý sa našiel, vy ste 

pov ďační, som si to pozna čil. Že vy ste pov ďační niekomu, 

že si to za euro prenajme? Prosím vás, vy nemáte na  to 

právo. Kvôli mladým ľuďom, kvôli ľuďom tejto, tohto mesta, 

ktorí chcú možno nie čo dokáza ť, vy nemáte právo to takto 

urobi ť. A ešte tu poviete akú hlúpos ť, že ste pov ďační, že 

niekto sa našiel, že si to za euro prenajme? Že si za euro 

prenajme Baxovu vežu? To nemyslíte vážne.  
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Nerobte to, prosím vás. Naozaj to je nefér vo či ľuďom, 

ktorí by naozaj chceli tu možno dokáza ť v tom meste. Nie čo 

vytvori ť, nie čo, čoho sa dá chyti ť, prosím vás. Však ste už 

predali všetko za čo sa dalo šiahnu ť.   

Odkryli ste spod bilboardu Baxovu vežu a zrazu už j e 

zadaná. Už je predaná. Už nie že predaná, už je pre naja, už 

je to vybavené, už je to dohodnuté.  

Znova posilníte len vedomie v ľuďoch tejto krajiny, 

tohto mesta, že tu je všetko dávno vybavené. Tu nem á zmysel 

byť najlepší.  

Prosím vás, však zni číte to mesto, ste už zni čili  

krajinu. Nemôžte da ť ľuďom signál taký, že nemá zmysel 

súťaži ť. Nemá, absolútne nemá. Tu nemá zmysel nie čo 

napísa ť, nemá, lebo je to už všetko dohodnuté.  

Skade sa zjavil pán Bohá č? Ja ho, priznám, čestné 

slovo, nepoznám. Ja neviem kto to je. Je úplne jedn o. Možno 

je to dobrý človek, ja neviem, ja ho nehodnotím.  

Ale ak ste sa rozhodli prenaja ť Baxovu vežu za euro, 

tak ste mali poveda ť, chceme prenaja ť Baxovu vežu za euro. 

Mali ste vytvori ť komisiu, mali ste si necha ť pred seba 

napochodova ť, nastúpi ť partie mladých ľudí, šikovných ľudí. 

Mali ste sa im pozera ť do o čí. Pozera ť, čo vám chcú poveda ť 

a potom ste mali prija ť rozhodnutie. Pozera ť sa im do o čí 

a poveda ť, vás si vyberieme. S plnou zodpovednos ťou. A čo 

ste urobili?  
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Po desiatich rokoch sa otvorí Baxova veža a už je 

prenajatá, za euro.  

Zas pošlete signál tejto spolo čnosti, ktorý presne len 

tento potrebuje. Dorazte ju. Dorazte to na čisto. To je 

posledná možno vec, ktorú máte a za euro ju púš ťate.  

Vážení kolegovia, možno som bol expresívnejší mal, jak 

som mal, však m ňa ten mýtus obchádza, ale nebudem sa 

ospravedl ňova ť ani za kúsok toho, čo som povedal. Nemáte 

právo to  prenaja ť za jedno euro. Nemáte právo to prenaja ť 

za jedno euro bez sú ťaže. Nemáte.  

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Na vystúpenie pána poslanca, pána poslanca Hlinu sú  

štyri faktické poznámky , lebo aj ja za čnem prvou.  

Pán poslanec hovoril o veži, ktorá sa volá Vtá čia 

bašta. To je tá, na ktorej roky bol bilboard.  

Bilboard prenajal bývalý Paming. Zmluva prešla na 

Generálneho investora Bratislava, ke ď sme Paming zrušili. 

A v procese čistenia mesta od vizuálneho smogu sme dosiahli 

dohodu s investorom, že tá reklama pôjde dole. Že 

dobrovo ľne ukon čí zmluvu, ktorá platne mohla ďalej 

pokra čova ť, tak sme tú reklamu dali dole.  

Je to Vtá čia bašta, ktorú dnes môžte vidie ť ke ď idete 

po Staromestskej. Baxova veža je trochu ďalej, nadväzuje 
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na, na Kapitulskú ulicu tak, ako to spomínal pán po slanec 

Šovčík, čiže je to iný objekt.  

To len pre poriadok hovorím, aby tá fakticita zosta la 

zachovaná.  

Faktickou poznámkou reaguje na pána poslanca Hlinu pán 

poslanec Fiala.  

Stanislav   F i a l a , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Ja by som chcel po ďakova ť za vystúpenie pánovi 

poslancovi Národnej rady pánovi Hlinovi, lebo teraz  vidím 

ten materiál v inom svetle. Ja som naozaj bol v tom , že, že 

sú to priestory, ktoré boli roky nevyužívané a tera z sa 

našiel niekto, kto, kto to urobí v prospech verejno sti.  

Po jeho vydom, po jeho vystúpení už tento, túto ist otu 

naozaj nemám. Áááá. No nemám tú istotu, pretože mož no 

napokon dopadne tak, že, že to prenajmeme tak, ako je to 

predložené, ale tie slová o sú ťaži sú naozaj racionálne, ak 

to bolo dlhé roky tak, že z toho ni č nemalo, tak nejaký 

možno čas, dva, tri, štyri mesiace by sme mohli možno 

počkať, aby sa ukázalo či sú aj iní záujemcovia o tento 

objekt.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 
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Pani poslanky ňa Jégh, faktická. 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Ja by som chcela iba zare, zareagova ť to ľko, že tu 

máme pred sebou návrh uznesenia, ktorý ešte nie je 

schválený. Takže to obvinenie od pána poslanca náro dnej 

rady, že schválite a predáte všetko, tak to neberie m 

v tomto prípade.  

A mám takú poznámku, že predali ste aj krajinu. No tak 

na to náš mestský parlament je moc malý, aby krajin u 

predával. Takže len to ľko na úkor. 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Diskutuje faktickou pán poslanec Šov čík.  

Mgr. Sven   Š o v č í k , poslanec MsZ: 

No ja by som práve chcel upozorni ť poslanca Národnej 

rady Slovenskej republiky pána Hlinu, že toto je pr enájmu 

schva ľované ako prípad hodný osobitného zrete ľa. To 

znamená, že návrh uznesenia bol vyvesený pätnás ť dní na 

úradnej tabuli. To znamená, že ktoko ľvek v tomto meste, 

v tejto krajine, v Európskej únii by mal inú predst avu ako 

zhodnoti ť tento majetok mesta a mohol sa prihlási ť v tej 

pätnás ťdňovej lehote a tým pádom by musel ís ť tento 

prenájom následne verejnou obchodnou sú ťažou.  



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 25. a 26. júna 2014 s pokra čovaním 3. júla a 24. septembra 2014 

 998 

Veď to, v tom je vlastne princíp hry toho osobitného 

zrete ľa. Že pokia ľ my to chceme prenaja ť osobitným zrete ľom 

a niekto má názor na iné využitie, tak tú pätnás ťdňovú 

lehotu na to môže využi ť.  

A samozrejme, pán primátor ho už upozornil na to, ž e 

si zamenil tie dva historické objekty, Vtá čiu vežu a  

Baxovu vežu. 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pani poslanky ňa Černá, faktická. 

RNDr. Marta   Č e r n á , poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem za dohovor.  

Mám rada ohnivé príhovorky ke ď niekto sa angažuje a je 

pri tom celou svojou osobnos ťou, ale teda dovo ľujem si 

poznamenať, že my sme šuvix vo či Slovenskej národnej rade. 

Ak tu niekto nie čo zapredáva, tak tá nás teda zapredáva 

dos ť dôkladne. Nemôžem si pomôc ť. To je prvá vec.  

A druhá vec je, nesúhlasím s osobitnými predajmi. 

Mohli ste si všimnú ť, že sa vä čšinou zdržiavam hlasovania, 

lebo to  nepovažujem za fér. Ale takýto výpad na na še 

zastupite ľstvo mi tiež nepripadá fér.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 
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Ďakujem ve ľmi pekne. 

Ďalej v našej diskusii vystúpi pán poslanec  Hr čka ako 

riadne prihlásený.  

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Pobavilo ma to, že osobitný zrete ľ visí pätnás ť dní 

a keby existoval tak tu robíme obchodnú verejnú sú ťaž (so 

smiechom). Áno, toto sme po čúvali. Myslím, že pri TWIN CITY 

to bolo ve ľmi jasne vidie ť, kde ešte v materiáli bolo 

napísané, že máme druhého záujemcu, ktorého sme ani  

neoslovili. Potom, ke ď sme ho oslovili, zhodou okolností, 

naš ťastie, mám tu mailovú komunikáciu, tak v materiáli sme 

mali napísané, že čo jeden investor chce zrealizova ť a my 

sme sa toho druhého spýtali, že je ochotný urobi ť to isté 

za iné peniaze. Nie, že či je ochotný nie čo iné urobi ť? Či 

je ochotný to isté, čo ten prvý navrhol, urobi ť on za 

nižšie peniaze. To len tak na margo toho, na margo toho ako 

sa tu sú ťaží.  

Druhá vec, ktorá je, tak naozaj som rád, že si všet ci 

kolegovia dobre naštudovali zákon číslo 138 z roku 1991 

o majetku obcí, kde sa hovorí, že len vo výnimo čných, vo 

výnimo čných prípadoch sa má používa ť osobitný zrete ľ. A má 

sa používa ť za ú čelom verejnoprospešných.  

Ja tento materiál konkrétne nejdem hodnoti ť, pretože 

netvrdím, že v tomto prípade je to tak strašne okat é ako 

v desiatkach iných. V desiatkach iných prípadoch má me 

osobitný zrete ľ kde naozaj osobitný zrete ľ nepatrí. Na 
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mestskej časti Petržalka to mávame ešte častejšie. U nás 

v Petržalke máme osobitný zrete ľ aj to, že niekto predáva 

elektrospotrebi če a obyvatelia to v tej oblasti chcú, tak 

je to prípad hodný osobitného zrete ľa. To som sa tu zatia ľ 

s tým ešte nestretol, to je pravda, ale takisto sa tu 

dokážu vymyslie ť rôzne avantgardy toho, čo všetko je prípad 

hodný osobitného zrete ľa.  

Z tohto dôvodu si nejdem hodnoti ť, nejdem hodnoti ť 

formu vystúpenia, ale, ale nad obsahom, nad obsahom  by sa 

niektorí mohli pozastavova ť. A obdobným spôsobom na to 

upozor ňujem dlhodobejšie.  

A ke ď si naozaj zoberiete štatistiku, ko ľko tu je 

obchodných verejných sú ťaží, teda s výnimkou posledných asi 

troch, štyroch mesiacov, kedy sa  s nimi pretrhlo v rece, 

pred tým bolo štyri, pä ť, šes ť, možno desa ť obchodných 

verejných sú ťaží za dva a pol roka čo tu som, a asi tak 

tristo osobitných zrete ľov. To už je jedno či predaje, 

prenájmy alebo nie čo podobné. A ono je to samozrejme teda 

spôsobenené, ako obvykle po čúvame, so zlou situáciou, a, 

a neni záujem a tak ďalej.  A potom sa ob čas presved číme, 

že to nie je úplne až taká pravda.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec, ja faktickou poznámkou chcem na vás 

zareagova ť.  
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Asi ste zabudli na to, že sme vám dávali správu, že  

sme robili v roku 2013 štyridsa ťštyri obchodných verejných 

súťaží, z ktorých štyri skon čili uzavretím zmluvy 

a zaplatením pe ňazí.  

Vy si to nepamätáte. Ja viem, že vy tu ú čelovo veci 

niekedy posúvate veci tam, kam netreba, aby ste to potom 

mohli na videách ukazova ť ako to tu beží. Ale toto 

odporú čam do vašej láskavej pozornosti. Ten materiál máte.  

Určite ste si ho čítali a tie sú ťaže neviedli nikam.  

Ja nehovorím, že by to v tomto prípade tak skon čilo, 

že by sme mali iba jedného záujemcu, o tom sa nevyj adrujem. 

Ja len reagujem na vašu poznámku, kde ve ľmi znevažujúco 

hovoríte o tom, že tu sa nerobia sú ťaže. Robili sme sú ťaže, 

chceli sme sú ťaži ť o zhodnotenie mestského majetku 

a výsledok bol ve ľmi zlý. To znamená, ten trh ve ľmi slabo 

reaguje ke ď hovoríme o predajoch majetku.  

Pán poslanec Bendík chce reagova ť na kolegu Hr čku.  

Ing. Igor   B e n d í k , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne za slovo.  

Ja len chcem doplni ť kolegu, že ke ď sa jednalo o jeden 

ďalší osobitný zrete ľ, ke ď sa vzájomne ke ď bol na stole 

vzájomný nájom pozemkov so spolo čnos ťou Králová hora, tak 

tam ani tých pätnás ť dní sa nedodržalo. Ve ď trebalo vyjs ť 

v ústrety niekomu, že?  

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 
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Pán poslanec Hr čka reaguje na faktické poznámky.  

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Áno, samozrejme, môžem sa mýli ť. Mohol som poveda ť zlé 

číslo. Ak som sa mýlil, tak sa ospravedl ňujem.  

Ja vychádzam z toho, ko ľko podmienok obchodných 

verejných sú ťaží sme za, sme schva ľovali v tomto 

zastupite ľstve. A teda ur čite obchodných verejných sú ťaží 

je ur čite menej ako osobitných zrete ľov, ur čite menej, 

ďaleko menej. A ak som teda uviedol zlé číslo, tak sa 

ospravedl ňujem. Máte pravdu, doštudujem si to, aby som, aby 

som nabudúce neuvádzal zlé číslo. 

A potom sa vám ešte vyjadrím k jednej obchodnej 

verejnej sú ťaži, preto som si tam zobral ešte jedno 

vystúpenie, aby som vám ukázal, ako sa robia na mes te 

obchodné verejné sú ťaže ešte. Dobre? 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Kubovi č.  

Mgr. Vladimír   K u b o v i č , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne, pán primátor, za slovo.  

Tak ja teraz budem zasa trošku iný ako môj predre čník.  

V prvom rade, možno za čnem zoširoka, tak celá, celý 

zákon, ktorý hovorí o tom, ako máme, ako máme sa sp ráva ť 

k verejnému majetku a k obecnému majetku, je pre m ňa ve ľmi 
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kontraverzný, lebo pokia ľ by, pokia ľ by predkladate ľ 

uvažoval o tom, že to má by ť prísne transparentné, tak tam 

takúto klauzulu osobitného zrete ľa, ktorá má všeobecný 

obsah a vysvet ľovanie je, ktoré ako, záleží fakt len na 

tom, kto, kto vlastne ten majetok dáva ďalej, či do 

prenájmu, alebo predáva. Tak ako, takýto zákon je, podľa 

mňa, ve ľmi neš ťastný. To len k tomuto. Takže mali by sme, 

možno, tam smerova ť svoje pripomienky.  

A čo sa týka tohoto konkrétneho materiálu, tak bolo to  

na kultúrnej komisii. My sme stotožnení s tým, že b y sa to 

malo prenaja ť, že by sa to malo prenaja ť osobitným 

zrete ľom, hovoríme totiž o ob čianskom združení.  

Ja takisto tvrdím to, čo tu odznelo. Tento priestor 

nebol roky užívaný a ten, kto mal záujem a kto chod í okolo 

neho a poskytuje takéto služby, či už v rámci ob čerstvenia, 

alebo v rámci nejakého pohostinstva, tak kedyko ľvek za tých 

iks rokov sa mohol spamäta ť, pokia ľ nie, tak ani pätnás ť 

dní mu nesta čí, ani verejná obchodná sú ťaž.  

A ja som zástancom toho, že treba by ť pragmatický vo či 

svojemu majetku a dneska si povedzme na rovinu, a t o 

hovorím aj pánovi kolegovi Hr čkovi, jedna vec sú krásne 

štatistiky, ktoré hovoria o tom, ako sa tieto veci 

prenajímajú, ako sa predávajú. Druhá vec je, čo sme vlastne 

z toho majetku, ktorý dneska máme, čo sme takýmto, povedzme 

efektívnym spôsobom prenajali, alebo máme kopec nev yužitých 

priestorov, ktoré nám chátrajú a takto sa dobrý hos podár 

nespráva. Bohužia ľ aj kvôli vám, lebo robíte zbyto čné 

obštrukcie, si myslím. Lebo treba poveda ť, pokia ľ je 

záujem, aby sme to niekomu prenajali, za všetkým h ľadáte 
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skrátka nie čo, kde to možno ani neni. A ke ď to tam je, tak 

to dokážte, prosím vás pekne, lebo toto fakt, ako t akýmto 

spôsobom mesto v ďalší, v ďalšom volebnom období by nemalo 

ís ť. To poviem úplne na rovinu. A mnohokrát som z toho  

neš ťastný a bohužia ľ, aj kvôli vám.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. 

Dve faktické poznámky.  

Pán poslanec Hr čka, nech sa pá či. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Tak ja som kolegovi pre čítal metodické usmernenie 

ministerstva financií k zákonu  o majetku obcí, ted a 

o zákonu o nakladaní s majetkom obce s tým, aby ted a.  

Už som to tu čítal, ale pre istotu, opakovanie je 

matka múdrosi, múdrosti.  

Ustanovenie paragrafu 9a odstavec 9 písmena c zákon a 

o majetku obcí umož ňuje obciam reagova ť na špecifické 

situácie v súvislosti s prenechávaním majetku do ná jmu 

a v týchto odôvodnených prípadoch nemusí obec vytvá ra ť 

súťažné prostredie pre potencionálnych záujemcov 

a v odôvodnených prípadoch nemusí vyžadova ť ani trhové 

nájomné.  
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Takže máte tam napísané, je to špecifická situácia 

a odôvodnený prípad. Lenže tu je špecifickou situác iou 

a odôvodneným prípadom, je tu také ve ľké množstvo 

špecifických prípadov a odvôvodnených situácií, že si 

niekedy myslím, že to trhové prostredie je úplne zb yto čné.  

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán hlavný kontrolór, nech sa pá či. 

Ing. Peter   Š i n á l y , mestský kontrolór hlavného mes ta 

SR Bratislavy: 

Ďakujem za slovo. 

Návrh pani poslankyne Lucie Žit ňanskej som považoval 

za jeden z najlepších návrhov, ktoré v národnej rad e svojho 

času vznikli. Napriek tomu, mi nezostáva ni č iné, len 

súhlasi ť s pánom poslancom, ktorý to tu interpretoval, že 

je tam ten ventil, je tam teda tá úniková cesta, kt orá 

hovorí, že v našich podmienkach mesta dvadsa ťsedem a viac 

poslancov sú tými, ktorí odobria aj jednoslovové 

zdôvodnenie osobitného zrete ľa.  

Jednoducho aplika čná prax v tejto republike, nie 

v meste Bratislava, ale vo všetkých obciach republi ky 

potvrdila, že tento zákon sa rieši takýmto spôsobom . 

A z toho poh ľadu má pán poslanec, teda ku ktorého mu 

vystupujem faktickou poznámkou, úplnú pravdu a akák oľvek 

interpretácia na základe doporu čenia alebo výkladu 

ministerstva financií má len ve ľmi okrajovo vysvet ľujúci 
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charakter, ktorý nie je možné rieši ť iným spôsobom len 

súdom. A o súdoch nemusím pokra čova ť.  

Ďakujem pekne a dopo čutia. (gong) 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec Kubovi č reaguje na faktické.  

Mgr. Vladimír   K u b o v i č , poslanec MsZ: 

Ja len pánovi kolegovi Hr čkovi.  

Samozrejme, nechápte to tak, že vo či vám bojujem, 

božechrá ň. Len to, čo ste presne povedali, ste citovali 

špecifické a podobné výrazy, ktoré sa nachádza v to m 

metodickom usmernení. To je celé o tom, že je to ve ľmi 

subjektívne a každý si to môže vysvet ľova ť po svojom a aj 

si to tak vysvet ľuje. A takto sa zákony nerobia, skrátka.  

Takže to je mimo nás. A poprosím vás tým pádom, ako  

neza ťažujme toto zastupite ľstvo tým, čo niekto iný, či 

zbabral alebo jednoducho nedotiahol do takého, do t akého 

ví ťazného konca ako mal.  

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. a 26. júna 2014 s pokra čovaním 3. júla a 24. septembra 2014 

 1007 

Chcem nabáda ť pána poslanca Hr čku, aby hovoril k veci, 

pretože avizoval, že chce hovori ť o nejakej inej sú ťaži. 

Môžte, pán poslanec, ale v Rôznom. V tomto bode sa bavíme 

o prenájme Baxovej veže. Nech sa pá či, máte slovo.  

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Aha. Ešte sa vrátim k zákonu o majetku obcí a ešte 

pre čítam, síce  nie k prenájmu, čo je tento prípad, ale 

vzh ľadom k tomu, že sa aj predaje tu často robia, tak je 

to. Zákon o majetku obcí nekonkretizuje prípady hod né 

osobitného zrete ľa. Jedinou podmienkou je rozhodnutie 

trojpätinovej vä čšiny prítomných poslancov obecného 

zastupite ľstva. ú čelom tejto úpravy je umožni ť obciam 

reagova ť na špecifické situácie pri prevode ich majetku 

kedy sa nevyžaduje sú ťaž a trhové podmienky dokonca by 

mohli by ť kontraproduktívne. Obec teda v týchto ojedinelých 

prípadoch postupova ť inak, ako ustanovením paragrafa de, 

paragrafu 9a odsek 1 až 7 zákona o majetku obcí. To  sú tie 

obchodná verejná sú ťaž, dobrovo ľná dražba alebo priamy 

predaj.  

Čiže zopakujem vám tie k ľúčové slová: špecifických, 

ojedinelých a podobne.  

A naozaj je to z dôvodu, ke ď viem si predstavi ť, kedy 

sa zveruje majetok, predáva majetok alebo nie čo podobné, 

ako sme tu mali za ú čelom vybudovania protipovod ňovej 

bariéry, alebo ke ď to naozaj ide, ja neviem, Liga pre 

rakovinu a podobne, kedy, kedy naozaj asi, asi 

verejnoprospešné, verejnoprospešný alebo teda osobi tný 

zrete ľa nejaký verejnoprospešný záujem nie je 
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zpochybnite ľný. Ale ja by som bol zvedavý, či takéto nie čo 

by ste vedeli aplikova ť na ten zvyšok.  

Čo sa týka obchodných verejných sú ťaží, kvôli tomu, že 

tu, že tu teda bola mantra toho ako obchodné verejn é sú ťaže 

prebiehajú a jak, jak sú neúspešné, tak jeden, jede n za, 

jeden z príkladov je: 

Jeden obyvate ľ v máji 2013 požiadal hlavné mesto 

o kúpu dvestotridsa ť metrov štvorcových. Bolo mu odpísané, 

že jeho požiadavka bude vybavená v zmysle platných 

interných predpisov.  

V júni 2013, mesiac na to, mu bolo odpísané, že časť 

tých osem metrov štvorcových z toho o čo žiadal, sa 

nenachádza v správe hlavného mesta, ale mestskej časti, 

preto jeho požiadavka je posunutá ďalej.  

Neuverite ľné sa stalo, desa ť dní na to, mesto vypísalo 

na zvyšných dvesto metrov štvorcových, o ktoré on ž iadal, 

obchodnú verejnú sú ťaž, samozrejme mu to zabudlo poveda ť, 

vysú ťažilo tieto, vysú ťažilo tieto pozemky, teda, áno bol 

to, boli to pozemky a potom mu v októbri 2013 oznám ilo, že 

prepá čte, musíme zamietnu ť vašu žiados ť, lebo medzi časom sa 

tie pozemky už predali.  

Samozrejme, ke ďže sa jednalo o staršieho ob čana, ktorý 

nepoužíva internet a zhodou okolností, asi nemá to ľko času, 

aby sa chodil pravide ľne pozera ť na nástenku hlavného 

mesta, tak napriek tomu, že mesto malo ve ľmi čerstvú 

informáciu o jeho ve ľmi aktívnom záujme, tak sa na to, 

s prepá čením, vykaš ľalo.  

Potom sa samozrejme netreba čudova ť, že, že 

v obchodnej verejnej sú ťaži sa zú častnil len niekto, kto 
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dal znalec, ponuku na znaleckú cenu a tým pádom to bolo 

celé vybavené.  

To len tak napríklad toho, ako sa dajú robi ť 

transparentné obchodné verejné sú ťaže. A ja viem, že tu 

budú také vysvetlenia, že ve ď to bolo vypísané, ve ď sa 

mohol prihlási ť. Ve ď on sa prihlásil. Zhodou okolností 

mesiac skôr. Jediná jeho smola bola to, že neni mod erný 

človek, ktorý to nevyužíva. Nevyužíva takéto nástroj e. 

Žiadna notifikácia automatická neexistuje.  

Čiže nekúpil nie čo, čo kúpi ť chcel, mesto o tom 

vedelo, malo to v evidencii, ale nemalo za potreby poveda ť, 

že vážený pane, však vy ste sa prihlásili o tento p ozemok, 

my na ňho robíme sú ťaž, nechcete sa prihlási ť do sú ťaže, aby 

sa zvýšila cena? Nie o toto mesto nemalo záujem.  

To len k tomu, ako sa dá, pod ľa môjho nástroju, 

zna čným spôsobom ovplyvni ť obchodná verejná sú ťaž.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Diskutuje pán poslanec Greksa.  

Marian   G r e k s a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Ja sa vrátim k veci už tentokrát.  
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Ja by som sa chcel spýta ť, že bol niekedy nejaký 

záujemca o túto Baxovu vežu a že by s ňou chcel nie čo 

robi ť? Ak nebol, tak naozaj, môžme by ť radi, že s tým chce 

urobi ť nie čo pán architekt Bohá č.  

Zárove ň, ja myslím, že keby existovali ľudia, ktorí by 

sa s tým chceli zaobera ť, tak by sa ur čite prihlásili, 

lebo, pokia ľ ja mám vedomosti, tak to nebolo takto, že my 

sme vymysleli, že ideme, chceme to niekomu da ť a na to hne ď 

sko čil najbližší kamarát niekoho, pán Bohá č. Proste pán 

Boháč prišiel za nami, pokia ľ viem. Požiadal mesto o to, 

aby nie čo mohol spravi ť s tou Baxovou vežou. Nikto iný sa 

neprihlásil.  

Jeden fakt, že pán Bohá č nie je ten mladý šikovný 

človek, on je v strednom veku šikovný architekt a ch ce 

s tým nie čo urobi ť.  

Čo sa týka mladých, šikovných ľudí, tak napríklad, ke ď 

sme sa bavili už o tej tržnici, tak tam sú tí mladí , 

šikovní ľudia. Čiže ja neviem o čom sa tu stále bavíme. 

Keby, keby existoval nejaký ďalší záujemca, nech sa pá či. 

A pán Bohá č si to nevymyslel iba tak. Proste pán Bohá č 

to chcel spravi ť. Tak isto mal možnos ť hocikto za tých 

tritisíc milión rokov, ktoré tu tá veža stojí v tak om 

stave, v akom stojí, aby sa prihlásil a podal, dal nám 

nejakú ponuku. Spravil to len pán Bohá č. My sme ho 

neoslovili, ani sme si to nejak nevymysleli.  

Čiže, to ľko k tomu. Ďakujem pekne. 
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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: 

Ďakujem za slovo.  

No, povedala by som asi zhruba to, čo povedal Marian 

Greksa predo mnou, takže budem hovori ť kratšie.  

Chcela by som len doplni ť, že práve pán architekt 

Boháč robil, robil akciu Kapitulské dvory, ktorej sme sa  

mnohí zú častnili a myslím si, že sa tejto lokalite venuje 

veľmi dlho a nezištne, ke ď to tak poviem. A má výsledky 

a robí naozaj prospešné veci pre toto mesto.  

Ja si dovolím citova ť len z toho materiálu: 

Žiadate ľ zamýš ľa na vlastné náklady odstráni ť jeho 

nevyhovujúci stavebno-technický stav v rozsahu pod ľa popisu 

v priloženom materiáli v celkovej odhadovanej sume,  pardon, 

šes ťdesiatpä ť tisíc eur. A tento priestor chce používa ť na 

prezenta čné, expozi čné, eduka čné a kultúrno-spolo čenské 

účely.  

Takže, my miesto toho, aby sme boli radi, že naozaj , 

niekto prišiel po tomto dlhom čase a povedal, že ide robi ť 

nie čo naozaj zaujímavé, zmysluplné, za vlastné peniaze,  za 

šes ťdesiatpä ť tisíc eur, tak vystúpi tu pán Hlina, ktorý 

vystupuje. Už vystúpoval k tržnici.  

Ja by som vám možno tak upriamila, na, na, na sú ťaž, 

čo sa týka Rotundy na Železnej studni čke, tam máme tiež 
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taký priestor. Ja som tam, zhodou okolností v čera bola, 

a tiež, pokia ľ by prišiel so zmysluplným návrhom a ako 

využi ť ten priestor, tak tiež som ochotná sa bavi ť o tom, 

ako, ako, v akom režime ho prenaja ť.  

Čiže treba, pod ľa mňa, ukáza ť tú aktivitu skôr a nie 

len chodi ť potom a zhadzova ť všetky ďalšie dobré nápady, 

s ktorými prídu ľudia, ktorí pre toto mesto nie čo robia.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Dve faktické poznámky.  

Pán poslanec Kolek.  

Ing. Ignác   K o l e k , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo.  

Naozaj, my môžme by ť len radi. Ale to hovorí jedna 

z nás, alebo kolegy ňa poslanky ňa. Ja sa pýtam, kde je ten, 

ten výkonný aparát, ktorý je takisto rád, že naraz niekto 

príde a odhalí mu, že čo môže robi ť s majetkom. 

Čiže tuná je tá skrytá nejaká pointa toho všetkého, 

pre čo vznikajú tieto problémy. 

Naozaj, prezentova ť nie čo, čo sa dáva verejnosti do, 

do takého jasné, do takej jasnej polohy, že záujemc ovia 

pozrite sa, toto je tu, prihláste sa. S tým sa stot ožňujem, 

vyslovene sa stotož ňujem s tým, čo tu odznelo z úst pána 

poslanca národnej rady.  
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Na druhej strane, môžme by ť len radi, že vôbec sa 

niekto od, o náš majetok, ktorý my máme spravova ť, ktorý my 

máme zve ľaďova ť, nehovoriac teda o nejakom finan čnom efekte 

z neho zanedávame a takto sa dostávame do tej situá cie, že 

sme netransparentní, že možno niekto to posúdi aleb o 

vyhodnotí ako ú čelovos ť pre niekoho, ako, ako záujem, 

ktorý, ktorý nesp ĺňa ani tie zákonné podmienky, osobitný 

zrete ľ. Ja tu naozaj ten osobitný zrete ľ takisto 

nenachádzam.  

Ďakujem. 

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 ešte jednu otázku. Že či sme si teda naozaj istí, 

že dôvod, ktorý tam je uvedený. Lebo teda zapo čul som aj 

taký dôvod, že tam do tých priestorov zatekalo, mes to to 

nechcelo rieši ť a že sa, že aj to môže by ť riešenie. Lebo, 

že keby to bola pravda, tak či zatekanie do budovy je 

prípad hodný osobitného zrete ľa? Po čul som, nemusí by ť 

pravda. Hovorím, ob čas sa povráva.  

Tak som sa chcel spýta ť, že či, či to náhodou nie je 

ten prípad, že, že tam bol pred tým nejaký iný prob lém, 

ktorý sa iným spôsobom neriešil a toto je náhražka toho 

riešenia toho riešenia problému. Len by som žiadal 

o vyjadrenie. Lebo môže to by ť samozrejme založené na 
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nepravdivej informácii. Len by som si ju rád verifi koval 

predtým, než budeme o tomto hlasova ť.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Viem, že ste reagovali na pani poslanky ňu Augustini č, 

ako to káže rokovací poriadok. Ale nejak to s tým 

nesúviselo, čo povedala.  

Pani architektka má slovo.  

Ing. arch. Ingrid Konrad,  hlavná architektka: 

Ďakujem za slovo. 

Ja chcem ubezpe či ť vás, vážené poslankyne, vážení 

poslanci, že mesto za čína spracováva ť koncep čný materiál 

na, na revitalizáciu hradieb, pretože nie len táto Vtá čia 

veža, ale vlastne celé hradby, celá koruna hradieb je 

narušená.  

Čiže, čiže mesto aj v sú časnosti požiadalo 

ministerstvo kultúry o grant, to sú síce malé penia ze, ale 

pracujeme na tom.  

Ja mám, mám v iných, v iných, poviem, materiáloch 

problém s osobitným zrete ľom. Ke ď predávame priestor, ktorý 

hrani čí k nejakému pozemku a vlastne my berieme osobitný 

zrete ľ vlastne na toho kupca a predáme mu náš verejný 

priestor.  
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Čo sa týka tohoto. Ja to vnímam, vnímam. Ke ď by som sa 

mala vži ť do vašej situácie a poradi ť vám, že čo je v tomto 

ten osobitný zrete ľ. My neprenajímame hotový priestor, kde 

je elektrika, kde zažnete svetlo, kde môžte za čať nie čo 

prevádzkova ť. A ja sa spolieham aj na to, že vlastne je tu 

pán architekt skúsený, ktorý nám pomôže vlastne, kt orého 

zapojíme aj vedome do tej koncepcie obnovy hradieb.  A tých 

päť rokov on de facto zachráni ten stav, ktorý my by s me, 

my by sme v sú časnosti neb, neboli schopní finan čne za čať 

zachra ňova ť. Čiže, máme tam ako keby strážcu tej veže.  

Ja toto vnímam ve ľmi pozitívne. Ale rozumiem aj, aj, 

aj celkovo tej problematike.  

A ešte rada by som upozornila, že, že my v Bratisla ve 

sme si na to ve ľmi zvykli. Ale nie je to samozrejme 

v každom meste takáto skuto čne ve ľmi, ve ľmi častá významná 

profesionálna ob čianska angažovanos ť, ktorú by som z môjho 

postu ve ľmi rada podporila.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Diskutuje pán architekt Bohá č, zástupca ob čianskeho 

združenia Obnova Baxovej veže.  

Občan   Ing. arch.  Ľubomír   B o h á č ,  zástupca 

občianskeho združenia Obnova Baxovej veže:  
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Dobrý podve čer vážené poslankyne, poslanci, pán 

primátor. 

Bol som predstavený. Čo možno nie je všetkým známe je 

to, že ja aktívne bývam na Kapitulskej ulici. Ve ľa ľudí si 

v podstate, ke ď som kupoval ten dom od pána Hol číka, 

krútilo kole čko, že proste tá ulica je v dezolátnom stave, 

nedá sa tam dosta ť autom. Proste samé problémy, ktoré 

niektorí ľudia nie sú schopní akceptova ť.  

Postupne som sa dostal do nejakého kontaktu s ďalšími 

bývajúcimi nájomcami a založili sme vlastne ob čianske 

združenie Oživenie Kapitulskej ulici. Proste, nechc eme sa 

zmieri ť s tým stavom, že Kapitulská ulica je taká, aká je.  

Že sú rozmlátené uli, kocky, že sú tam sprejeri, že  je tam, 

nie je kamerový systém a tak ďalej.  

Čiže, skúšal som to aj takou jednotlivou aktivitou. 

Bývam tam desa ť rokov, takže chcem vám vysvetli ť to, že 

toto nie je nejaký impulz, že ja proste som to mal desa ť 

rokov aj tú Baxovu vežu ved ľa domu a podobne. Takže to nie 

je nie čo, ktoré by som nejak špekulatívne zo d ňa na de ň 

chcel uchmatnú ť a podobné veci.  

No ale vrátim sa vlastne k tomu oživeniu Kapitulske j 

ulici. Tak v podstate chceme z toho urobi ť kultúrnu ulicu. 

Ulicu kultúry, ktorá sa rozrastie do kultúrnej zóny . Čiže 

prifaklia, prirazia sa k tomu  ulice Farská, Prepoš ská, 

a tak ďalej.  Kostol. Čiže my chceme z toho postupne 

vyrobi ť, urobi ť takú kultúrnu zónu, v četne opev ňovacieho 

systému.  



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 25. a 26. júna 2014 s pokra čovaním 3. júla a 24. septembra 2014 

 1017 

A myslíme si, že chýba Bratislav čanom nie čo, čo sa 

začína od Michalskej ulici ďalej, kde je to vlastne na 

takom konzumnom spôsobe. A my vlastne chceme tam 

prezentova ť prioritne kultúru a umenie.  

Takže vlastne to sú nejaké také veci čo chceme, že tú 

ulicu chceme zrevitalizova ť, informa čný systém, lavi čky, 

kamerový systém a tak ďalej. Stále ís ť po histórii tej 

uli čky. To je, to je to vyššie poschodie, čiže oživenie 

Kapitulskej uli čky.  

Potom, vytvorili sme vlastne Obnovu Baxovej veže, čo 

je sesterské ob čianske združenie, ktoré by chcelo vlastne 

v tom priestore exteriérovom, chcem upozorni ť, že to je pol 

roka, alebo štyri mesiace možné využíva ť a pritom je to 

v totálne zlom stave. Kto tam bol, tak vie o čom to je. 

Zateká do tých terás a tak ďalej, a tak ďalej.  Je tam 

vôbec nonprofitné aktivity. To znamená, po stenách obrázky 

a proste, aby turisti, ktorí prišli, môžu tam vidie ť nie čo 

o Kapitulskej ulici, alebo o Starom Meste. Je tam m ožnos ť 

potom nejakej eduka čnej workshopy a prípadne malá javisková 

forma.  

A ešte teraz, ke ďže čas rýchlo plynie, tak bola tu 

jedna akcia Kapitulské dvory, nie všetci ste na nej  boli, 

takže tu vám rýchlo pár preblysnem. Maliari stále s a tam 

nesie to umenie. Neni sú tam žiadne párky, žiadna h or čica, 

žiadne pivo čapované. Proste chceme (gong), chceme takýmto 

spôsobom.  

A toto je ten priestor Baxovej veže. Takto by to 

vlastne chcelo by ť. Prechádzam divadielka, relax. Čiže za 
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veľmi málo ako v podstate, nechceme ten priestor nejak  

znásil ňova ť, ale chceme ho da ť Bratislav čanom k užívaniu. 

To je  celé.  

Takže viac o tomto priestore vám neviem poveda ť.  

Ďakujem pekne za vašu pozornos ť. 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem ve ľmi pekne pánovi architektovi Bohá čovi.  

Ešte máme jedného prihláseného. 

Pán poslanec Kríž.  

Mgr. Oliver   K r í ž , poslanec MsZ: 

Ďakujem ve ľmi pekne za slovo. 

Ja len ve ľmi krátko doplním. Asi to všetko bolo, 

odznelo v diskusii, ale naozaj neviem na čo to ľko dlho 

diskutujeme.  

Je tu problém taký, že máme priestor, ktorý nevieme  

my, nijakým spôsobom sme nedošli s nápadom akým spô sobom ho 

revitalizova ť, alebo skrášli ť. A akonáhle sa nájde niekto, 

kto z vlastnej iniciatívy to chce spravi ť, tak už za čneme 

vymýšľať, že by teda možno aj niekto iný sa našiel. Tak ja 

toto, tamtú hru nenastúpim. To je podobne ako pri b udove 

Starej tržnice. Ja ur čite podporujem tento návrh, ktorý tu 

bol predložený a ur čite budem hlasova ť za.  
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Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Nesrovnal.  

JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , poslanec MsZ: 

Ešte chcem vyslovi ť jednu myšlienku, ktorú chcem 

prediskutova ť s vami ako s predkladate ľom.  

Ten komunálny záujem je nie len v tej protihodnote,  

ktorý v tej finan čnej protihodnote, ktorú, 

architektonickej, ktorú tento nájomca prinesie, ale  mal by 

byť aj v tom, aby to mesto mohlo tieto priestory využí vať. 

A preto navrhujem, neviem akou formou to mám, poved ať, lebo 

do uznesenia sa to asi nedá da ť, či by ste vedeli ešte 

doplni ť do nájomnej zmluvy ustanovenie, že prenajímate ľ, to 

znamená mesto, má právo používa ť v nejakom rozsahu 

týždenne, tieto priestory.  

Proste, ke ď mesto bude potrebova ť tam si urobi ť nejakú 

akciu, nemyslím komer čnú, ale nejakú prednáškovú, ve ď 

takéto aktivity tu máme, diskusiu, tak je oprávnené  tento 

priestor používa ť. A má na to právo. A nemôže sa sta ť, že 

nájomca povie, že je to vybukované, je to. Je to ta m 

niekde?  

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán riadite ľ to vysvetlí, lebo chceme reagova ť vecne 

na vašu poznámku.  
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Pán riadite ľ Gajarský má faktickú na pána poslanca 

Nesrovnala.  

Mgr. Rastislav   G a j a r s k ý , riadite ľ magistrátu: 

Áno, je to tam spomínané v materiáli, aj teda 

v zmluve, len nie je to limitované časovo. Takže, možnože 

by sme to mali. Poprípade vy dajte požiadavku, že k oľko 

hodín, akú máte predstavu, že by sme to časovo limitovali.  

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán riadite ľ, je tam to ustanovenie. Pre m ňa je to 

dôležité. Môžme ešte vyšpecifikova ť po dohode s ob čianskym 

združením, že v akom rozsahu. To tu teraz nerobme n a 

kolene.  

Princíp je dodržaný, to čo pán poslanec Nesrovnal 

požaduje tam máme, ten rozsah by ste mohli dohodnú ť pri 

uzatváraní zmluvy. Nie je to zmluvná podmienka, ani  on to 

tak ne, nepostavil, ale chceme to využíva ť. Máte pravdu. Je 

to v záujme aj mesta.  

Pán námestník Budaj.  

Ján   B u d a j ,  námestník primátora a poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Tiež smerujem tým istým smerom ako premýš ľa pán 

Nesrovnal.  
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Myslím si, že presne to špecifikova ť sa nepodarí, 

koľko týždenne alebo ro čne, ale bola by dobrá páka aj keby 

pán riadite ľ naformuloval nejakú formuláciu vo veci 

vypovedania zmluvy, že v prípade, že ten priestor b y sa 

stal úplne neprístupným pre verejné využitie, tak ž e by to 

bol aj jeden z dôvodov na vypovedanie zmluvy.  

Ja si myslím, že pán Bohá č to nemá v úmysle, lebo 

z podstaty veci je to verejný priestor, asi to nech ce 

ohradi ť a urobi ť z toho súkromný dvor ček svojho, svojho 

bytu. Ale pre pokoj a čistotu veci, my máme sledova ť pri 

každej takomto aj povedzme zverení majetku na prvom  mieste 

to, aby sa uchoval ten verejný záujem, aby tam tá v erejnos ť 

sa cítila stále doma.  

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec, pán námestník, je to tam zapracované.  Ja 

som túto požiadavku mal ako jednu z prvých, že musí  zosta ť 

priechodný ten priestor. Lebo my chceme sprístupni ť celé 

hradby. Ak človek pôjde po hradbách prís ť niekde, kde mu 

niekto oznámi: Toto tu má Obnovme Baxovu vežu a dov idenia. 

To bude normálne, proste môžeš prejs ť a budeš sa môc ť 

zapoji ť do toho priestoru.  

Samozrejme, že ten, tie hradby, my chceme tú našu 

časť, ktorú sme teraz sprístupnili, v no čných hodinách 

uzatvára ť. Zatia ľ máme takýto režim. Ke ď sa to nau číme 

využíva ť inak, tak možnože to budeme využíva ť inak. Robíme 

to preto, lebo sú tam stánky, sú tam aktivity. Čiže tie 

aktivity chceme chráni ť tak trochu aj pred neprispôsobivými 
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osobami. Takže takým istým spôsobom by mal by ť využívaný 

tento priestor. Je to tam tiež zapracované.  

Dámy a páni, ešte o reakciu na diskusiu, ktorá tu 

zaznela požiadal pán poslanec národnej rady a ke ďže náš 

rokovací poriadok je v tomto smere ve ľmi jednozna čný, že ak 

požiada, tak slovo sa mu udelí. Takže pán poslanec Hlina 

môže vystúpi ť ešte raz v našej diskusii.  

Pán poslanec, máte slovo.  

Alojz   H l i n a ,   poslanec Národnej rady Slovenskej 

republiky:  

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Prepá čte, ak niektorí máte pocit, že som nekorektný 

v tomto, ale príde mi zase v celku korektne reagova ť na to 

čo som povedal, lebo vy ste reagovali na m ňa. Čiže to aj 

tak býva taký štandard, že potom môžte na to reagov ať.  

Ako to poveda ť, nie ja, tak naša rodina, teraz aj ja 

sa starám o to, aby opilci na esenpé čku nejedli na 

pamätníku. Aby tam bol proste poriadok. Už ma bili,  už mám 

tri oznámenia, neviem. Je to dos ť náro čné tých ľudí, lebo 

si zvykli. To, ten park je pekný. Prosím vás, prena jmite 

nám, našej rodine ten pamätník za euro.  

Viete, argumenta čne to vystava ť na tom, že sme tam, 

sme blízko a neviem čo. Proste, ja som, ak ste nepochopili, 

vážení, ja som hovoril o princípe. Ja som naozaj sa  

k osobe, aj teraz sme sa z ľahka vraveli, aj spoznali. Ja 

nemám osobný spor s nikým v tomto, dúfam. Ale princ íp. 
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Prosím vás, už opustite ten princíp. Dneska, naozaj  dneska, 

celý minulý týžde ň riešime veci, z ktorých hlava bolí, ke ď 

si to človek rozoberie, v parlamente a potom sa dozviem, 

že, že tu pokra čujete v starej dobrej ceste. Starej dobrej 

ceste.  

Viete, kto vedel, že sa ide prenajíma ť tá veža, ke ď 

hovoríte, že nikto sa  neozval. Kto vedel? Kde bola  

zverejnená nejaká informácia, že mesto má zámer. Ja  som len 

počul o obnovách, samozrejme tam sa všetci odprezentov ali, 

čo kandidujú, jak, jak čínske hradby. To som všetko z ľahka 

zachytil, ale kto vedel o tom, že je tam nejaká plo cha, 

ktorá sa dá prenaja ť a ktoré mesto má nejaký zámer a teda 

ponúka to v rámci oživenia, že je pripravené aj za euro?  

Pre čo nie? Pre čo ste, pre čo ten zámer nebol nejakým 

spôsobom zverejnený?  

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Bol zverejnený. V zmysle zákona.  

Alojz   H l i n a ,   poslanec Národnej rady Slovenskej 

republiky:  

V čom? Tak proste tá nástenková. Idete stále 

v starých, dobrých tradíciach?  

Ja neviem, mne chodia do schránky nejaké noviny, ja  

som v celku informovaný človek, ale nevedel som o tom. A 

neverím, že, že iní, iní ľudia sa k tomu dostali. Že či to 
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bolo, že či bol váš zámer informova ť tak, aby sa tá 

informácia dostala. A už nehovorím o tom, aby ľudia mali 

záujem vôbec sa naštartova ť, že urobia nie čo , že uveria 

vám. Viete? Že vám uveria, že to má zmysel. Lebo na príklad, 

ja vám neverím.  

Viete, ve ď ke ď tu niekto spomínal tú Železnú 

studni čku. My sme sa tej sú ťaže mimochodom zú častnili. Teda 

nie my, ale naša, naša rodina. Dali sme, ale poveda li sme, 

že nie sme pripravení da ť návrh, lebo vám neveríme. Vám 

neveríme v tom, že ako to uchopíte, zase to niekto zoberie, 

neviem čo. Viete, to je presne. Tu je deficit dôvery. 

Obrovský. Ne čudujte sa.  

Jednak ste to nezverejnili dostato čne, a, a keby ste 

to aj zverejnili dostato čne, tak rátajte aj s tým, ale ten 

proces naprávania tej nedôvery treba za čať niekde. Však je 

pred vo ľbami, však sa snažte. Prosím vás, je pred vo ľbami, 

nesnažíte sa.  

To vám chcem poveda ť, naozaj, vy nemôžte. Nikto vám 

nedal právo manipulova ť takto z mestským majetkom, naozaj 

nie. Tým, že ste uspeli vo vo ľbách, ste nevyhrali to, že 

môžte ho za euro prenajíma ť, preboha.  

Keď ste, ke ď naozaj čestne, ve ď tak nehovorím, však 

nech to ožije. To je všetko úplne v poriadku. Ľahšie sa 

s tým žije.  

A ja som koniec koncov, ke ď tu niekto spomenul Starú 

tržnicu, ja som už tým ľuďom po tom všetkom povedal, nech 

sa im darí. Je to v spolo čnom záujme. Lebo ja nie som v tej 
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zlosti človek, že, že to dusíte v sebe. Už ke ď to je, 

zmluva je podpísaná, nemá význam. Už je lepšie, nec h sa im 

darí. I ke ď si dovolím tvrdi ť, že až tak sa nedarí. Lebo po 

tom všetkom, tam sa už mohli preda ť tony potravín a predalo 

sa. Ale to nejdem komentova ť, ešte možno potrebujú viacej 

času.  

Ale, prosím vás, naozaj som mal pocit, že už by to 

mohlo skon či ť. A obzvláš ť, je pred vo ľbami, že budete ma ť 

aspo ň takú obavu nejakú, že, že ten. 

Systém. Nie pán Bohá č, nie Kapitulské dvory. Akcia 

pekná, všetko v poriadku. Ale systém, princíp. Mali  ste 

poveda ť chceme prenaja ť Baxovu vežu, je to tristo metrov 

štvorcových, sme pripravení to prenaja ť aj za euro, 

ponúknite nám, čo tam chcete urobi ť. To je politicky silné. 

Nechajte tých ľudí, vám to povedia do o čí. Už sa opakujem. 

A prijmete tú zodpovednos ť, áno, vás si vyberieme, vám 

veríme. A tí ostatní budú sledova ť, že či, a, a aj ten, kto 

vyhrá bude viazaný tou dôverou, ktorú dostal. To pr oste aj 

funk čne je, že ten projekt je živý, že proste tá dôvera 

bude, bude si dáva ť pozor, ke ď to mám takto zjednodušene 

poveda ť.  

Pardon, prepá čte, že som vám takto do toho vstúpil.  

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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Toto bola reakcia na poznámky na adresu pána poslan ca 

Hlinu, čiže na ňu nebudú faktické poznámky. Nebudú faktické 

poznámky. Ve ľmi sa vám ospravedl ňujem. 

Končím diskusiu, ke ďže toto bol posledný príspevok 

a dávam slovo návrhovej komisii.  

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  ako prípad hodný osobitného zrete ľa nájom 

priestoru Baxovej veže na dobu pä ť rokov s možnos ťou 

pred ĺženia o ďalších pä ť rokov. A ostatné tak, ako je 

písomne uvedené v našom materiály v uznesení.  

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. Sme v osobitnom 

zreteli. Na schválenie uznesenia je potrebných dvad saťsedem 

hlasov. To predpokladám, všetci viete, ale nechcem nejako 

ovplyv ňova ť vaše rozhodovanie.  

Nech sa pá či. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Áno, pod ľa zákona nie. súhlasím.  

(Prezentácia a hlasovanie pokra čuje.) 

Tridsa ťdva prítomných poslancov, 
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dvadsa ťdva hlasovalo za, nikto nebol proti, desa ť 

poslancov sa hlasovania zdržalo. 

Konštatujem, že tento návrh nebol schválený.  

Uzatvorili sme rokovanie o bode číslo devä ť.  

Ja by som ve ľmi pekne poprosil, aj ke ď je pol siedmej, 

skúsme ešte desiatku a štyridsa ťšestku. Osobitné zretele. 

To sú veci na dve minúty.  

Desiatka a štyridsa ťšestku dokon číme za ú časti pani 

poslankyne a starostky Feren čákovej a potom môžme ís ť na 

hlasovanie a rozhodovanie týkajúce sa Ra če.  

Ja vás ve ľmi pekne prosím, chcem využi ť to, že je tu 

dos ť poslancov, aby sme dokon čili osobitné zretele. Čiže 

desiatka, štyridsa ťšestka, potom Ra ča a potom urobíme 

prestávku, lebo zase treba aj ve černú prestávku a dohodneme 

sa s predsedami klubov ako zvládneme zvyšných štyri dsa ť 

bodov, ktoré nám ešte po to, po tých troch bodoch z ostanú.  

 

 

BOD 10 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 

NÁJMU NEHNUTEĽNOSTÍ - NEBYTOVÝCH 

PRIESTOROV NACHÁDZAJÚCICH SA 

V STAVBE SÚP. ČÍSLO 1952 NA POZEMKU 

PARC. Č. 1415 A POZEMKU PARC. Č. 

1416, K. Ú. DÚBRAVKA, PRE CENTRUM 
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VOĽNÉHO ČASU, SO SÍDLOM 

V BRATISLAVE, NA DOBU NEUR ČITÚ 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Takže ja potrebujem ten postup takto nastavi ť, prosím 

rokovanie o bode číslo desa ť.  

Pán riadite ľ, úvodné slovo.  

Mgr. Rastislav   G a j a r s k ý , riadite ľ magistrátu: 

Ďakujem. Ďakujem za slovo. 

Finan čná komisia o materiáli neprerokovala, mestská 

rada  odporú ča materiál prerokova ť. 

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 desa ť.  

Centrum vo ľného času si žiada vystúpenie pána poslanca 

Borgu ľu.  

Nech sa pá či, pán poslanec. 

Ing. Martin   B o r g u ľ a , poslanec MsZ: 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 25. a 26. júna 2014 s pokra čovaním 3. júla a 24. septembra 2014 

 1029 

Pán primátor, viem, že  ma asi v prvej sekunde 

prerušíte, ale ja vám chcem da ť návrh, aby ste k predošlému 

bodu, ktorý tu bol vyhlásili verejnú sú ťaž. Alebo aby sme 

vyhlásili verejnú sú ťaž, nech sa prihlásia, kto sú ťaž 

napadol, nech sa prihlásia nápady a ja aj trošku dú fam, že 

bude pánov Bohá čov nápad najlepší, lebo on je ten, ktorý to 

celé zinicioval a v sú ťaži nápadov vyhrá.  

Ale bude to v sú ťaži nápadov. Čiže bude to aj to, čo 

pán poslanec Hlina povedal, bude to korektné, bude to 

seriózne a bude to motivujúce pre tých, ktorí nápad y majú.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Takýto návrh môžme predloži ť na ďalšie zastupite ľstvo 

alebo to vypíšeme takpovediac. Sú ťaž návrhov môžme. Aby sme 

nemuseli ís ť cez zastupite ľstvo, lebo to by sme tri mesiace 

stáli.  

Dobre. Zvážime to pán poslanec.  

Ďakujem za ten návrh. Rozumiem. Ďakujem za ten návrh.  

Keďže k bodu desa ť sa nikto nehlási, poprosím návrhovú 

komisiu a vaše ve ľmi pozorné a sústredené rozhodovanie.  

Nech sa pá či. 
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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 po prerokovaní materiálu 

schva ľuje  ako prípad hodný osobitného zrete ľa nájom 

nehnute ľností na dobu, na dobu neur čitú 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, 

tridsa ťtri za, nikto proti, dvaja sa zdržali, jeden 

nehlasoval. 

Konštatujem, že sme schválili uznesenie k bodu číslo 

desa ť.  

 

POKRAČOVANIE PRERUŠENÉHO BODU 

 

BOD 46 NÁVRH NA ZÁMENU POZEMKOV 

V BRATISLAVE, K. Ú. ČUNOVO, PARC. Č. 

691/4 ZA PARC. Č. 807 S MILANOM 

KOVAŠICHOM, AKO PRÍPADU HODNÉHO 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA  

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 
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primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Posledný návrh pod znením osobitného zrete ľa je bod 

štyridsa ťšes ť, kde sme uprostred diskusie a nemáli sme 

k dispozícii stanovisko pani starostky Feren čákovej. Čiže 

pokra čujeme v tejto diskusii.  

Ja by som ve ľmi prosil, keby sa vyjadrila pani 

starostka. Sú tam alternatívne návrhy, aby sme troš ku 

dostali informáciu aj priamo aj z mestskej časti. Toto bolo 

potrebné preto, aby poslanci vedeli uzavrie ť rokovanie 

o tomto bode.  

Otváram diskusiu k bodu štyridsa ťšes ť.  

Pani starostka a poslanky ňa Feren čáková.  

Nech sa pá či. 

Gabriela   F e r e n č á k o v á , poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem, pán primátor. 

Vážení kolegovia, ja by som chcela doplni ť tú 

diskusiu, ktorá tu už k tomuto bodu odznela a síce naozaj 

si myslím, že tento bod je prípad hodný osobitného zrete ľa. 

A síce hodný osobitného zrete ľa preto, že jedná sa o zámenu 

pozemkov, ktorú podporila aj mestská časť z dôvodu, že 

touto zámenou mesto ako vlastník komunikácie Petrža lskej 

ulice získa pozemok na rozšírenie tejto ulice. Teda  tejto 

komunikácie.  

Znovu opakujem, že v ďaka pánovi primátorovi, ktorý 

skuto čne ve ľmi rozumne zaujal teda stanovisko v rámci 

pozemkových úprav, bolo vysporiadané, bola vysporia daná 

komunikácia do Čunova takmer, takmer na pä ťdesiat percent. 
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Ostáva tam nejaké, nejakých pár kúskov. Pokia ľ by teda táto 

zámena prešla, tak asi, ke ď to tak odhadnem, nejakých 

dvestopä ťdesiat metrov a celá komunikácia 

v trojkilometrovej d ĺžke z obidvoch strán by bola 

vysporiadaná v koridore dvadsa ť metrov šírky.  

Žiadate ľ je vlastníkom pozem, res, je vlastníkom 

pozemku ved ľa komunikácie. To znamená, mesto by získalo 

pozemok, ktorý nie je možné vyvlastni ť, respektíve nie je 

možné na ň uloži ť vecné bremeno. Ja som to konzultovala aj 

na oddelení dopravy, aj s právnikmi. Samozrejme je ho možné 

vykúpi ť alebo zameni ť.  

Skuto čne treba zváži ť, že či mesto bude ma ť 

v budúcnosti možnos ť vykúpi ť tento pozemok. A otázka typu, 

že či ho teraz potrebujeme, to ja vôbec ako neprijímam,  

pretože ve ľmi dobre vieme, že pokia ľ by sa vyskytli mo, sa 

vyskytla možnos ť realizova ť rozšírenie komunikácie, 

prvoradé musia by ť vysporiadané pozemku pod komunikáciou. 

A iná možnos ť ako, nechcem poveda ť, že iná možnos ť, ale 

toto je jedine čná možnos ť a naozaj prípad hodný osobitného 

zrete ľa. Výnimo čný prípad, kde mesto, predovšetkým mesto 

získa pozemky. Samozrejme, že teda  je to vstup do Čunova, 

takže obyvatelia Čunova teda po tomto volajú už dávnejšie.  

Žiadate ľ užíva pozemky, pozemok, ktorý je v správe 

mestskej časti. Má ho v nájme od roku devä ťdesiattri. Jedná 

sa o pozemok, ktorý nemohol si v tom čase si odkúpi ť, 

pretože je, má svoj, svoj dom aj s pozemkom v radov ej 

zástavbe, kde v čase ke ď teda bola výstavba, bolo možné si 

odkúpi ť len nejaký, nejakú časť pozemku. Myslím, že tri áre 

to boli. A teda pozemok, ktorý má vo vlastníctve me sto, je 
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za jeho pozemkom, nie je prístupný z verejného 

priestranstva. To je ve ľmi dôležité a toto si treba 

skuto čne uvedomi ť. Tento pozemok je, je, nie je využite ľný, 

nie je možné ho zastava ť. Čiže je ho možné využi ť len ako 

záhradu.  

Áno, možno ste tam videli nejaký, nejaký, nejaký, 

nejakú snímku, kde bol bazén. Viete, dnes má teda t ento 

žiadate ľ bazén v záhrade za šes ťdesiat euro, ktorý si môžme 

dovoli ť každý jeden z nás. Čiže naozaj nejedná sa o nejaké 

stavby. Tie by sme museli povo ľova ť predovšetkým my.  

Čiže naozaj ja by som vás chcela ve ľmi pekne požiada ť, 

aby sme schválili teda tú alternatívu číslo dva, kde sa 

jedná o zámenu pozemkov bez vzájomného vyrovnania.  

V pôvodnom, v pôvodnom znaleckom posudku, ktorý bol  

vyhotovený hlavným mestom, pán znalec teda stanovil  cenu za 

tento pozemok stoštyridsa ťpäť celé myslím, že pä ťdesiat 

eura. Chcem vám teda, chcem vás upozorni ť na to, že takáto 

cena, za takúto cenu sa v Čunove predávajú stavebné 

pozemky, na ktorý, s inžinierskymi sie ťami, na ktorých je 

možné stava ť. Tento pozemok v živote nikto nezastavia. Na 

tento pozemok sa nikto nedostane. Hlavné mesto, pok ia ľ by 

chcelo tento pozemok využíva ť, ja neviem, či by niekto 

kúpil si helikoptéru a nalietaval na ň, pretože je to taký 

vnútroblokový pozemok. Naozaj na ň nie je vstup z verejných 

priestranstiev.  

Práve preto mestská časť požiadala, alebo teda zadala 

znovuspracovanie znaleckého posudku, kde samozrejme , že 

cena bola diametrálne odlišná, hoci tí znalci vychá dzali 
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z rovnakej teda hladiny cenovej, ale boli tam zoh ľadnené 

odpočítate ľné alebo ponižujúce položky. A tá ponižujúca 

položka je predovšetkým poloha toho pozemku, 

nevyužite ľnos ť, nezastavanos ť. To, že mesto by  muselo 

zriadi ť vecné bremeno cez, cez pozemok majite ľa, teda toho 

žiadate ľa. Čiže to nie je jednoducho možné.  

Momentálne, teda správa nehnute ľného majetku tam 

ukázala (gong) nejaké snímky. Poprosím ešte chví ľu. Ukázala 

tam snímky nie len toho pozemku, ale vstupnej komun ikácie.  

My sme v minulosti skuto čne presvied čali argumentami, 

že tú vstupnú komunikáciu je potrebné rozšíri ť. A každý 

z vás, kto už v Čunove bol, mi dá za pravdu. Táto 

komunikácia je šírky momentálne pä ť a pol metra. Pokia ľ dva 

nákladné, dve nákladné autá, respektíve autobusy pr ejdú 

touto, idú teda po tejto komunikácii, jeden musí za sta ť. 

Komunikácia je bez spevnenej krajnice. Tuto sú názo rné 

snímky.  

Dopravný podnik nás neustále žiada o to, aby sme 

orezávali stromy. Samozrejme, že neore, my žiadame následne 

magistrát, pretože je to magistrátna komunikácia. T eda 

v správe a vo vlastníctve magistrátu. Takto to tam vyzerá. 

Naozaj je to ve ľmi nebezpe čné. V zimných mesiacoch 

nieko ľkokrát za týžde ň sa stane, že autobus ostane v járku. 

To vám môže potvrdi ť Dopravný podnik.  

Čiže naozaj nie je to náš výmysel a ja si myslím, že  

teda obyvatelia nie len Čunova, ale obyvatelia Bratislavy 

si zaslúžia, aby táto komunikácia dostala nejakú sv oju, 

svoju tvár. Teda, aby, aby, aby sa rozšírila v budú cnosti, 
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ale predovšetkým, prvým predpokladom na to, aby k t akému 

nie čomu došlo je to, aby sa vysporiadali pozemky.  

Práve preto vás prosím, teda žiadam a prosím zárove ň, 

aby ste vyhoveli tomuto návrhu, aby ste schválili s kuto čne 

tento bod ako prípad hodný osobitného zrete ľa, pretože je 

výnimo čným prípadom. A jednozna čne v tomto prípade bude 

mesto ten subjekt, ktorý získa rozhodne viac.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Pani poslanky ňa Farkašovská.  

PhDr. Ľudmila   F a r k a š o v s k á , poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Ja mám len jednu otázku. Už som ju položila aj minu le, 

nedostala som odpove ď.  

Aký vz ťah má človek, ktorý ten pozemok používa a má 

tam vybudovanú stud ňu, lebo to nie je len prenosný bazén, 

k tomu nášmu pozemku dnes? Má nájomnú zmluvu?  

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Nájom. Povedala to pani starostka, že má nájom.  
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PhDr. Ľudmila   F a r k a š o v s k á , poslanky ňa MsZ: 

Aha, ďakujem.  

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Keďže sme asi vy čerpali diskusiu, lebo pani starostka 

to pojala obsiahlo, až tak, že som mal pocit, že ke ď ešte 

bude chví ľu hovori ť, tak to neprejde, z časových dôvodov, 

takže myslím, že treba ukon či ť diskusiu a da ť slovo 

návrhovej komisii.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Ja by som sa rada opýtala pani starostky, alternatí va 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Dvojka. Vo svojom vystúpení povedala, že navrhuje a ko 

prvej hlasova ť o alternatíve dva. Keby neprešla, pôjdeme na 

alternatívu jedna, tak ako to zvykneme robi ť. Takže 

o dvojke bol návrh ako prvý.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Ospravedl ňujem sa, ale tu bol hluk, takže som nepo čula 

čo ona konkrétne hovorí. 
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Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ja len upres ňujem, čo sme po čuli v diskusii. 

Nech sa pá či, 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 

písomne predložené v alternatíve dva, mestské 

zastupite ľstvo po prerokovaní materiálu schva ľuje ako 

prípad hodný osobitného zrete ľa zámenu pozemku bez 

vzájomného finan čného vysporiadania a tak ďalej ako je to 

písomne napísané.  

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 ťdevä ť za, nikto proti, sedem sa hlasovania 

zdržalo. 

Konštatujem, že sme prijali platné uznesenie k bodu  

štyridsa ťšes ť.  
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Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Teraz máme pred sebou rokovanie a rozhodovanie o bo de 

sedemdesiatosem A. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Ja som avizoval prestávku po tomto bode v nádeji, ž e 

to bude o pol siedmej a hne ď po bode  Ra ča, že si dáme 

prestávku.  

Ak je nejaká iná predstava, musíte sa prihlási ť 

s procedurálnymi návrhmi. Nie, musíme procedúru drž ať.  

Čiže pani poslanky ňa Tvrdá, procedurálny návrh.  

Ing. Jarmila   T v r d á , poslanky ňa MsZ: 

Predsedovia poslaneckých klubov vä čšinovo sa dohodli 

na prestávke. Žiadam (poznámka: nezrozumite ľné slovo) pán 

primátor.  

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Čiže je záujem o prestávku.  

S tým neviem ni č urobi ť, lebo to tu je zvykové právo. 

Pán predseda sa pridáva. Ke ď dva kluby požiadajú, tak 

prestávka.  
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Dohodnime sa, dokedy tá prestávka bude trva ť.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Tridsa ť minút.  

Prestávka sa nehlasuje. Prestávka sa nehlasuje. To je 

naozaj tak, že. 

Osemnásť, devätnás ť tridsa ť pokra čujeme. Devätnás ť 

tridsa ť pokra čujeme bodom, ktorý sme si schválili, Ra ča. 

A potom by som to videl tak, že budeme rozpráva ť o Rôznom,  

pretože máme tam nejaké vážne veci, ale to budeme m usie ť 

odsúhlasi ť.  

Čiže devätnás ť tridsa ť pokra čujeme. Budeme zvoni ť. 

Prosím, keby ste sa vrátili do rokovacej sály.  

 

 

(prestávka od 18.52 h) 

 

 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

(19.31 h) 
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Diev čatá zazvonia, (gong) aby sme dali jasný signál do 

všetkých priestorov Primaciálneho paláca, že pokra čujeme 

v našom rokovaní.  

Máme pred sebou rokovanie o bode sedemdesiatosem A.  Ja 

ešte chví ľu po čkám, aby sa dostavili poslanci naspä ť. Čiže 

všetkých, ktorí sú mimo rokovacej miestnosti prosím , aby sa 

vrátili do rokovacej sály. 

(gong) 

 

Vážení páni poslanci, tí, ktorí ste mimo rokovacej 

sály, prosím, aby ste sa vrátili do rokovacej miest nosti. 

Čaká nás rokovanie o bode sedemdesiatosem A.  

Je to Návrh na zmenu uznesenia Mestského 

zastupite ľstva číslo 1413  z 30. januára tohto roku, ktorým 

sme schválili zverenie pozemkov registra „C“ katast ra 

nehnute ľností v prospech mestskej časti Bratislava-Ra ča 

a Ra ča má pripravené, respektíve schválila uznesenie, 

ktorým, ktorým prenajala tieto pozemky ďalej.  

Ten spor, ktorý sa objavil ja o tom, či je to možné 

v zmysle nášho zverovacieho protokolu, takto urobi ť a pán 

starosta na to reaguje materiálom, ktorý sa snaží t ú 

situáciu napravi ť.  

A ja chcem konštatova ť, že k tomuto rokovaniu boli 

prizvaní aj tí, ktorí by mali zrealizova ť tú navrhovanú 

investíciu a schválenú investíciu mestskej časti. Čiže je 
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tu zástupca investora, ktorého týmto chcem privíta ť. 

Rovnako ako Ľuba Viš ňovského, ktorý ako hokejista dal 

tomuto projektu tiež svoju podporu a chce vystúpi ť aj 

v našej diskusii, aby vám vysvetlil pre čo sa tak rozhodol.  

Samozrejme, že sú tu aj zástupcovia bikrosovej dráh y, 

lebo tú tému už máme zvládnutú a budeme sa musie ť k nej 

vyjadri ť v rámci našej diskusie, ako tento problém 

vyrieši ť. Ale myslím, že to už môžeme urobi ť ke ď otvoríme 

ten bod programu.  

V sále sa mi zdá, že je to ľko poslancov, ko ľko je, ale 

môžme pristúpi ť k rokovaniu.  

 

 

BOD 78A NÁVRH NA ZMENU UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO MESTA SR 

BRATISLAVY Č. 1413/2014 ZO D ŇA 

30.01.2014, KTORÝM BOLO SCHVÁLENÉ 

ZVERENIE POZEMKOV REGISTRA „C“ KN 

PARC. Č. 1511/3, 1511/31, 1511/32, 

1511/33, 1511/34, 1511/35, 1511/36, 

1511/39, 1511/152 A 1511/155V 

PROSPECH MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-

RAČA 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 
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(po prestávke 19.34 h) 

Čiže otváram rokovanie o bode sedemdesiatosem A. 

keďže materiál pripravil poslanec a starosta Pilinský,  

tak v pozícii navrhovate ľa dostane slovo, aby uviedol 

materiál a potom otvorím diskusiu, do ktorej sa ur čite 

prihlásite aj vy ako poslanci a mám prihlásených aj  

zástupcov investora a samozrejme aj zástupcov 

podporovate ľov bikrosovej dráhy.  

Pán starosta a poslanec Pilinský má úvodné slovo 

k bodu sedemdesiatosem A.  

Nech sa pá či. 

Mgr. Peter   P i l i n s k ý , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, ja by som si 

dovolil trošku uvies ť tento materiál, aj ke ď teda, myslím, 

že tá, tá podstata, ktorá vedie k tomu, že sa tu na vrhuje 

zmena tohto uznesenia, ktoré sme prijali 30. 1. je,  myslím, 

že každému zrejmá. Spomenul to aj pán, pán primátor .  

My sme ako miestne zastupite ľstvo 24. 6. odsúhlasili 

podmienky, za ktorých prenajmeme investorovi, ktorý  vzišiel 

ako jeden z troch, ktorý bol vybraný našim miestnym  

zastupite ľstvom po viacnásobnom prerokovaní, či už 

s verejnos ťou, či už s odbor, v odborných komisiách a zase 

potom v s verejnos ťou. Takže bol vybraný ten, tento, tento 

investor. 
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A bohužia ľ, aj ke ď teda toto naše uznesenie, ktoré 

dneska navrhujem zmeni ť bolo prijaté 30. januára, tak až 

deň pred rokovaním miestneho zastupite ľstva sa roz, 

rozvírila nejaká debata, či už internetová alebo teda aj 

priamo zainteresovaná niektorými mestskými poslanca mi, 

alebo teda niektorými pracovníkmi s vedenia magistr átu, že 

to uznesenie, ktoré sme prijali, toho 30. 1. nie je  úplne 

jednozna čné a dáva možnos ť dvoj, dvojzmyselný výklad.  

Jedná sa o to, tak ako je uvedené v dôvodovej správ e 

v tom skutkovom stave, to uznesenie bolo, bolo prij até 

v tom duchu, že v rámci zverenia pozemkov boli mest skej 

časti zverené do správy pozemky, tam sú vymenované, Rača za 

účelom vybudovania viacú čelovej športovej haly a športovísk 

v športovom areáli a ich následnej správy a užívani a 

s podmienkami: klasika nedôjde k predaju, a za druh é, 

v prípade ak mestská časť prestane pozemky využíva ť na 

uvedené úlohy, je povinná zverené pozemky vráti ť.  

Mimochodom, dneska sme v bode osemdesiatjedna rovna ko 

zverovali mestskej časti Petržalka pozemky za ú čelom 

výstavby parkového domu v spolupráci so súkromným 

investorom s dôvody riešenia statickej dopravy a ta káto, 

takýto, dovetok tam nejakým spôsobom tiež absentova l. 

Takže, bohužia ľ, tunák sa stalo, že tieto, týchto pä ť slov 

dáva možno nejaký dvoj, dvojzmyselný výklad uznesen ia. 

Niekto môže považova ť, že tá následná správa a užívania sa 

týka pozemkov a niekto si môže vyklada ť, že to následná, tá 

následná správa a užívania, užívanie sa týka tých 

vybudovaných športovísk a športovej haly viacú čelovej.  
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Ja verím, že kolegovia, s ktorými sme tento materiá l 

aj na pléne toho 30. 1. konzultovali, tak si pamäta jú tú, 

tú diskusiu, kedy ja som už na tom januárovom 

zastupite ľstve hovoril, že mestská časť bude h ľadať 

investora, ktorý tam tieto športoviská bude, bude s tava ť.  

My sme v žiadnom prípade nemienili investova ť do 

výstavby, ani do následnej prevádzky. Myslím, že to  nie je 

ni č neobvyklé. Rovnako, pokia ľ mám informáciu, ľadová 

plocha v Petržalke je vybudovaná a prevádzkovaná ro vnakým 

spôsobom. Lama č, myslím, že detto, takže preto aby sme, aby 

sme predišli tomuto dvojitému výkladu, tak si dovo ľujem 

navrhnú ť toto, toto upravenie toho uznesenia. 

A vyplýva to aj teda  z toho, že viem, mal som 

informáciu, lebo na tom našom miestnom zastupite ľstve nás 

poctil svojou návštevou aj pán kontrolór, ktorý ted a  nás 

tiež na to upozornil, že bolo to aj predmetom opera tívnej 

porady a bola tam o tomto, o tomto diskusia. Takže preto aj 

nás tam upozornil na to, že tam je istý, istý nesúl ad a že 

by bolo najlepšie, aby tá, tá ne čistota toho uznesenia bola 

nejakým spôsobom vyriešená. Preto som ja dneska ten to 

materiál predstavil a, a predložil.  

A čo sa týka nejakej medializácie celého, celej 

tejto+, tejto kauzy, ja som si preto dovolil aj pri zva ť 

investora, aby teda dal veci na pravú mieru.  

Ja chcem každého z kolegov ubezpe či ť, že nikto nerobil 

na nikoho nejak, nejakú búdu, ako som už teda po čul od, od 

niektorých kolegov. Ja si myslím, že, tak ako sme 

komunikovali hne ď po schválení toho materiálu v mestskom 
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zastupite ľstve, denník SME 19. 2 inve, uverejnil článok 

V Rači na Černockého by mal pribudnú ť multifunk čný športový 

komplex. Je tam aj citované moje, moje teda vyjadre nie: 

„dodal, že samotná mestská časť sa na vybudovaní a ďalšom 

prevádzkovaní nebude finan čne podie ľať. Pôjde o investíciu 

zo súkromného sektora, investor však ponúkne dlhodo bý 

výhodný nájom pozemku.  

Detto 4. 5., kedy v máji sa konalo verejné 

prerokovanie týchto, týchto zámerov, lebo my sme vy hlásili 

kvázi nejakú ponuku pre súkromných investorov, ktor í 

bohužia ľ v dnešnej dobe majú problém nájs ť lokality, ktoré 

sú ur čené na, na šport a rekreáciu, kde by mohli realizov ať 

svoje zámery. Táto lokalita to na sto percent sp ĺňa. Je tam 

v zmysle územného plánu také funk čné využitie, ktoré tam 

proste na tento proster, na tento, na tento projekt  sedí.  

Takže znovu v máji rovnako denník SME, samozrejme b olo 

to v Ra čianskom výbere, v Bratislavských novinách, 

v Kuriéri a vo všetkých týchto, týchto médiách spom enuté. 

Takže myslím si, že teraz oprerova ť s tým, že bolo to 

nejaké netransparentné, si myslím, že ur čite nie je, nie je 

na mieste. V tej verejnej prero, z toho verejného 

prerokovania, kedy (gong) boli predstavené.  

Poprosím  

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán starosta, skús to nejako skoncentrova ť, aby sme 

mohli pristúpi ť k otvoreniu diskusie. Ty máš právo ešte sa 
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vyjadri ť aj v diskusii. Čiže skús to nejako uzavrie ť to 

úvodné slovo.  

Nech sa pá či. Slovo má pán starosta Pilinský.  

Mgr. Peter   P i l i n s k ý , poslanec MsZ: 

Rovnako, čo sa týka tých podmienok, ktoré boli dané 

investorovi. Ja si myslím, že každý dostal, dostal rovnaké. 

Každý dostal územnoplánovaciu informáciu, ktorú, z ktorou, 

ktorá v zmysle územného plánu, toto územie je klasi fikované 

ako stabilizované. Číslo funkcie 401 šport, telovýchova 

a vo ľný čas. 

Čo sa týka teda aj tých medializovaných problémov, čo 

sa týka nejakého športhotelu a služobných bytov, ja  viem, 

že je to téma, ktorá, bohužia ľ, na základe niektorých 

bývalých projektov alebo teda nejakých zlých skúsen ostí 

teraz rezonuje a je celkovo opatrnos ť pri takýchto veciach. 

Ja si myslím, že tunák to proste nie je na mieste. Robili 

sme si reserš, rešerš oh ľadne toho, akým spôsobom boli 

podobné športové haly, ktoré boli vybudované, naprí klad 

v Tren číne, rovnako postavil pred desiatimi rokmi krytú 

hokejovú halu s malým športhotelom dvadsa ťtri izieb jeden, 

jeden apartmán. Detto, v sú časnosti sa v Poprade rokuje, 

respektíve už je schválená športového komplexu Bart ečka so 

Suchým a je tam rovnako zakomponovaná reštaurácia, 

kaviare ň, ubytovacia časť.  

Ja, si myslím, že k tým, k tým, uby, k tomu 

ubytovaniu, ktoré možno spôsobil nejaký problém 

u niektorých kolegov, že tu sa na nich šije nejaká búda, sa 
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k tomu vyjadrí investor a dá to na pravú mieru. Ja chcem 

len potvrdi ť za seba. V žiadnom prípade sa na nikoho žiadna 

búda nerobí. A ja si myslím, že tri a pol roka, kto ré tu 

spolu pracujeme, ktoré robíme v Ra či, tak si myslím, že sú 

tým najlepším, najlepšou vizitkou toho, že teda vec i 

riešime úprimne a či už sa to jedná o vybudovanie 

cyklotrasy alebo revi revitalizácie a proste školsk ých, 

predškolských zariadení.  

Takže ja som presved čený o tom, že takýto projekt, 

ktorý ke ď sa, ke ď sa uskuto ční v Bratislave, tak nám ho 

bude závidie ť nie len, nie len teda našej mestskej časti 

iné mestské časti, ale ja, ja verím, že to  bude pre celú 

Bratislavu a že kone čne bude nie čo, čo by mal robi ť štát aj 

u nás v Bratislave a bohužia ľ teda, je to výsostne zo, zo 

súkromných zdrojov.  

To je zatia ľ z mojej strany všetko. Ja som pripravený 

na vaše prípadné otázky a verím, že dneska tú zmenu  

uznesenia tak, ako som ju predložil.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Toto bolo slovo predkladate ľa k bodu sedemdesiatosem 

A.  

Otváram diskusiu, do ktorej sú prihlásení traja 

poslanci riadnymi príspevkami. Jeden poslanec.  
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Faktická poznámka sa dá stla či ť takým gombí čkom 

v strede.  

(poznámka:  po čuť hovor mimo mikrofón) 

Aha. Je tam nejaký problém technický. Prosím, keby ste 

kolegovia pomohli pánovi poslancovi Borgu ľovi. Možno, že 

došlo k nejakej technickej chybe. 

Čiže otváram diskusiu, do ktorej sú prihlásení 

poslanci, ale sú tu aj zástupcovia investora a zást upca 

bikrosovej dráhy. Čiže len vám avizujem, že máme viacero 

prihlásených.  

Otvára diskusiu faktickou poznámkou pán poslanec 

Hrčka.  

Nech sa pá či. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Ja by som si tiež dovolil citácie z toho 

zastupite ľstva, lebo ke ď sme to išli prenajíma ť, tak pán 

Fiala tu mal tiež nejaké nostradámovské tušenie a t eda 

chcel to tam nejakým spôsobom obmedzi ť. A budem citova ť 

pána primátora: Preda ť to nemôže. Ak by  to chcel urobi ť na 

iné ú čely ako mu to dávame a tam je viacú čelová hala 

a športoviská, žiadne služobné byty, tak to musí vr áti ť. Je 

to v tom uznesení. Citácia pána Pilinského. Čo sa týka toho 

nájmu, tak samozrejme, že myslím si, že to nie je n i č 

neobvyklé ak sa nájde súkromný investor, ktorému, k torý 
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bude budova ť nie nejakú komerciu, nie nejaké byty alebo 

hotel, čo nie je ni č neobvyklé. Koniec citátu.  

A presne tak, ako ste povedali, v tom projekte sa 

hovorí o nejakom športhoteli a ubytovne pre športov cov. Ja 

napríklad, my s tým nejakým športhotelom pri Zimnom  

štadióne hokejovom máme skúsenos ť. Ten štvorhviezdi čkový 

Hilton je, pod ľa mňa tiež môžeme ho definova ť ako športový 

hotel, lebo je v zóne, ktorá slúži na, na športovan ie 

a preto by som len teda vyriešil tie citácie, (gong ) 

o ktorý, o ktoré ste sa tu opierali, že teda ni č také 

nebolo povedané a teraz je to v rozpore s tým, čo ste 

tvrdili.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Faktickou poznámkou reaguje pán poslanec  Borgu ľa.  

Ing. Martin   B o r g u ľ a , poslanec MsZ: 

Pán starosta, tvoje úvodné slovo bolo, bolo ve ľmi 

dlhé, ale napriek tomu, ja som, prepá č, asi menej chápavý, 

som proste nepochopil podstatu.  

Dneska tu stojí seriózny investor, ktorý, ktorý chc e 

urobi ť nejaký asi dobrý zámer, ale ty chceš od nás iba 

nejakú zmenu uznesenia. Ja dneska nechcem vidie ť 

prezentáciu investora. Ja nechcem. Ja ke ď som videl, čo sa 
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deje v Ra či a ke ď sa o tom písalo, tak som si pri tých 

novinách, čo som čítal kývol rukou, že chválabohu, že nie 

som v tej koži, že musím ro, ro, rozhodova ť medzi dvomi 

uznávanými športovcami a to je pán Viš ňovský a to je pán 

Pláteník, tréner Dominiky Cibulkovej, ktorý tiež  m al 

nejaký zámer. Vy ste rozhodli, hotovo.  

Prosím ťa, dneska, pán starosta, vecne žiadaj o nie čo 

a nepo ďme tu do toho, že nás dávaš do pozície, že po ďme 

rozhodova ť o nejakom investi čnom zámere. Ja nechcem 

rozhodova ť medzi dvomi uznávanými športovcami. Nechcem by ť 

ten, na ktorého. Lebo ja už som po čul v Bratislave kadejaké 

re či o tom a, jak niekto niekomu nejaký nápad ukradol 

a kade čo. A je nechcem by ť ten, ktorý proste (gong) za toto 

bude spoluzodpovedný, za to bude hlasova ť.  

Keď ideme meni ť uznesenie, prosím ťa, vysvetli to 

jasne a vecne v čom ho ideme meni ť, ale nene, ja nechcem 

rozhodova ť kto má lepší návrh a tento návrh je lepší 

a iných ďalších pä ť je horších.  

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

To ani nie je predložené. Na naše rozhodovanie je 

predložená zmena nášho uznesenia. Ni č viac.  

Pán poslanec Bendík má faktickú na úvod diskusie, l ebo 

ešte reagujete na vlastne úvodné slovo, dá sa to ta k 

poveda ť.  

Nech sa pá či. 
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Ing. Igor   B e n d í k , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne za slovo. 

Ja by som tiež chcel zacitova ť z toho, čo  sa udialo 

30. 1, ke ď pán Pilinský reagoval na pána Fialu, ktorý sa 

obával, že by tam mohlo vzniknú ť, neviem, tristo služobných 

bytov, tak pán Pilinský povedal: ja si myslím, že 

v sú časnosti existuje dos ť mechanizmov, aby tam teda 

neboli, nevyrástli nejaké bytové, nejaké byty ako s a obáva 

pán kolega. Myslím, že ak mesto, tak mestská časť vie 

dneska ma ť, teda vie urobi ť opatrenia, aby tam k takému 

stavu neprišlo. Takže ja myslím, že táto opatrnos ť nie je 

na mieste.  

Ja sa chcem spýta ť, sme si úplne istí, že tam 

nevyrastie nejaké, nejaký športovovo-ubytovací komp lex 

a nevyrastie tam nejaká ubytov ňa pre športovcov a lá 

ubytov ňa, ktorá mala vyrás ť v Karlovej Vsi? Taktiež 

jednoducho povedané byty, ale pomenovalo sa to ubyt ovňa pre 

športovcov?  

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Pán hlavný kontrolór, faktická. 

Ing. Peter   Š i n á l y , mestský kontrolór hlavného mes ta 

SR Bratislavy: 

Ďakujem za slovo. 
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Vážené dámy, páni, ja som sa zú čast ňoval toho 

rokovania v mestskej časti Ra ča. Zú častnil som sa ho preto, 

lebo po čas pobytu v nemocnici som sa dozvedel, že to 

uznesenie tým, čo bolo zverejnené pätnás ť dní pred konaním 

zastupite ľstva a osobitný zrete ľ, ktoré vy ste pred tým 

schválili to uznesenie, nemusí by ť naplnené tým, čo bolo 

prezentované na, na ra čianskej vývesnej tabuli povedzme. 

Preto som teda poprosil pána starostu.  

Počas toho rokovania ni č nenasved čovalo tomu, že sa to 

nejakým spôsobom vyrieši, ale následne teda pán sta rosta 

predložil materiál, čím vlastne reagoval na moju 

požiadavku, aby sa vyhol právnej neistote, do ktore j by 

vstúpilo mesto, mestská časť Ra ča, ale aj investor, ktorý 

by naozaj rozdielne možné interpretácii by mohol te nto 

problém vzniknú ť medzi troma subjektami. A preto je dobré, 

že pán Pilinský predložil tento materiál na rokovan ie.  

Ja v riadnom vystúpení ešte poviem aj ďalšiu vec, 

ktorá ma teda prekvapila, o ktorej som sa dozvedel priamo 

na rokovaní v Ra či. (gong) 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Pani poslanky ňa Dzivjáková má faktickú a potom môže 

reagova ť pán poslanec a starosta Pilinský.  

Nech sa pá či, pani poslanky ňa, máte slovo.  
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Ing. Zuzana   D z i v j á k o v á , poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem, pán primátor. 

Vážené kolegyne, kolegovia, v úvodnom slove pána 

primá, pána starostu mi chýbala jedna základná info rmácia, 

ktorá vzbudzuje vo mne ve ľké obavy a vlastne aj nadväzne na 

to, čo sme dnes po čuli od pána Hlinu. Pýtam sa, som 

presved čená totiž, že tridsa ťštyri poslancov, ktorí 

schválili, schválilo uznesenie nevedelo o zámere da ť tieto 

pozemky v ploche dvads ťštyri, dvadsa ťpäť tisíc metrov 

štvorcových v ú čtovnej našej hodnote stodvadsa ťsedemtisíc 

eur, za jedno euro ro čne na dobu tridsa ť rokov.  

Prosím, aby ste teda pán starosta zareagovali, či 

tento zámer mestská časť na ďalej ako mieni realizova ť vo 

vz ťahu k pre, k prenájmu, o ktorý žiadate, pretože 

v predloženom uznesení sa píše: zverené pozemky môž e 

mestská časť prenaja ť na dobu maximálne tridsa ť rokov, 

nehovorí sa o výške prenájmu.  

Ďakujem. (gong) 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán starosta Pilinský.  

Mgr. Peter   P i l i n s k ý , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Možno si dovolím zhutni ť pripomienky kolegu Hr čku 

a kolega Bendíka, aj ktoré boli pri, približne rovn aké 

ohľadne teda tých služobných bytov. Ja myslím, že tam povie 
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najlepšie investor, čo myslí pod tým, to čo inak umož ňuje 

územný plán, hej?  

Ja som, ja som to aspo ň vo svojej prezentácii, že na 

základe tých historických skúseností negatívnych ch ápem 

poslancov, ale verím, že k takémuto stavu nepríde v  tejto 

lokalite.  

Čo sa týka kolegu Borgu ľu, ja sa mu omlúvam, možnože 

ešte vtedy telefonoval, ke ď som to vysvet ľoval hne ď 

v úvode. Ja som to povedal, že dneska meníme uznese nie, 

vyhadzujeme tam štyri slová a ich následnej správy 

a užívania, pretože niekto si vykladá ako toto uzne senie 

zverenie tak, že my ako mestská časť by sme mali spravova ť 

športoviská a, a, a, a užíva ť ich. Hej? Ja som to hovoril 

aj na tom decembrovom stretnutí, ja som (gong) cito val aj 

smečko, my sme vždycky deklarovali, mestská časť ur čite 

nemá pä ť miliónov na to, aby budovala bazén, ľadovú plochu 

a multifunk čnú športovú halu.  

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne za (poznámka:  nezrozumite ľné slová) 

Mgr. Peter   P i l i n s k ý , poslanec MsZ: 

A ešte čo sa týka pani Dzivjákovej, nestihol som.  

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 
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A teraz už je zase riadne prihlásený pán poslanec 

a starosta Pilinský. Takže môže pokra čova ť riadnym 

vystúpením.  

Nech sa pá či. 

Nechce pokra čova ť.  

Pán poslanec Fiala.  

Stanislav   F i a l a , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo, pán primátor. 

Bol som citovaný čo som navr, predkladal pozme ňovací 

návrh pri prijímaní tohto, tohto  uznesenia, ktoré už bolo 

citované. Áno, mohlo to prinies ť problémy. Ukazuje sa, že, 

že prináša.  

V prvom rade chcem poveda ť, že Ra čanom doprajem 

akýko ľvek dobrý športový areál. Držím im v tom palce, bud em 

rád ak to tam bude. Budem rád, ak to bude slúži ť všetkým 

Bratislav čanom a aj iným obyvate ľom.  

Ale bolo by dobré poveda ť, že za akých podmienok tam 

ten areál môže vzniknú ť a prípadne, či tam môže vzniknú ť aj 

nie čo iné bez tých športovísk. A tu je, pod ľa môjho názoru, 

kameň úrazu, že pod ľa môjho názoru, môže tam vzniknú ť nie čo 

iné bez toho, aby tam vznikli športoviská. Pretože by bolo 

dobré, aby odoznelo to uznesenie, ktoré mestská časť Ra ča 

prijala. Pokia ľ ma pamä ť neklame, tak je tam zmluvná 

pokuta, myslím, tristotisíc eur, ak by nedodržali 

podmienky. Na prvý poh ľad závratná suma, ale ak si 
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pozrieme, že aká výmera pozemkov je tam prenajatá, tak je 

to, ak si dobre po čítam, dvanás ť eur na meter štvorcový, 

ktoré a opravte ma, ak mýlim. Ak to mesto nevie vyp oveda ť, 

ak tam postavia čo len, len, len malú ubytov ňu, tak tento 

proces je pod ľa môjho názoru nesprávny. Ak im to umožníme, 

alebo ak takéto čo len malé riziko vznikne.  

Som za to, aby sme minimalizovali to riziko. Chcem 

veri ť pánovi Viš ňovskému a iným ľuďom, že to tam naozaj 

myslia dobre. Ale dobrá zmluva je postavená na dobr ých 

základoch. Na tom, aby, aby to bolo vynutite ľné. A to sa 

obávam, že v tejto chvíli celkom neplatí. To znamen á, 

postavme to možno od samého za čiat a to už vôbec nehovorím 

o cyklistoch ako, ako ďalší tak trochu kame ň úrazu. Čo si 

myslím, že by, že by aj oni mali by ť zahrnutí do, do tohto 

projektu, napriek tomu, že možno nemali zmluvu k tý m 

pozemkom alebo nie čo. Ja som tam pred rokmi videl ako ten 

areál rastie, ako ho robia a verím, že je tak dôlež itý aj 

pre slovenský šport, napríklad ako je futbal, že si  zaslúži 

našu opateru a ochranu.  

Takže vážne sa zamyslime nad týmto materiálom, aby sme 

sa neunáhlili, skúsme veri ť investorom, že to tam naozaj 

má, ale, alebo teda vykoná, ale skúsme to ošetri ť naozaj 

dobrou zmluvou, nepriestrelnou, aby, aby možno to m ohlo by ť 

po etapách, ale aby, aby tá pokuta v kone čnom dôsledku 

možno nevyznela ako smiešne, že, že opä ť raz sa mesto 

dostalo tam, kde sa nechcelo.  

Ďakujem. 
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Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Tri faktické poznámky, ale pred tým si dovolím ja 

jednu takú procedurálnu. Vedeli by ste sa sústredi ť v tej 

diskusii na to, že kto chce nie čo navrhnú ť, aby zabránil 

povedzme obavám, ktoré vyslovil pán poslanec Fiala,  žeby to 

urobil a k tomu zadiskutoval. Lebo my sa teraz môže me 

presvied čať tak a onak a neviem čo, ale ke ď nebudú na stole 

návrhy, tak tu budeme sedie ť dneska možno aj do dvanástej. 

Máme ešte desa ť bodov programu, ktoré musíme dnes 

prerokova ť. Z rôznych dôvodov, ja vám to potom vysvetlím.  

Čiže vás ve ľmi pekne prosím, aby ste sa sústredili na 

meritum veci. Lebo môžeme si dáva ť argumenty, však o tom je 

diskusia, o tom je zastupite ľstvo, len aby ste zvážili, 

žeby to niekam smerovalo. Ke ď to chcete niekam potiahnu ť, 

zmeni ť zmluvu, zmeni ť podmienky, asi to je tá cesta, ktorá 

by sa tu pýtala, aby sme naplnili to, čo pán poslanec Fiala 

teraz povedal. Dobrá zmluva, dobré podmienky.  

Čiže, len vás nabádam vecne. Ni č viacej, lebo nemôžem 

nikomu bráni ť, aby vystúpil. A každému, kto sa prihlási, 

samozrejme, dám slovo. Len vás prosím, aby ste zváž ili tú 

ekonómiu času, ktorá s týmto problémom je spojená.  

Pán poslanec Hr čka má faktickú poznámku.  

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ja by som ešte chcel upozorni ť kolegu Fialu, že to 

uznesenie je poneva č prijaté ešte horšie než povedal, lebo 

tam je napísané, že tá pokuta sa uplat ňuje v prípade, že do 
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dvadsa ťštyri mesiacov od právoplatného povolenia to 

nepostavia, lenže nikde sa neuvádza do kedy musia p ožiada ť 

o právoplatné, teda do kedy musia požiada ť o, o povolenie, 

ani do kedy musia nie čo za čať. Čiže čiste hypoteticky 

a teraz naozaj sa tu bavíme o tej dobrej zmluve. Čiste 

hypoteticky to má niekto za jedno euro na tridsa ť rokov 

a môže sa nám tu k ľudne sta ť nová železni čná , železni čná 

stanica, kde jednoducho tridsa ť rokov nepožiada o, 

o právoplatné povolenie, teda nezíska právoplatné 

povolenie, tým pádom nemusí ni č stava ť, tým pádom žiadna 

pokuta nie je uplatnite ľná.  

Ja tiež nabádam k tomu, že sa, že samotný projekt s a 

javí pod ľa mňa dobre, ale to, ako prijalo mes, prijala 

mestská časť Ra ča to uznesenie, je ve ľmi vágne a naozaj tam 

je to ľko dier, že myslím si, že na meste by to asi tako, 

takýmto spôsobom  prijaté nikdy nebolo. 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Pilinský, faktická. 

Mgr. Peter   P i l i n s k ý , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Čo sa týka tej obavy o to územie, ja verím, že teda 

ako kolega, kolegovia vedia ako to územie vyzeralo doteraz. 

Bezdomovci, čierne skládky, dva a pol metrová burina. Takže 

ak, ak je toto lepšie riešenie, nech sa pá či.  
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Čo sa týka nejakých zmlúv, ja teda verím, že pán, pá n 

Hrčka má informáciu, že ešte do roku 2011 tam bolo 

v bývalom zastupite ľstve, alebo teda bývalým vedením 

odsúhlasená zmluva za ú čelom vybudovania golfového 

odpaliska. Ra čania o tom vtedy nemali ani páru.  

Čo sa týka nejakej dobrej textáže tej zmluvy, práve 

v tom, v tom uznesení, ako to bolo prijaté u nás na  

miestnom zastupite ľstve, ja som navrhol, aby bola vytvorená 

komisia a pánovi primátorovi som zaslal aj list, ab y 

navrhol do tejto komisie niekoho z magistrátu. My b udeme 

iba radi, pretože my radi uvítame skúsenosti a rady  z, z od 

magistrátu, ktoré má ur čite viacej skúseností s kreovaním 

takýchto (gong) zmlúv, než, než máme my ako mestská  časť.  

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Len č, faktická. 

Ing. Peter   L e n č , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo, pán primátor. 

Ja som si vedomý, že sú tu zlé skúsenosti 

s ubytovacími priestormi v rámci športovísk, ale ja  chcem 

upozorni ť, že tam hne ď ved ľa je stolnotenisová hala, 

v ktorej sme boli ako komisia pre školstvo, vzdeláv anie 

a šport, proste boli sme tam na, na prehliadke, uka zovali 

nám to. A sú tam tiež ubytovacie priestory, ktoré s ú ale 

hanba, proste, to je hanba. Tam sa usporadúvajú 

medzinárodné turnaje, kde proste tie družstvá, ktor é tam 
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prídu z iných krajín, treba ich niekde ubytova ť a najlepšie 

je, ke ď je to tam.  

Takže ja si myslím, že také nie čo by sa tam hodilo. 

Samozrejme, že v primeranom rozsahu.  

Ešte chcem spomenú ť, minulý rok sme boli na turnaji 

piatich miest v Zágrebe a ako delegácie nás ubytova li 

v jednom takom športovom komplexe, ktorý bol špecia lizovaný 

iba na futbal. A tiež tam bola, bola proste (gong) 

dvojposchodová budova, kde bolo zázemie a aj ubytov anie 

a bolo to na úrovni. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec Fiala reaguje na faktické poznámky. 

Stanislav   F i a l a , poslanec MsZ: 

Áno. Na, na pána starostu z Ra če. No možnože tu by 

malo by ť opa čné poradie krokov. Ak pán primátor upozor ňoval 

na nejaké návrhy a súhlasím s tým, že nemá zmysel 

diskutova ť bez reálneho návrhu, tak by som považoval za 

prirodzenejšie nech sa tá, tá skupina, komisia akok oľvek 

kreovaná hlavným mestom, investorom, cyklistami, me stskou 

časťou najprv stretne, navrhne riešenie a, a potom sa 

vrá ťme k tomu na mestskom zastupite ľstve, ale nie opa čne. 

Že my už teraz odobríme celý ten postup, potom sa u ž moz, 
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môže akáko ľvek skupina stretnú ť, už nemusia ni č, ni č 

vyrieši ť, pretože to bude uznesením jednozna čne dané.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne.  

Diskutuje pán poslanec Kríž. 

Mgr. Oliver   K r í ž , poslanec MsZ: 

Ďakujem ve ľmi pekne za slovo.  

Ja nechcem ve ľmi dlho re čni ť, ale skúsim aspo ň pár 

vetami objasni ť situáciu tak, ako ju vnímam ja sám.  

My ako hlavné mesto sme sa viackrát zhodli na tom, že 

sme podfinancovaný. Jednoducho tie financie, ktoré 

získavame nesta čia na to, aby sme plnili všetky funkcie 

hlavného mesta. práve preto a práve pre toto dostat ok 

financií, nemáme dos ť prostriedkov na podporu športu.  

V ideálnom prípade by sme sami, my ako hlavné mesto , 

budovali, či už je to Národný futbalový štadión, či už je 

to zimná teda kor čuliarska plocha v Petržalke, či už je to 

tento konkrétny zámer. Ke ďže financií dos ť nemáme, tak sme 

odkázaní na to, aby túto funkciu za nás suploval sú kromný 

sektor. To znamená, dojde niekto z vonku, ktorý don esie 

svoje vlastné peniaze a vybuduje nie čo, čo ako športovisko 

slúži našim obyvate ľom. Ľuďom, ktorí nás nie len volia, ale 

platia v tomto meste dane.  
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Takýto jeden zámer si mestská časť Ra ča našla a chce 

ho realizova ť. To, že či mala vybera ť ešte z ďalších 

desiatich alebo nemala, tak to je, prosím pekne, pr oblém 

mestskej časti Ra ča. Za týmto ú čelom si mestská časť Ra ča, 

rekapitulujem, vyžiadala pozemok do, do správy, ted a do 

zverenia od hlavného mesta.  

Je chyba aj našou, že sme si to nevšimli a je to 

hlavne chyba asi pána starostu, že si nevšimol, že 

v podmienkach zverenia ostala klauzula, že to nemôž e ďalej 

prenajíma ť. Ale ja si ve ľmi dobre pamätám na diskusiu, 

ktorá tu bola pri tom zverovaní, kde jasne bolo pov edané, 

pán starosta to vtedy na mikrofón vyhlásil, že ten pozemok 

samozrejme nebude realizova ť, to športovisko, mestská časť 

Rača zo svojho rozpo čtu. Však to by sa dostala do cross 

defaultu. Tu bolo jasne povedané, že ten pozemok, k torý 

bude zverený, následne prenajme a spolu so súkromný m 

investorom tam vybudujú športovisko.  

Čiže ostala tam technická chyba. A ja to beriem tak,  

že dnešná zmena uznesenia je oprava technickej chyb y. To 

znamená, že my opravíme naše uznesenie tak, aby mes tská 

časť Ra ča legálne ďalej, pod ľa svojho vedomia a svedomia 

mohla ďalej tento pozemok s nim naklada ť a prenaja ť ho na 

športovisko. Či už si urobia nejakú sú ťaž, alebo akým 

spôsobom to podchytia, to už je čisto v ich réžii. Ale ja 

ur čite tento návrh podporím  a som rád, že v mestskej časti 

Rača, pevne verím, vyrastie takéto športovisko.  

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 
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Ďakujem pekne. 

Dve faktické poznámky. Pán poslanec Kolek a pán 

poslanec  Pilinský.  

Ing. Ignác   K o l e k , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Nadviažem na to, čo tu odznelo. Teda, že pán Pilinský 

ako starosta mestskej časti povedal nie, ja nemám na to 

prostriedky.  

Tento, toto prezverenie majetku mestskej časti bolo 

len následné.  My sme pred tým už zverili ur čitú časť na 

športové ú čely. Takisto, vtedy pán Pilinský hovoril: Mám 

prostriedky na to v rámci mestskej časti, aby som 

zabezpe čil užívanie a využitie tohto priestoru.  

V tomto kole, ke ď sa hovorilo o tak rozsiahlom pozemku 

ako dvadsa ťpäť tisíc metrov štvorcových, padla tá otázka, 

pre čo to nerobí mesto? Pre čo nezostávajú tieto pozemky. Na 

to, myslím, pán primátor povedal: Mes, mesto na to nemá 

prostriedky. Čiže automaticky  pre m ňa to vychádzalo 

z toho, že mestská časť má prostriedky. Lebo takisto ako 

partner terajšieho investora by mohol vystúpi, by b olo 

mohlo vystupova ť mesto.  

Na tretej, v tre ťom bode poviem už len to, že toto je 

dobrá správa, lebo naozaj pre šport v Bratislave sa  za čína 

veľa, akurát sa nepoukazuje na tie dopady ostatné, kto ré 

takto budované športoviská prinášajú.  
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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 Pilinský.  

Mgr. Peter   P i l i n s k ý , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Na kolegu Kríža. Ja, že teda som si nevšimol. No ja  

som žil v tom, že je to, tak ako tu bolo spomenuté,  ten 

dvojitý výklad je v tom: Ja chápem to, ten, to uzne senie 

tak, že mestskej časti boli zverené pozemky a ich následná 

správa a užívanie. Len, hovorím, pán kontrolór, res pektíve 

možno aj niekto iný, môže ma ť iný výklad a ten si môže 

myslie ť, že tie vybudované športové haly a športoviská mám e 

mať v následnej správe a užívaní.  

Čo už tu bolo viackrát deklarované, my sme od za čiatku 

tvrdili, že do toho nepôjdeme. Hovorím, bolo takto 

naformulované uznesenie. Spomenul som dnešný materi ál 

osemdesiatjedna, rovnako zverovanie pozemkov za ú čelom 

súkromnej investície a takáto textáž tam nie je. Ta k ja si 

myslím, že je úplne zrejmé, pre čo to tu dneska dávam.  

A čo sa týka ešte pána Fialu, tak tá prvá etapa, ten 

futbalový štadión, tam máme financie na to, aby sme  kosili, 

aby sme sa starali o tú plochu, tam nejdeme ni č budova ť.  
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Druhá etapa bolo zverenie práve za ú čelom výstavby 

multifunk čnej športovej haly a, a, a tam (gong) sme 

deklarovali, že na tie investi čné veci nemáme financie. 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Diskutuje pán námestník Budaj.  

Ján   B u d a j ,  námestník primátora a poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Ja, pán poslanec a pán starosta stále mám ten pocit , 

že zverenie malo ve ľmi jasne definovanú podmienku. Ve ď tomu 

sa nedá inak rozumie ť a nechápem, že pre čo mestská časť 

vlastne tú podmienku nemienila rešpektova ť a chcela 

postupova ť pod ľa vlastného uváženia.  

Druhá poznámka, čo mám k tomuto je to, že toto naozaj 

nie je lokálny projekt a možno má vzniknú ť športovisko, 

ktoré bude ma ť aj nadregionálny význam, širší význam. Je to 

veľký projekt na vynikajúcom mieste vo vzácnom prostre dí 

Rače a naozaj by si zaslúžil trochu, trochu lepšiu 

starostlivos ť. Myslím o to ošetrenie zmlúv.  

To, čo je tu navrhnuté ako návrh, návrh  uznesenia je 

plné nepresných formulácií. Ja som naozaj, chápem, že možno 

mestská časť na to nemá podmienky, ale formulácia, že tam 

nebudú postavené byty ani hotel, to nie sú právne 

formulácie.  
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To, čo povedal pán Len č je napokon pravda, že zrejme 

nejaké byty a nejaké ubytovacie kapacity tam si aj tie 

športoviská vyžadujú. Zaviaza ť sa k takémuto radikálnemu 

stanovisku, právne zle formulovanému, mne sa nepá či. Zdá sa 

mi, akoby sa s nami nehrala fér, fér hra. Tam nejak é byty 

postavené asi budú musie ť by ť, nejaké ubytovania tam budú 

musie ť by ť.  

Napokon tretia poznámka. Pre čo nebolo možné, aby Ra ča 

usporiadala sú ťaž na projekty? To, čo dneska pán Borgu ľa 

veľmi správne navrhol, aby ke ď neprešlo to zverenie Baxovej 

bašty, aby aj magistrát usporiadal sú ťaž. Má nejaký, má 

nejaký majetok, má nejaký, vo vašom prípade ste dos tali 

pozemok, pre čo musíme po čuť, že niekto bol obídený a bol 

vybraný vopred iba jeden záujemca.  

To, to ma sklamáva, pán poslanec, pretože naozaj 

s majetkom mesta sa dlhé roky takto hospodárilo, že  to 

dostal niekto protek čne a už to človeka ani nebaví po čúva ť.  

Mne pripadá, že návrh uznesenia má ve ľmi závažný 

charakter, týka sa dva a pol hektára na fantasticko m 

mieste, a že by si zaslúžil odbornejšie spracovanie .  

Vôbec nie som proti tomu, aby sa ďalej pokra čovalo 

v tomto smere, ale vzniká otázka, či si Ra ča s tým poradí. 

A ak si chce s tým poradi ť, tak naozaj, nech nám predloží 

trochu viac, trochu viac právnych garancií, reálnej ších 

právnych garancií o budúcnosti, o budúcnosti nášho majetku.  

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 
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Ďakujem pekne. 

Tri faktické poznámky.  

Pán poslanec Drozd.  

Ing. Slavomír   D r o z d , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Pán námestník mi dal takú myšlienku. Ozaj, máme tu 

takéto pozemky, športoviská a nie len športoviská, ale aj 

rôzne priestory. Tu mi chýba naozaj na magistráte n ejaké 

impulzy, čo s týmito verejnými priestormi, či už sú 

kultúrneho, športového alebo akého, akého  zamerani a. 

Naozaj, ja nevidím dôvod zverova ť pozemky mestským častiam, 

aby oni ďalej to vysú ťažili a dávali súkromnej, súkromným 

podnikate ľom. Pre čo toto nespraví mesto?  

Naozaj, ja som za to, aby sa mestskej časti zverili 

pozemky ke ď s nimi chce naklada ť v nejakom režime ako 

mestská časť. Ke ď to chce vysú ťaži ť v spolupráci 

s podnikate ľmi, tak toto môže naozaj robi ť  v prvom rade 

mesto, ke ď sú to mestské pozemky.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Pilinský, faktická. 

Mgr. Peter   P i l i n s k ý , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 
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Ja som nepochopil niektoré pripomienky pána Budaja,  

že, nechápem, kto bol obídený. Rovnako, čo sa týka nejakej 

transparentnej sú ťaže, však my sme, my sme dali zverej,  my 

sme deklarovali, že h ľadáme investorov a na základe výberu 

tých investorov, ktorí tam nejdú budova ť kasíno, ktorí tam 

nejdú budova ť nevestinec, tí tam idú budova ť plaváre ň, tí 

tam idú budova ť ľadovú plochu. Ako, takže my môžme by ť 

radi, že niekto ide vlastné financie investova ť na to, čo 

by malo postavi ť mesto alebo štát. takže ja neviem o akých 

súťažiach sa bavíme.  

Tam boli tri projekty. Jeden bol zameraný na wellne ss 

a na tenis. A to si berieme my, ako Ra ča, ako ra čianske 

zastupite ľstvo, ktoré Ra čania vlastným potom a vlastnou 

krvou ten areál budovali. A ja som rád, že o tom sa  

rozhodlo v Ra či a nie tu, pretože tu by sa o tom dodnes 

nerozhodlo, ako dneska vidím celú, celú situáciu. 

Takže a to že, to že mesto. Však, a pre čo to mesto 

neurobilo? Dvadsa ť rokov ten areál malo. Malo a presne tak, 

(gong) sa nevedelo o to stara ť, sme ho museli kosi ť my, 

vyhá ňať odtia ľ bezdomovcov, kosi ť tam vysokú trávu,  ni či ť 

tam, likvidova ť tam, tam čierne skládky.  

Preboha, akože, to dneska žijeme fakt v takej dobe,  že 

vo všetkom vidíme len nie čo zlé, nejakú kulehu? Tuná ide 

urobi ť niekto nie čo na čo môžme by ť pyšní  

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec. 
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Mgr. Peter   P i l i n s k ý , poslanec MsZ: 

A hne ď to proste znegujem. 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

faktická poznámka uplynula.  

Diskutuje pán poslanec  Borgu ľa, faktickou.  

Ing. Martin   B o r g u ľ a , poslanec MsZ: 

Ja tiež naozaj môžem len súhlasi ť, že ruky treba 

bozkáva ť každému tak, takémuto zámeru a každému kto príde.  

Všetka česť, pán Viš ňovský, naozaj, úplne vážne, úplne 

úprimne. 

A len, žia ľbohu, je to dneska druhý prípad kde, kde, 

kde sa bez toho, že by bolo nie čo zverejnené nejak, nejak 

vehementne dopredu, proste, objavil nejaký návrh.  

V tomto prípade ale my sme, my s tým nemáme ni č 

spolo čné, lebo rozhodla Ra ča a Ra ča si musí, musí  

odpoveda ť na tie otázky ohovára čské, čo kade-tade po meste 

idú, a že ten dal prvý návrh a ten dal druhý návrh a jedny 

druhému neviem čo a ďalší tretí, že tam bol.  

Ja som na za čiatku preto tak reagoval ako som 

reagoval, lebo ja som nie úplne priznávam sa pochop il o čo 

tu vlastne ide a pri tej vehementnej prezentácii, j a som 

pochopil, pochopil, že my máme, som to chápal tak, že my 
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máme dneska odobri ť nie čo, čo je vyberané z viacerých 

alternatív. To chvalabohu nerobíme v tento moment, a len 

teda posúvame. Ra ča si to bude musie ť zodpoveda ť ako 

rozhodovala, ako to tam fungovalo, aký te, ako ten súťaž 

návrho, ako tá sú ťaž návrhov prebehla.  

Ale je to možno, pán primátor, (gong) na zamyslenie  

sa, že dneska druhý krát tu hovoríme o sú ťaži návrhov 

a žiadne naše nejaké vézetenko alebo pravidlo, nie čo také 

nemá. Lebo možno k ve ľa mnohým k takýmto dobrým projektom 

by sme sa dostali.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Diskutuje pán.  

Aha, pán námestník Budaj reaguje na faktické. Pardo n. 

Nech sa pá či. 

Ján   B u d a j ,  námestník primátora a poslanec MsZ: 

Ja si myslím, pán Borgu ľa, že, že na to sú jasné 

predpisy. My nesmieme odovzda ť žiaden pozemok bez sú ťaže. 

my nemôžeme ani prenájmy robi ť. A to isté nemôže robi ť ani 

Rača.  

Musí by ť osobitný zrete ľ. A zákon musí ve ľmi jasne 

definova ť ten osobitný. Teda, on ho definuje. A my by sme 

sa ho mali snaži ť rešpektova ť. Čiže, to je jedna poznámka.  



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 25. a 26. júna 2014 s pokra čovaním 3. júla a 24. septembra 2014 

 1071 

Druhá vec. Ja s vami súhlasím, že mesto nie je dos ť 

iniciatívne v tom, aby rozpohybovalo ten svoj majet ok. Čiže 

nakoniec má problém ho aj zinventarizova ť a naozaj to, to 

si musíme prizna ť, že toto nefunguje.  

Ale na to, aby sme na. Ja len upozor ňujem, že treba, 

aby takáto závažná akcia mala pevné právne pozadie.  To čo 

sa navrhlo, že tam nebudú žiadne byty, to nebude pr avdou. 

A to ma na tom mrzí. Preto je ubytovanie v takom al ebo 

v onakej podobe môže, aj si má by ť.  

A ak sa chystá teda niekto na  taký plán, aký prebe hol 

v Karloveskej zátoke, (gong) kde vznikli celé bytov ky pod 

titulom športového ubytovania, no tak potom je to 

neš ťastie.  

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Pilinský už nemôže reagova ť.  

Teraz bude ma ť slovo ako riadne prihlásený re čník. 

Nech sa pá či, pán poslanec a starosta Pilinský.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Peter, máš slovo. Si sa prihlásil do diskusie.  

Mgr. Peter   P i l i n s k ý , poslanec MsZ: 

Pardon. Ja, ja stále nerozumiem pánovi námestníkovi  

Budajovi. Kde sa píše, že tam nebudú byty. Ja myslí m, že 
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keď sa dá slovo investorovi, ten proste povie a zodpov ie 

tie otázky, ktoré tu, ktoré tu vyvstávajú. 

My, čo,  ja čo dávam zmenu toho uznesenia, sa skuto čne 

jedná o tý, o vypustenie tých pä ť slov, ktoré proste dávajú 

tam nejednozna čný výklad.  

A čo sa potom týka toho dovetku, tak funk čné využitie 

toho územia, ako som už citoval v zmysle územného p lánu, je 

tam stoštvorka. A tam je do desa ť percent zastavanej plochy 

možné pre využitie, tak ako bolo spomenuté aj koleg om 

Lenčom, myslím si , že to nie je ni č neobvyklé, aj investor 

iba povie, je to, je to športhotel, ktorý bude slúž i ť na, 

na, ke ď sa tam budú rieši ť nejaké turnaje, nech proste 

v tom území je ubytovacia kapacita, aby sa nemuselo  

pendlova ť autobusmi cez polku Bratislavy.  

Takže ja neviem o čom hovorí pán námestník Budaj.  

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ja ti to vysvetlím faktickou poznámkou k tvojmu 

vystúpeniu a potom dám slovo dvom poslankyniam, kto ré sa 

prihlásili.  

My sme o tom rokovali na operatívnej porade a z tej  sa 

zrodil dodatok k bodu sedemdesiatosem A, ktorý vám bol 

rozdaný do lavíc predpokladám a tam je napísané, že  zverené 

pozemky iba na tridsa ť rokov bez opcie. O tom sme my dvaja 

spolu hovorili a povedal si, že s tým nemáte problé m. 
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A potom sme chceli doplni ť druhú podmienku, že tam 

nebudú byty ani hotel. Byty sme mysleli ako by, trv alé 

bývanie. Lebo ubytov ňa je nebytový priestor. To upozor ňujem 

aj pána námestníka Budaja, to nie je byt. Nebytový priestor 

je nie čo, čo má charakter ubytovne, kde prídete, môžte tam 

týžde ň býva ť a potom odídete, lebo tam prídu iní. Tomu 

všetci rozumieme. Byty sú ur čené na trvalé bývanie a naozaj 

sa v Karloveskej zátoke stalo, že to niekto zkamufl oval.  

Otázka hotela je tiež posúdite ľná, či to je hotel 

alebo to slúži na trvalé bývanie. To je tiež nebyto vý 

priestor. To je priestor, ktorý slúži na prechodné 

ubytovanie za podmienok, ktoré všetci poznáme.  

Toľko len faktická poznámka na pána poslanca 

Pilinského z mojej strany.  

Pokra čujeme faktickými. Pani poslanky ňa Jégh. Nech sa 

páči. 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Práve toto som chcela uvies ť na mieru aj ja 

a upozorni ť na to, že tu máme jeden nový návrh uznesenia na 

doplnenie pôvodného uznesenia, ale toto uznesenie n ám bolo 

rozdané, ale nie je to osvojené žiadnym poslancom t o by mal 

niekto osvoji ť.  

A pán Budaj, námestník Budaj asi sa o tomto zmie ňoval 

tak často, že byty a hotely. Lebo to v tom návrhu, čo dával 

pán Pilinský, tam vôbec nie je. On navrhuje len vyp usti ť 

nejaké slová a namiesto toho nejaký bod tretí, čo je tu 
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písané. Ale o tomto ešte nebola vôbec re č a nikto si to 

neosvojil z poslancov.  

Takže ke ď chceme proste nie čo odhlási ť, či odsúhlasi ť, 

tak by sme sa mali aj o tomto bavi ť, že kto si to osvojí 

a predloží ako návrh nový.  

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Pani poslanky ňa Dyttertová. 

Anna   D y t t e r t o v á , poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem pekne. 

K tomu by som sa pripojila, čo hovorila pani 

poslanky ňa Jégh.  

A ja mám otázku na pána Pilinského, že dnes na obed , 

ako vidím, prišiel mail od Petra Rap čana, pána Rap čana 

z BMX klub Ra ča, ktorý, ke ď som si pre čítala, tak som 

z toho prekvapená a chcela by som po čuť od pána starostu: 

či o týchto argumentoch, ktoré on tuná napísal vie a  ako sa 

k tomu chce vyjadri ť? Ja by som kládla otázky, čo sú v tom 

liste, myslím si, že pán starosta by ten list asi m al ma ť, 

lebo predpokladám, že to prišlo všetkým poslancom.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 
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primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Bendík.  

Ing. Igor   B e n d í k , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne za slovo.  

No po čúvam, že tu hotel nebude, ale bude tu športovo-

ubytovacie zariadenie.  

Ja sa chcem spýta ť, ke ď sa schva ľovalo športovo-

ubytovacie zariadenie pri dnešnom Štadióne Ondreja Nepelu, 

to má by ť také nejaké športovo-ubytovacie zariadenie? Alebo 

nie čo iné?  

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pani hlavná architektka má faktickú poznámku. 

Ing. arch. Ingrid Konrad,  hlavná architektka: 

Ja mám prosbu na premie, čo tam premietajú, nech túto 

tabu ľku stiahnu, pretože táto tabu ľka je neplatná.  

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Platí Zmeny, doplnky územného plánu 02, hovoria 

o športovej, o športo, o športe, telovýchova a vo ľný čas, 

z čoho sú prípustné prevládajúce kryté a otvorené ihri ská, 

zariadenia a areály športu, telovýchovy a vo ľného času.  

Prípustné, špecifické športové zariadenia rôznych 

druhov športov, zele ň líniová, vodné plochy a vedenia 

technickej infraštruktúry.  
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A v obmedzenom rozsahu, čo je podstatné, zariadenia 

občianskej vybavenosti, ktoré neprekro čia desa ť percent 

z funk čnej plochy. Desa ť percent.  

A ten územný plán tu platí. Ten, ten sme, teda ste 

páni poslankyne a poslanci vlastne svojim uznesením  aj 

daním do zverenia mestskej časti nezmenili.  

Ďakujem. 

Len tá tabu ľka je stará z územného plánu 2007 čo tam 

ukazoval kolega. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Reaguje na faktické pán poslanec Pilinský.  

Mgr. Peter   P i l i n s k ý , poslanec MsZ: 

Ďakujem, čo sa týka pripomienky pani hlavnej 

architektky. Presne v úpeí čku v tomto duchu dostali všetci 

investori, takže dostali už tú novú, novú aktualizo vanú.  

Ja som to už spomínal viackrát, spomeniem to tretí 

krát, štvrtý krát, piaty krát. Ja viem, že dneska j e to 

sexi téma rieši ť Širokého hotel, rieši ť Kmotríkove veci, 

rieši ť zátoku, ale pre m ňa sú tí páni, a pre m ňa je hlavne 

ten jeden pán, ktorý urobil pre Slovensko a pre slo venský 
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hokej toho to ľko, že proste dneska by sme mu mali da ť hold 

za to a česť, že nám chce urobi ť nie čo, čo má proste, čo 

supluje štát. Ja, pre m ňa je, je záruka ich slovo, že 

takýto scénar sa tam proste nestane.  

A preto som aj ja vytvoril tú komisiu, kde chcem ab y 

bol niekto aj z magistrátu a aby sa takáto situácia  

nestala. Ja som skuto čne presved čený, že ke ď dáme slovo 

investorovi, že nám odpovie aj čo sa týka, aj čo sa týka 

verejných za, zachovania areálu, ktorý tam ostáva. (gong) 

Nerozumiem hysterickej reakcii pána Rap čana, aj čo sa týka 

tých ubytovacích kapacít. Presne tak, ako spomínal kolega 

Lenč, tunák nebude príbeh hotela pri Nepelu a možno 

nejakého hotela pri Národnom futbalovom štadióne.  

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Diskutuje riadne prihlásený pán poslanec Hr čka.  

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Ja by som za čal s tým, že ono sa hovorí: Dobré zmluvy 

robia dobrých priate ľov. 

A presne, to čo tu bolo spomenuté, to by sme tu mohli 

pospomína ť. Čiže môžme spomenú ť železni čnú stanicu a teda 

prekládku, ktorá sa robila, ktorú tiež sme tu ruky- nohy 

investorovi bozkávali, už dneska ich asi nebozkávam e.  
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Tak isto by sme si mohli tu spomenú ť pä ťdesiatro čnú 

nájomnú zmluvu za tridsa ťtri eur nájom Tehelné pole, ktoré 

tiež malo by ť za ú čelom športovísk. Ú čel neni splnený.  

Tak isto by som vám vedel spomenú ť predaj petržalského 

štadióna pánovi Kmotríkovi, ktorý jednoducho bol ve ľkým 

donorom športovania a už dneska tam ten petržalský štadión 

nestojí a bude to ma ť iný ú čel.  

Mohol by som pokra čova ť, kedy sme za ú čelom Národného 

futbalového štadióna vymie ňali pozemky pod, pod Pasienkami. 

Dneska to už asi nevyzerá zrovna na tak rozumnú zám enu.  

V neposlednom rade, by sa toho samozrejme Karlovesk á 

zátoka a podobne dalo, dalo vymenova ť a to je dôvod.  

Jaj, ešte by som,  aby som nezabudol samozrejme na nie 

najmenší problém PKO. Vtedy sme tiež mali finan, fi nančné 

problémy, či mesto proste vymie ňalo, predalo pozemky s tým, 

že ve ď budova nemôže by ť problém. Ako sa dneska 

presvied čame, problémom to môže by ť.  

To, čo je záväzné a pri PKO by som ešte tiež rád 

povedal, že tam tiež bolo uznesenie a ke ďže zmluva bola 

podpísaná. Proste  to, čo je rozhodujúce, je uznesenie. To 

čo je napísané v uznesení, je platné. Akonáhle zmluv a nie 

je v súlade s uznesením, je zmluva neplatná. Ke ď vy dáte 

širokú zmlu, široké uznesenie, do zmluvy môže ís ť hoci čo.  

Tak isto nebolo nikde exaktne napísané, že sa bude 

môcť stava ť hotel pri štadióne Nepelu, ale ke ďže to tam 
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nebolo exaktne napísané, tak si to tam niekto našie l. A tak 

ďalej.  

Čiže, to čo je dôležité a teraz ešte raz, absolútne 

nespochyb ňujem ani tie športoviská, ani ni č. Avšak, avšak 

to, čo je dôležité je, aby sa naozaj nezopakovalo, nie ž e 

jedna, ale desiatky, desiatky vecí, ktoré tu sme. 

A bez urážky, to čo je na papieri, verím tomu čo je na 

papieri, nie slovu, pretože ja som tu volený zástup ca. 

A pokia ľ budem hospodári ť s vlastnými peniazmi a zoberiem 

si nieko ľko miliónové majetky a na dobré slovo to niekomu 

dám, je to moja vec. Akonáhle zodpovedám za ob čanov, tak si 

takéto nie čo nedovolím. Ak si to dovolí pán Pilinský, 

prosím. Ja si to nedovolím urobi ť.  

Čiže, pre m ňa, ak niekto má naozaj reálne dobrý 

skuto čný zámer tak ,  ako je odprezentovaný, tak nemá 

problém, aby v zmluve bolo jasne špecifikované to, že to 

proste bude musie ť, že sa to postaví do nejakej doby. Že 

tam naozaj sa to bude tam športovisko. Že sa nestan e to, čo 

sa deje s iks inými vecami. To  znamená, že my bude me mať 

zablokovaný pozemok a budeme musie ť prosi ť investora, aby 

to zmenil. Že my nebudeme, že my budeme musie ť meni ť územný 

plán, tak ako sa napríklad teraz deje. 

Zabudol som samzrejme na, na futbalový štadión Inte ru, 

ktorý sme zverovali Interu kvôli tomu, aby to šport ovci 

vlastnili. Potom ako to vlastnili, klub sa zad ĺžil a už tie 

pozemky zase vlastní banka a posunuli sa ďalej.  
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Čiže tu máme desiatky a desiatky zlých príkladov toh o, 

ako mesto v dobrej viere nie čo urobilo a nakoniec to 

dopadlo ve ľmi zle. A ja chcem tomu predís ť.  

A myslím si, že každý, kto hovorí tomu, aby sme bol i 

obozretní, hovorí ve ľmi správne. A ni č iné nechceme, len 

aby to uznesenie bolo urobené čo najprecíznejšie, aby sa 

z neho naozaj nedalo vyk ľučkova ť, aby sa naozaj nedalo 

prekrúti ť, aby sa naozaj nedalo nejakým spôsobom z toho 

vyjs ť von iným spôsobom ako tak, ako je deklarovaný. To je 

jediná požiadavka, ktorá tu, pod ľa mňa, je.  

Alebo teda jedna, druhá je, pod ľa mňa, ešte teda 

existujúci, existujúce športovisko, ktoré je trošku  smutné, 

že tam existuje dvadsa ťsedem rokov a pri, pri zadávaní 

nebolo nejakým spôsobom či už konzultované alebo nejakým 

akože nebolo proste do toho viac zainteresované. Al e to by 

som bral ako, ako povedzme menšiu vadu, ale to, čo naozaj 

je pre m ňa podstatné je, aby som mal istotu. Istotu, na 

papieri, v uznesení , že to naozaj bude tak, ako sa  

deklaruje, že naozaj s tým nebude problém.  

Ak toto je ve ľa pre investora, v tom prípade nemá moju 

dôveru. Ak naozaj to myslí reálne, nemá problém s t ým, aby 

to, čo je deklarované, bolo, bolo proste aj napísané, ab y 

to bolo prijaté v uznesení. Ale ak si to ra čianske 

uznesenie pre čítate, tak to ra čianske uznesenie je cesta do 

pekla. Takých uznesení som tu čítal a do dnes d ňa tu máme 

informatívne materiáli k obdobným bodom, kedy sme o bdobne 

nepresné a neprecízne vypracované uznesenia prijali . Teda 

nie my, ale naši predchodcovia.  
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Ďakujem. 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Dve faktické poznámky.  

Pán poslanec Pilinský.  

Mgr. Peter   P i l i n s k ý , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Ja by som chcel poprosi ť pána mestského poslanca, aby 

nejakým  spôsobom nedeho, nedehonestoval prácu ra čianskych 

poslancov.  

Pretože teraz som pochopil, že jemu vadí uznesenie aké 

bolo prijaté v Ra či. Lebo ja som premýš ľal, že básni 

o tomto uznesení, ktoré som navrhol v tomto materiá li. A ja 

si myslím, že to trošku už prekra čuje svoje kompetencie, 

aby mestský poslanec z Petržalky kritizoval uznesen ia 

mestsko častných poslancov.  

Mimochodom,  čo sa týka, čo sa týka tej istoty, tak 

istotu máte, pán Hr čka len v tom, že raz zomrieme a musíme 

plati ť dane. Iné istoty vám nikto zaru či ť nevie, aj ke ď to 

možno pred časom s ľuboval.  

A čo sa týka toho, toho, toho zadania, neviem, to som 

si zle pozna čil. Omlúvam sa, nestihol som zareagova ť. 

Takže.  

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 
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primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Kríž má faktickú poznámku.  

Mgr. Oliver   K r í ž , poslanec MsZ: 

No, ja len krátko.  

Neviem, či dneska som slaboduchý, ale neviem o čom sa 

tu bavíme.  

Tu starosta Pilinský našiel investora, ktorý je 

ochotný vybudova ť športovisko za relatívne dos ť pe ňazí 

a nakoniec tu ešte Pilinský bude za zlého. Ja sa 

ospravedl ňujem, že nie, niezdie ľam tú hr čkovskú paranoju, 

ale to, čo boli tu negatívne príklady menované, tak 

vymenujme aj nejaké pozitívne.  

V mestskej časti Petržalka je ľadová plocha, ktorá 

bola vybudovaná, postavená a prevádzkovaná presne n a tomto 

istom princípe. Zverili sme pozemky mestskej časti, tá ich 

za nejakú symbolickú sumu odovzdala združeniu, ktor é tam 

prevádzkuje ľadovú plochu. Tá je nonstop využívaná. Trénujú 

tam deti hokej, sú tam Petržalskí Panteri tam, plus  

verejnos ť. To je nonstop obsadené. Čiže teraz čo. Tak 

prehodnotíme aj to? Tak, tak po ďme im to zobra ť, po ďme to 

zbúra ť, lebo to nebolo úplne pod ľa predstáv (gong) 

niektorých poslancov. 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 
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Reaguje pán poslanec  Hr čka.  

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ja samozrejme rozumiem, že v rozvoji bývania, kde s edí 

kolega Kríž, tak tam sa obozretnos ťou ve ľmi hýbalo, je to 

aj medializované. Takže on nemusí by ť obozretný, lebo už 

príklady toho sú.  

Čo sa týka Ra če, že ja spochyb ňujem Ra ču. Prepá čte, 

Rača disponuje mestským majetkom. To neni mestko častný 

majetok, pretože vám bol zverený, tak ja za to tak,  či tak 

nesiem zodpovednos ť, pretože jednoducho, je to mestský 

majetok.  

To, že si to bohužia ľ pán Pilinský neuvedomujete, to 

nie je môj problém. Avšak, už to tu bolo povedané. Ak sa to 

išlo iba, vy ste to zobrali len za jedným ú čelom, že ste, 

že ste vybrali. A tuto, pod ľa mňa sa zhodnem s pánom 

Drozdom, že to k ľudne naozaj mohla, mohlo spravi ť mesto 

a to, že to nespravilo, takisto tomu nerozumiem, pr ečo to 

neurobilo, ale žiadnu pridanú hodnotu tam nevidím.  

Čiže je to mestský majetok a toto mohlo k ľudne spravi ť 

mesto. A ak ste to spravili, nemám s tým problém, a le 

spravte to poriadne.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Kubovi č, riadne prihlásený.  
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Mgr. Vladimír   K u b o v i č , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne za slovo, pán primátor. 

Vážené dámy, vážení páni, za čínam takto oficiálne 

a milí priatelia športu, dovo ľte mi, sa trošku  po čudova ť 

nad tým aká, ako sa táto diskusia vedie.  

Odznelo tu mnoho príspevkov, z ktorých častí sú 

pravdivé a myslím si, že boli úplne namieste poveda né. Ale 

základ je v tom, že vlastne, že týmito príspevkami sme 

vôbec neprispeli k tomu, aby táto vec sa vyriešila a mohla 

ís ť ďalej.  

V prvom rade mám za to, že mesto ako také a za to s me 

zodpovední všetci my a všetci naši predchodcovia, p íše sa 

v liste, ktorí nám poslali zástupcovia BMX klubu. 

Dvadsa ťsedem rokov užívajú pozemok bez toho, že by oni sa 

pri činili o to, že tento pozemok niekomu patrí a že vla stne 

si vysporiadajú vz ťahy, lebo oni ho užívajú zadarmo. 

Užívajú na čierno. To, že tam nie čo vybudovali, je 

samozrejme ve ľmi pekné, ale my ja neviem, či sme súkromné 

vlastníctvo schválili tým, že, že sme v devä ťdesiatom roku 

prešli k demokracii, alebo jednoducho to popierame a stále 

sa k tomu chováme ako barbari. To znamená, že vlast níctvo 

je nepopierate ľné.  

Oni v tomto liste píšu, nejaké silné slová tu 

používajú, považujeme toto za neakceptovate ľné a podobne. 

Ja v prvom rade hovorím, môžu takéto nie čo tvrdi ť pokia ľ 

oni nemajú maslo na hlave.  
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Druhá stránka veci je tá, že dvaja partneri by mali  

uzatvára ť nájomné zmluvy a ja sa pýtam, dvadsa ťsedem rokov 

kde bolo mesto?  

To čo pán námestník povedal, plne s ním súhlasím. 

Preto som povedal, že množstvo diskusných príspevko v tu 

odznelo, ktoré s časti majú pravdu, a, a vyslovili tie 

skuto čnosti, o ktorých sa tu bavíme. A jednoducho, my, 

prosím vás pekne, ako my nemáme dvadsa ťsedem rokov 

inventarizáciu, nevieme čo je naše a my sa tu teraz 

tvárime, že ako nám ten pozemok chýba. Prosím vás p ekne, 

veď z tohoto sa ľudia musia smia ť. Doslovne a do písmena.  

Pani Dzivjáková, vy hovoríte o nejakej hodnote toho  

pozemku. A kde je tá hodnota? Ja sa pýtam, doteraz nám 

nechýbala tá hodnota? Ako, toto keby sme robili my doma na 

vlastnom, tak neviem, kto by nás pochválil.  

Uzatvárame zmluvu, alebo Ra ča uzatvára zmluvu na 

tridsa ť rokov. To znamená dvadsa ťsedem rokov plus tri by 

bolo tridsa ť rokov, o ktorých tu rozprávame. Nevieme, že 

tento pozemok sme tu mali. Prosím vás pekne. To je na 

smiech.  

A ke ď sa pýtame pre čo mestské časti si nechávajú 

zverova ť pozemky, tak presne pre toto. Dvanás ť rokov som 

sedel ako starosta Záhorskej Bystrice a robil som p resne to 

isté, lebo mesto jednoducho za prvé, nevie čo má, za druhé, 

keď to má, v predchádzajúcom období osemdesiat poslanc ov sa 

povä čšine baví politicky a jednoducho nepochopí to, že t am 

nie čo môže by ť, čo slúži ľuďom.  
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A druhá vec je, my štyridsiatipiati za štyri roky s i 

povedzme, čo sme z tohoto dokázali. Je tu nie čo takéhoto 

charakteru, čo sme my ako mesto  prenajali a vybudoval za, 

a vybudoval to investor? Ni č, poprosím vás. My vieme len 

klás ť prekážky, polená. A týmto je známe mesto.  

Keď hovoríme o kauzách, sú to v prvom rade 

Bratislavské kauzy a kauzy hlavného mesta. Či ide 

o štadión, či ide o PKO. Takéhoto rámcu kauzy možno možno 

prirovna ť možno k Devínu akurát a to je všetko skrátka. 

Všetky ostatné mestské časti minimálne majú záujem na tom 

a dopredu vidia a chcú, aby tieto veci šli.  

Posledné poviem, čo sa týka športovísk. Za tých 

dvadsa ťsedem rokov, nie alebo možno sa, možno sa mýlim, 

neni to dvadsa ťsedem, je to dvadsa ťpäť od 

osemdesiatehodeviateho, sme porušili množstvo, naši m 

pri činením, množstvo športových plôch, takmer žiadnu sm e 

nevybudovali. Takmer žiadnu náhradu. Bu ďme radi, že sú tu 

súkromní investori.  

Pán Viš ňovský, ja klobúk dole pred vami ako hokejistom 

a samozrejme, myslím si, že ako aj človekom. V prvom rade 

ste dokázali pre Bratislavu, ju zvidite ľni ť, pre Slovensko 

ani nehovorím. A v druhom rade ke ď vy tento projekt nejakým 

spôsobom nenecháte úspešne dokon či ť, tak na vás bude 

a o vás sa bude písa ť v médiách a vy si to vlastné dobré 

meno poškodíte a myslím si, že to vám nestojí za to . To 

znamená, že takisto vám verím a podporujem tento pr ojekt 

a podporujem Ra ču ako takú.  
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Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pripomínam, že diskutujeme už hodinu a ešte nepadol  

žiadny pozme ňujúci ani dopl ňujúci návrh. J 

Faktickou poznámkou reaguje pán poslanec Hr čka.  

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ja som chcel poveda ť to, že, že. No, a to čo som chcel 

poveda ť? Takže sa ospravedl ňujem.  

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: 

Ďakujem. 

Predpokladám, že sme chceli poveda ť to isté.  

Vznikla akciová spolo čnos ť Tehelné pole. V rámci 

zmluvy o prenájme pozemku bola taká mali čká, mali čký 

dovetok v jednej vete „a iné“. To „iné“ bolo potom dôvodom 

na to, aby sa akceptoval hotel, ktorý tam vyrástol a mesto 

bolo rado, zase poviem v úvodzovkách, že majoritný akcionár 

bol ochotný odkúpi ť tých štyridsa ť percent, ktoré mesto 

tam, tam vlastnilo v rámci tejto stavby. Hej?  

Pán predre čník hovoril o tom, že nebudujeme 

športoviská. Nie, my ich chceme budova ť, ale korektne. Lebo 
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aj Zimný štadión je športovisko, ktoré je dobré, že  sa 

postavilo, avšak tie pridružené veci, ktoré boli pr i tom 

pridružené a nabalené sú škodlivé. Pre mesto škodli vé.  

To isté je Ra ča. Nikto nemá problémy s tým, aby tam 

vzniklo ve ľké športovisko, akurát tá korektnos ť je v tom, 

že vieme čo tam vznikne. (gong) A tu, tu je to merito veci. 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Pani poslanky ňa Dzivjáková, faktická. 

Ing. Zuzana   D z i v j á k o v á , poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem, pán primátor. 

Pán Kubovi č, ja vám váš názor neberiem, naopak, chcem 

aby zaznel môj názor a ešte raz ho zopakujem.  

Jedno euro ro čne za nájom dvadsa ťpäťtisíc metrov 

štvorcových, ú čtovná hodnota dvestosedemdesiatjeden tisíc 

považujem za dar investorovi, pretože je, pod rúško m toho, 

že sa to ide využíva ť v prospech obyvate ľov mestskej časti 

Rača, ktorej som obyvate ľkou, je zárove ň aj zárobková 

činnos ť.  

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Možno pani poslanky ňa pozná nejaký recept, ako sa dá 

na športe zarobi ť.  
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Páni, pán poslanec Bendík má faktickú.  

Ing. Igor   B e n d í k , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne za slovo. 

Pán kolega, povedali ste, že obyvatelia sa môžte sm ia ť 

z toho, že dvadsa ťsedem rokov tento pozemok nikomu 

nechýbal. No som zvedavý, či sa budú smia ť, aj ke ď tam sa, 

keď teda vyrastie ubytov ňa pre športovcov presne tak, ako 

chcel developer  postavi ť ubytov ňu pre športovcov 

v Karloveskej zátoke. V poslednom mieste, ktoré je na šport 

a rekreáciu ur čené. A verte tomu, že Karloveš ťania sa 

tomuto zámeru ve ľmi nesmiali.  

Ďakujem pekne. 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Uhler, faktická. 

Mgr. Jozef   U h l e r , poslanec MsZ: 

Kolegovia, rokujeme už šes ť a pol hodiny a zjavne tu 

prebieha masívna volebná kampa ň. Chcel by som vás poprosi ť, 

aby ste tak nerobili zbyto čne. A novinári vám odkazujú, že 

z dnešného rokovania zatia ľ nenapísali ani riadok. Takže 

robíte to úplne zbyto čne.  

Ďakujem. 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 25. a 26. júna 2014 s pokra čovaním 3. júla a 24. septembra 2014 

 1090 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán hlavný mestský kontrolór.  

Nech sa pá či, pán kontrolór.  

Ing. Peter   Š i n á l y , mestský kontrolór hlavného mes ta 

SR Bratislavy: 

Ďakujem za slovo. 

Rád by som sa vyjadril k predchádzajúcemu volebnému  

obdobiu, kedy v tomto zastupite ľstve za ú časti mnohých tu 

prítomných vtedajších poslancov bol prerokovávaný t en istý 

materiál. Bol to materiál, ktorý pojednával o prená jme 

presne tejto plochy nejakému investorovi.  

Ja si pamätám, že som hlasoval za ten prenájom 

a neviem ako nakoniec došlo k tomu, že ten investor  odišiel 

a skon čil, ani ma to nezaujímalo, ani som sa nezaujímal 

o to ke ď som sa stal kontrolórom, že teda ako celá 

záležitos ť dopadla, lebo som vedel, že BMX urobilo v tom 

čase masívnu kampa ň proti tomuto zámeru, ktorá, ktorý bol 

podporovaný vedením mesta, aj pánom Ďurkovským, vedením 

Rače aj vtedajším starostom, ale BMX urobilo naozaj 

neuverite ľnú kampa ň a možnože práve preto nakoniec ten 

nájomca alebo potencionálny nájomca nakoniec odstúp il.  

Čo ma ale trápi je, že až na zastupite ľstve v Ra či, 

kde som sedel ved ľa ľudí, ktorí tam boli viacerí ľudia 

z BMX, som sa dozvedel, že to nie je tak ako hovorí  pán 

poslanec, že tí doty ční ľudia neprejavovali záujem, ale oni 
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mi str čili do ruky papiere, ktoré boli ope čiatkované 

podate ľňou, respektíve doru čenky, že prejavovali záujem.  

Teraz nehovorím do, do radov Ra če. Pod ľa mňa Ra ča 

a ra čianski poslanci si budú schva ľova ť presne to, na čo vy 

im ste dali alebo dáte súhlas. Je to asi aj v poria dku, aby 

Rača rozhodovala o veciach, ktoré sú Ra či blízke.  

Čo ma ale teda zamrzelo je, že vlastne v našej 

evidencii sme sa nedozvedeli vtedy, že sme to prena jímali 

a že teda tí ľudia majú záujem o areál. A presne to som si 

myslel, čo pán poslanec Kubovi č, že nadrzovku to iks rokov 

užívajú bez úplaty a bol som nad tým pohoršený. Tak  

vyviedli ma z omylu a v sú časnosti existuje teda žiados ť, 

pri žiadosti investora v Ra či, existuje ešte aj žiados ť, 

neviem kde, ale existuje žiados ť týchto ra čianskych 

beemiksákov, ktorí sú medzi časom aj olympijským športom, že 

to tam na ďalej chcú užíva ť. A navyše je to aj nakreslené, 

keď som si pozrel tie zámery investi čné investora. Je to 

nakreslené, že to tam má zosta ť. Neviem pre čo teda z toho 

vzniká dramatická situácia. Ur čite sa to dá vyrieši ť aby 

teda aj oni tam zostali, aj investor fungoval.  

A ke ď sa to dá nejakým spôsobom vyrieši ť a rozhodnete 

sa o nejakom uznesení, ktoré bude ma ť pre vás hlavu a pätu, 

tak ja už nebudem sledova ť, že či je plnené, alebo nie, až 

dovtedy, kým sa prípadne nenaplní. A to som urobil teraz 

a to, že pán Pilinský hovorí, že kto sa kedy prebra l, nuž 

ja som podporoval ten materiál v januári, lebo som Račan, 

aj dneska ho podporujem. A myslím si, že projekt pá na 

Viš ňovského, pokia ľ tam bude hala hokejová, a tak ďalej, 

bazén plavecký, je fantastický a treba im pomôc ť. A možnože 
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im treba aj umožni ť, aby investovali do iných podporných 

aktivít. Otázka ale je, akým spôsobom a s vedomím m estského 

zastupite ľstva. a tým pádom je vec vybavená, ale musí to 

byť zrozumite ľne formulované a jasne overite ľné. A v takom 

prípade sme v Ra či na jedni čku a ob čania Ra če budú nadšení, 

že tam ten projekt bude. A bude športový a možnože ešte 

nejaký iný. Presne pod ľa toho, ako pán Pilinský doplnil 

uznesenie v súlade s územným plánom a pani architek tka nás 

dneska informovala, čo to znamená v súlade s územným 

plánom.  

Ja žiadne návrhy dáva ť nebudem. Ale ja som bol 

presved čený o tom, že pán Pilinský, ktorý predložil, že 

bude h ľadať vhodného investora a formou spoluparticipácie 

verejných a súkromných zdrojov bude rieši ť problém. Toto ja 

poznám. Toto je vec, ktorú ani nevymyslel ani pán P ilinský, 

ani nikto iný, robí to štát iks rokov a iné mestá t o robia 

tiež iks rokov, a preto som bol presved čený o tom, že sa to 

dá aj prevádzkova ť, čiže ten výkon aj užívanie sa dajú 

robi ť ke ď nie na sto percent mestskou časťou, ako 

s radnicou Ra če, tak aspo ň v spolupráci spolo čne s nimi. 

O tom som bol presved čení a až na tom rokovaní alebo tesne 

pred tým, z materiálov ktoré boli zverejnené som sa  

dozvedel, že tam ten problém vidím a vtedy som ho t eda aj 

tlmo čil. Nemohol som to tlmo či ť ani vo februári, ani 

v marci, ani v apríli.  

A to je odpove ď teda pánu Pilinskému, že pre čo až tak 

neskoro. Nuž preto, lebo ke ď som sa to dozvedel zo 

zverejnenej zmluvy, ktorá bola, zmluvy, zo zverejne ného 

projektu, ktorý bol navrhnutý, tak vtedy som teda r eagoval. 

Pán Pilinský ma ubezpe čoval, že sa to dá rieši ť. Že najprv 
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sa urobia športoviská a tak ďalej, ve ľmi dobre to znelo. 

A ke ď to tak urobí ako ma ubezpe čoval, tak budem absolútne 

spokojný ako ob čan Ra če.  

Ako kontrolór som ho požiadal, aby sa zmenilo 

uznesenie tak, aby malo hlavu a pätu, (gong) aby po slanci 

riešili svoje veci v súlade s uznesením.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Do zoznamu pribúdajú poslanci, žiadne návrhy. To le n 

tak konštatujem, lebo vy dneska tu naozaj chcete by ť do 

polnoci.  

Ja nechápem, o čom tu teraz diskutujeme. Už všetko 

zaznelo pro a kontra. Dajte, prosím, nejaké návrhy.  Všetci, 

ktorým vám strašne záleží na tom, aby tam bolo to a lebo ono 

predložte nie čo. Ve ľmi vás prosím. Lebo ke ď ešte dáme 

všetkým tým dobrým ľuďom, ktorí sa tu prihlásili slovo 

a ni č tu nezaznie, tak ja prestávam tomu rozumie ť.  

Ako, vy máte milión času, nech sa pá či majte, 

upozor ňujem, že je ešte desa ť bodov, ktoré musíme dnes 

prerokova ť. Desa ť bodov, ktoré musíme dnes prerokova ť. 

Možno z nich niektoré vyškrtnete, ale musíme prerok ova ť 

kvôli rôznym dôvodom, ktoré vám potom vysvetlím.  
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Nabádam vás, prosím, hospodárte s časom tohto 

zastupite ľstva, pokojne sa hláste do diskusie, ale dajte 

nejaké návrhy. Skúste to niekam vies ť tú diskusiu, lebo 

zatia ľ je to tak a onak. A Karloveská zátoka a neposúvame  

sa nikam dopredu.  

Pán poslanec Kubovi č chce reagova ť faktickou 

poznámkou.  

Mgr. Vladimír   K u b o v i č , poslanec MsZ: 

Ja reagujem na to čo, čo odznelo na moje vystúpenie. 

Takže ja len musím konštatova ť, že málokde sa nahovorí 

to ľko re čí ako tu na tejto pôde zastupite ľstva.  

A dávam ti za pravdu, pán primátor, že presne tak, tá 

diskusia je úplne už bezpredmetná a o ni čom, lebo množstvo 

ľudí je rozhodnutých tak alebo onak. Takže ako, smut né je 

len to, že neposúvame veci dopredu. A tuto investor i, tí 

musia na nás pozera ť ako na nejaké zjavy skrátka bu ď 

z minulosti alebo z ďalekej budúcnosti. Takže, fakt je mi 

to ľúto.  

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Druhé vystúpenie pána poslanca a starostu Pilinskéh o.  

Mgr. Peter   P i l i n s k ý , poslanec MsZ: 

Ďakujem.  
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Pán primátor, presne k tomu smeruje moje vystúpenie , 

aby som nejakým spôsobom dal návrh, aby som korigov al, lebo 

vidím, že teda je tu problém s nejakým, s nejakým b ývaním, 

s nejakým ubytovaním. Ja verím, že ke ď dostane investor 

slovo, tak to dá na pravú mieru, ale pre k ľud, pre pokoj 

duše poslancov, ja v tom svojom návrhu uznesení si 

dovo ľujem vypusti ť, vypusti ť slová, ktoré sa nachádzajú za 

tými úvodzovkami, vypúš ťajú sa slová a ich následnej správy 

a užívania, tam navrhujem bodku a ostatné slová, kt oré sú 

za tým a dop ĺňa nový bod tri, ktorý znie: Za porušenie 

účelu využívania zverených pozemkov sa nepovažuje 

vybudovanie doplnkových objektov k viacú čelovej športovej 

hale, k športoviskám spojených s funk čným využitím, to 

navrhujem vypusti ť.  

Takže, poprosím, aby to poslanci v mojom materiáli 

brali na vedomie.  

A teda ke ď už mám slovo, tak tiež si dám, lebo viem, 

že na tú pani Dzivjákovú som nechcel odpoveda ť. Áno, pani 

Dzivjáková, je to, je to jedno euro, dvadsa ťpäťtisíc metrov 

štvorcových, ale verím, že investor vám povie a ma mrzí, že 

vy ako ra č, ako obyvate ľka mestskej časti Ra če nemáte 

informáciu, cez ten pozemok vedie potok, ivestícia cca 

milión euro, cez ten pozemok vedie osemstovka voda 

béveesky, tiež rádovo v stotisícoch prekládka. Majú , 

investor je zaviazaný rieši ť val na futbalovom štadióne, 

ktorým chceme rieši ť nejakým spôsobom zhodnotenie toho, 

toho, toho areálu a riešenie tam tých, tých ďalších 

športových, športových funkcií.  
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A čo sa týka BMX. Ja viem, že je olympijský šport. Ale  

aj krasokor čuľovanie je  olympijský šport, aj plávanie je 

olympijský šport, aj akvabely sú olympijský šport, aj 

ľadový hokej je olympijský šport. A možno to tu odzn elo, ak 

nie, tak BMX klub Ra ča má dvanás ť členov, z toho je sedem 

Račanov. Ešte raz, má dvanás ť dvanás ť členov, z toho je 

sedem Ra čanov.  

A pán, pán Bendík stále omie ľa Karloveskú zátoku. Mne 

je ľúto Karloveš ťanov, ale ja vás poprosím, nebu ďte ako 

pokazený verklík. Toto nemá ni č s Karloveskou zátokou.  

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Faktická poznámka pán poslanec Bendík.  

Ing. Igor   B e n d í k , poslanec MsZ: 

Ja by som chcel procedurálne sa spýta ť, už sa tu 

hodinu hovorí o tom, že investori dostanú slovo a c hcem sa 

spýta ť, dostanú o pol hodinu slovo, o hodinu slovo? Ja by  

som, možnože by bolo dobré, keby dostali slovo  a p otom 

keby sme k tomu diskutovali.  

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Myslím, že toto je skvelý návrh. Ja dám o ňom hlasova ť 

ako o procedurálnom návrhu, lebo to môže predbehnú ť 

diskusiu poslancov.  
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Čiže pán poslanec Bendík navrhuje, aby sme hlasovali  

o tom, že vystúpia štyria zástupcovia. Pán Peter Ra pčan, 

pán Ľubomír Viš ňovský, pán Tomáš Čechvala a pán Michal 

Hatina. To sú, to je návrh zo strany pána poslanca Bendíka. 

Že by sme to odhlasovali naraz teraz a potom by sme  

pokra čovali vašou diskusiou, aby ste prípadne mohli 

reagova ť na to, čo zaznie.  

Prosím, dávam, dávam hlasova ť o návrhu pána poslanca 

Bendíka, aby teraz dostali zástupcovia verejnosti. 

Kto  je za?  

(Hlasovanie.) 

Vidím, že to je zjavná vä čšina.  

Takže za čneme pánom Petrom Rap čanom, ktorého ste dnes 

už po čuli.  

Jarka, prosím, mikrofón a potom sa ten mikrofón 

presunie sem, pretože budú chcie ť zrejme prezentova ť veci 

na obrazovke a pri tom aj hovori ť. 

Takže pán Rap čan má slovo z tejto strany.  

Nech sa pá či. 

Prosím k ľud. Aha, zas nám nejde mikrofón. Tak po ďte, 

prosím, pán Rap čan tuná k ve ľkému mikrofónu, aby sme to 

nekomplikovali. Môžme. Ideme k ve ľkému pultu.  

Pán Rap čan, po ďte, pá či.  
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Nechajte, techniku nechajte tak, lebo nefunguje nám  to 

celkom ako by sme chceli. Nevadí. Máte slovo pri pu lte. 

A potom sa presunieme na pána Ľubomíra Viš ňovského.  

Nech sa pá či. 

Občan   Peter   R a p č a n :  

Ďakujem za slovo. 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prosím k ľud v rokovacej sále.  

Nech sa pá či. 

Občan   Peter   R a p č a n :  

Ja by som najprv chcel zareagova ť na niektoré fakty 

alebo pseudofakty, ktoré tu zazneli.  

Tak v prvom rade pán Pilinský, BMX klub Ra ča nemá 

dvanás ť členov. 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Nie, nie je vám rozumie ť.  

Občan   Peter   R a p č a n :  

Pardon, je to lepšie? Tri, štyri.  
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Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Áno.  

Občan   Peter   R a p č a n :  

Tak v prvom rade by som chcel zareagova ť na niektoré 

vyjadrenia pánov poslancov.  

Pán Pilinský, nie je pravda, že bikrosový klub v Ra či 

má dvanás ť členov. Má tridsa ť členov, z toho dvadsa ť sú 

jazdci a, a tých dvanás ť, o ktorých hovoríte sú tí, ktorí 

majú licenciu a teda chodia aj na sú ťaže. Okrem týchto 

samozrejme chodia na túto tra ť trénova ť Slovenská 

reprezentácia, proste jazdci z celej Bratislavy aj širšieho 

okolia. Napríklad sme tu vychovali jazdcov ako je F ilip 

Polc, čo je najlepší slovenský pretekár v zjazdovej 

cyklistike, Bra ňo Nikš, čo je jediný freestylmotokrosár na 

Slovensku. Bratia Lániovci, čo sú najlepší horskí cyklisti 

momentálne a myslím, že pri bikrose za čínal aj Peter Sagan, 

takže toho asi nemusím predstavova ť.  

Ďalej by som chcel zareagova ť na pána Kubovi ča, ktorý 

povedal, že my nejako nelegálne sme za čali užíva ť tento 

areál. Tak dovo ľte, aby som to uviedol na pravú mieru. 

Samozrejme, ke ď sme tento areál za čali budova ť, tak sme 

mali na to povolenie od vtedajšieho miestneho národ ného 

výboru. Takisto sme mali nájomnú zmluvu s Telovýcho vnou 

jednotou Lokomotíva, ktorej vtedy tento areál patri l 

a samozrejme, že sme sa usilovali získa ť tento areál do 

nájmu nieko ľkými žiados ťami, proste, ukážem. Môžem vám 

ukáza ť prílohy, ktoré majú pä ťdesiat strán, čo je 
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korešpondencia s magistrátom a s mestskou časťou, kedy sme 

sa snažili zlegalizova ť naše pôsobenie v tomto areáli.  

Takže nie je to o vyhýbaní sa nájomného, je to 

o neochote mesta, respektíve mestskej časti rieši ť natrvalo 

tento problém a da ť nám nejakú právnu istotu fungovania.  

Ďalej chcem poveda ť, že ke ď som teraz sa rozprával so 

zástupcami investora, ten v podstate ako keby nás o bvi ňoval 

z toho, že my chceme pochova ť tento projekt. To nie je 

pravda. Nám sa tento projekt pá či. Pá či sa nám najviac zo 

všetkých prezentovaných projektov a my ho podporuje me 

všetkými desiatimi.  

Čo sa nám nepá či je, že pozemky, ktoré sú pod našou 

bikrosovou tra ťou a o ktorých nájom sme žiadali 

nieko ľkokrát a momentálne aj mestskú časť Ra ča, ke ď to bolo 

aktuálne, tak tieto pozemky má dosta ť práve investor, ktorý 

ale neplánuje tú našu bikrosovú tra ť rozvíja ť, udržiava ť, 

čoko ľvek s ňou robi ť.  

Čiže ja, aj pozme ňujúci, (gong) pozme ňovací návrh, 

ktorý som podával bol v tom, kde vlastne nejaké pos ledné, 

posledná zúfalá možnos ť zabráni ť tomuto, poviem to rovno, 

neprávu, pretože ni č iné nám nezostáva, ako docieli ť, ako 

sa pokúsi ť docieli ť to, aby investor nedostal nezmyselne do 

správy pozemky, ktoré sa nijako jeho projektu netýk ajú. 

A investor to aj deklaroval, že sa netýkajú a  tiet o 

pozemky nepotrebuje.  

Takže ja by som možno vyzval poslancov, aby prednie sli 

pozmeňujúci návrh v tom duchu, aby mesto Bratislava 
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zaviazalo mestskú časť tieto pozemky pod bikrosovou tra ťou, 

alebo pod bikrosovým areálom, aby mestská časť ich dala 

priamo do nájmu BMX klub Ra ča a popri tom prezentovaný 

projekt môže úplne v pohode bez problémov fungova ť.  

Opakujem, my nepochovávame tento projekt.  

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán Rap čan,  ďakujem ve ľmi pekne, lebo je tri 

päťdesiatpä ť. Čiže vy ste predniesli svoj príspevok.  

Občan   Peter   R a p č a n :  

Ďakujem. 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ja vám ve ľmi pekne ďakujem. 

Slovo má pán Ľubomír Viš ňovský, pripraví sa pán Tomáš 

Čechvala.  

Nech sa pá či. 

Občan   Ľubomír   V i š ň o v s k ý :  

Tak, dobrý ve čer všetkým.  

Som trošku nervózny, lebo nikdy som v tejto pozícii  

nebol Som aj dos ť prekvapený, jak to u vás funguje. Som 

zasko čený.  
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No a ja vás váš vzá čny, vzácny čas nechcem zdržiava ť, 

ja len odpoviem na veci, ktoré vás asi budú najviac  

zaujíma ť. To je, že my nemáme absolútne problém, aby vy ste  

spravili nejakú zmluvu pre nás, my ju budeme, budem e, 

budeme ur čite dodržiava ť. Čiže my sme vo vašich rukách.  

To, čo vidíte na monitore, teda na meotare čo sa 

premieta, tak je to váž, je to stopercentný projekt .  

A ďalšia otázka tam je ubytov ňa. Áno, chceme stava ť 

ubytov ňu, ale hotelík, ale športhotel preto, aby tam mohli  

hlavne deti, ktorým budeme poskytova ť kempy aj z okolia, 

aby tam mohli chodi ť a prespáva ť. Vôbec nechceme žiadny 

hotel ako má pán Široký alebo niekto iný, to vôbec 

neplánujeme.  

Jedine čo vám môžem tu garantova ť mojim menom.  

Ja neviem, ešte čo chcete ďalšie otázky vedie ť, ja len 

verím, že ak ste tu spravili teraz, ja neviem, ja t u čakám 

dá sa poveda ť dve hodiny, tak každý má nejakú pripomienku. 

Poďme nie čo spravi ť, po ďme nie čo vybudova ť pre rozvoj dá sa 

poveda ť Bratislavy, rozvoj Ra če, spravme nejaké 

rozhodnutie, ktorý budeme spokojní my, s ktorým bud ú 

spokojní bé, béemixkári, takisto my im to vôbec nec hceme 

zobra ť, k ľudne nech si to robia, nech si v tom pokra čujú, 

nikto im to absolútne neberie. My sa k ľudne posunieme, ale 

môžem vám poveda ť to, že nejak im pomáha ť v tom vôbec 

nemáme záujem, im hlavne to kazi ť.  

A jak som povedal, že spravte si vy, pripravte si v y 

zmluvu, ktorú vy, ktorá bude pre vás výhodná, ktorá  pre vás 
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bude dá sa poveda ť transparentná, návrh, aby tam nebol 

nejaký hotel alebo nie čo, tak my fakt chceme spravi ť 

športoviská a za tým si stojíme. A môžem vám to gar antova ť 

iba mojim menom. 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

(poznámka:  potlesk) 

Ďkujem ve ľmi pekne. 

Slovo má pán Tomáš Čechvala, pripraví sa pán Michal 

Hatina.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Prepáte, faktické budú po vystúpení ob čanov. Tak to 

zvykneme robi ť. Čiže ja dám priestor pre faktické vtedy, 

keď tie vystúpenia zaznejú.  

Občan   Ing. arch Tomáš   Č e c h v a l a :  

Dobrý ve čer. 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Nech sa pá či. 

Občan   Ing. arch Tomáš   Č e c h v a l a :  
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Ďakujem za slovo. 

Na chví ľku vás budem ob ťažova ť. Dúfam, že máte ešte 

dostatok pozornosti, aby sme odpovedali na otázky, 

respektíve som si všimol, že mnohí z vás absolútne tento 

projekt ešte nevideli.  

Územie už poznáte. Je to športový areál Ra ča. 

V územnom pláne je to ur čené pre športové funkcie. Náš 

návrh sa zaoberá vy členenou  plochou, ktorá bola definovaná 

mestským, mestskou časťou Ra ča. To je zhruba táto zelená 

plocha, kde sa nachádza, kde je aj umiestnený proje kt.  

Je to pomerne jednoduchá záležitos ť. v podstate dva 

nosné športy, ktoré tu majú umiestnenie sú ľadová plocha, 

kde môžu prebieha ť tréningy a relaxácia športovcov s tým 

spojená. A ďalej bazénový svet, kde je dvadsa ťpäťmetrový 

bazén, šes ť dráh, plus welness K tomu prislúcha zázemie 

jednej a druhej budovy.  

Ja vám teraz pustím krá, krátku, krátke video, kde je 

to asi najlepšie odprezentované. Ako môžte vidie ť, tak je 

to pomerne jednoduchá budova, ktorá má dve podlažia  s tým, 

že ho priestor bazénu a priestor klziska je samozre jme 

s vyššou svetlou výškou.  

Dominantnou časťou je vlastne strecha. A tá strecha 

prikrýva aj exteriérový, exteriérovú časť, kde je 

multifunk čné ihrisko.  

Čo to znamená? Znamená to, že chceme vytvori ť priestor 

pre ob čanov Ra če, pre mladých chalanov z ulice, ktorí 

jedného d ňa, ke ď sa budú hra ť na tomto ihrisku, možno cez 
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sklo uvidia Ľuba Viš ňovského alebo, alebo Gaba Barana 

a budú chcie ť za čať trénova ť a postupne sa dostanú k športu 

na inej úrovni.  

Toto červené, čo tu vidíte je náš hotel dlhý, široký, 

bystrozraký a jeho pôdorysná plocha je tristo metro v. 

Neviem, či mi to budete veri ť, lebo vidím a vyzerá to tak, 

že asi nebudete, ale ja vám ukážem detail. Je to vl astne 

veľmi jednoduchý pôdorys kde môžete vidie ť, že sú doslova 

nacpané postie ľky pre pätnás ťro čných chalanov so sprchou 

a s toaletou.  

Je to potrebné jednoducho z toho dôvodu, že musíte si 

predstavi ť, že dôjde autobus alebo dva autobusy detí 

a h ľadáte teraz pre nich ubytovanie. H ľadáte pre nich teraz 

ubytovanie v Ra či. Môžete ís ť do hotela Barónka, môžete ís ť 

k Vietnamcom na Černockého  alebo v rámci tohto komplexu 

vybudujete doplnkovú funkciu kde tie deti nemusíte za ruku 

vies ť cez prechod, cez cestu kde sú ohrozené, ale 

jednoducho interiérom ich dovediete k bazénu alebo ku 

klzisku.  

To je celé. Ke ď s tým máte problém, tak samozrejme, 

treba sa o tom bavi ť.  

Ešte by som doplnil, že naša štúdia je upravená 

viackrát a z toho dôvodu, že sme boli (gong) v disk usii aj 

s futbalistami, aj so zástupcami BMX. 

Ďakujem za slovo. 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 
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primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Pokra čuje pán Michal Hatina a potom bude priestor pre 

faktické poznámky a ďalších prihlásených poslancov.  

Občan   Michal   H a t i n a :  

Ďakujem pekne za slovo.  

Je mi ve ľkou c ťou, že areál, ktorý hodláme a chceme 

vybudova ť môže slúži ť celej Bratislave, čiže aj vám. A toto 

je možno prvé fórum, ktorým by som vás do toho areá lu rád 

pozval. Bude čo si zašportova ť a bude tam skuto čne robi ť.  

Vytvárali ho autorsky a investorsky sa na ňom 

podie ľajú ľudia, ktorí traja, štyria autori a investori 

majú dokopy zhruba devä ť detí. Títo ľudia vozia svoje deti 

na šport každý de ň. Každý de ň na nich hodinu až dve čakajú, 

každý de ň im robia doprovod, každý de ň zabezpe čujú obrovskú 

logistiku. Všetcia títo autori a investori vložili svoj 

know how spä ť šes ť, sedem rokov starostlivosti o svoje 

deti, ktoré vedú k športu a spe čatili ho do tohto projektu. 

Ni č iné v ňom nie je.  

Je v ňom to, čo môžme robi ť zatia ľ čo moje die ťa hrá 

hokej. (poznámka:  nezrozumite ľné slovo) to, že môžem nie čo 

robi ť vo fitness centre pláva alebo moje najmladšie deti  

robia akvabely. To je vpe čatené do tohto projektu a taká je 

ambícia.  

Ak niekto niekedy viezol die ťa na kemp, tak vie aké je 

obrovský   problém, ke ď je ten hotel čo len cez ulicu 
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niekde ďalej. Čiže preto je tam nejaká ubytov ňa, ktorá sa 

o tieto deti stará.  

Keď niekto má deti, ktoré plávajú a viete, čo je to 

v zime previez ť die ťa čo len do auta cez parkovisko a že 

vám prechladne a potom ho dva, tri týždne lie čite, tak vie, 

pre čo tam ten hotel je.  

Ak tam mám nejakých plavcov, ktorý dvoj alebo 

trojfázovo plávajú a potrebujú si niekde odpo činú ť a suchou 

hlavou alebo mokrou hlavou v suchom prostredí vojdú  do vane 

alebo vojdú do postele.  

Čiže to je dôvod, pre čo tam to zariadenie je.  

A teraz trošku ťažšia téma.  

Samotný areál je v podstate danajský dar. A za jedn o 

euro je otázka, či to je cena jedného eura. Vyvolané 

investície pri realizácii takéhoto projektu na dano m území 

sú asi nasledujúce: 

Vodohospodársky podnik vy číslil investíciu na to, aby 

sa dokázal sanova ť sú časný havarijný stav potoka 

a preložilo sa jeho koryto alebo sa sanovalo jeho k oryto na 

jedna celá štyri milióna eur; 

Bratislavská vodárenská spolo čnos ť vy číslila prekládku 

osemstovky, ktorá vedie pozemkov na šes ťsto až osemsto 

tisíc eur; 

A znalecký posudok firmy, ktorá búrala Tehelné pole  

a vytvorila nám analýzu na to, ko ľko budeme plati ť, ke ď 

budeme chcie ť zhodnoti ť ten pozemok, aby sme ten val dali 

dole, je ďalších tristo až štyristo tisíc eur.  
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O prenájme pozemku na tridsa ť rokov za jedno euro sa 

zďaleka nedá vôbec hovori ť a preto si myslím, že analýza 

a to, že tomu chceme čeli ť tvárou a to, že vás dneska 

pozývame do toho zariadenia a že sme ho vytvárali, tú 

myšlienku, s ideou, za ktorou stojí praktická skúse nos ť 

s využívania športovísk v Bratislave, tak apelujem na vás, 

aby sme len technickú vec, ktorú je treba v uznesen í 

magistrátu upravi ť, aby sme ju upravili, aby sa mohlo 

proste bez problémov za čať, pretože do dvoch rokov chceme 

skon či ť.  

Ďakujem pekne. 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem ve ľmi pekne za vaše vystúpenie.  

Sú tri faktické poznámky na vystúpenia zástupcov 

investora a bikrosovej dráhy.  

Pán poslanec Borgu ľa ako prvý.  

Ing. Martin   B o r g u ľ a , poslanec MsZ: 

Ja som chcel poveda ť len jedno-jediné. 

Evidentne, aj z vystúpení týchto ľudí, čo tu dnes 

boli, máme dneska pred sebou zámer, ktorý je dobrý,  asi 

dobrý. A keby nemal nejaké ved ľajšie pachute, tak by to bol 

zámer, ktorému budeme všetcia tlieska ť. Ale v ďaka možno 

tomu chvatu predkladania a kade čoho okolo toho čo sa deje, 

tak toho dávame do, do balíka Hiltonov a podobných 
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projektov. Čo mňa, keby som do toho dával svoje meno ako 

pán Viš ňovský, osobne by dos ť urážalo. 

A ja som sa chcel opýta ť predkladate ľa, ja som sa ho 

to  pýtal a teraz na štyri o či a mi povedal, že nie a tak 

asi mi to povie teraz verejne: že, že Pe ťo, že nechceš to 

stiahnu ť,  však toto zastupite ľstvo evidentne bude, bude, 

bude možno o týžde ň znova pokra čova ť, dopracova ť ten 

materiál. Lebo však tu je vô ľa na druhej strane to urobi ť 

dobre, tak, že to bude naozaj dobre, dôveryhodné a,  a, 

a da ť to na toto zastupite ľstvo. Pod ľa mňa, teraz si na 

najlepšej ceste, aby to tu polovica poslancov neodh lasovala 

a tým pádom, aby celý zámer bol zrušený. (gong) a m ožno 

sta čí týžde ň navyše. 

A ja sa bojím, či toto nie sú len tvoje predvolebné 

nejaké také ťahy a či nechceš kvôli svojim predvolebným 

ťahom obetova ť možno dobrý projekt. A m ňa by to osobne 

mrzelo.  

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Fiala má faktickú poznámku.  

Stanislav   F i a l a , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo.  

Faktická poznámka na pána Viš ňovského aj s návrhom 

riešenia, ktoré som pripravený predloži ť v mojom riadnom 

príspevku. A možno niektorí zvážia, či sa prihlásia do 

diskusie.  
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Hodlám predloži ť návrh uznesenia: 

Mestské zastupite ľstvo po prerokovaní  materiálu žiada 

primátora, aby v spolupráci s mestskou časťou Ra ča zriadil 

komisiu zložené z poslancov mestského zastupite ľstva, 

predstavite ľov mestskej časti Ra ča, pracovníkov magistrátu, 

zástupcov investora a BMX klubu Ra ča na posúdenie 

a predloženie návrhu riešenia právnych vz ťahov k športového 

ael, športového areálu v Ra či v termíne do 20. 9. 2014. 

Termín 17. 7. 2014. 17. 7. zriadenie komisie, predl oženie 

riešenia 20. 9. 2014. To znamená, mohli by sme to r ieši ť na 

budúcom zastupite ľstve.  

Nehodlám prehodnocova ť ví ťazov sú ťaže, iba chcel by 

som týmto da ť, da ť (gong) možno tú právnu stránku veci. 

Ďakujem. 

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 po tom čo som si vypo čula investorov 

a niektorých kolegov, tak sa za niektoré vy, niekto ré 

vystúpenia doslova hanbím.  

Ja si myslím, že sú tu istí poslanci rozbíja či, ktorí 

už dneska rozbili nieko ľko projektov a myslím si, že sa 
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chystajú rozbi ť ďalší dobrý projekt. A nebude to asi ani 

posledný a je mi to ľúto.  

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: 

Ja len k tým návrhom sa chcem spýta ť, že či teda 

z môjho poh ľadu v prípade, že, že tá zmluva prejde týmto 

zastupite ľstvom, tak ja som s tým v poriadku, pretože ja 

mám teda zásadný problém len s tým, aby naozaj nedo šlo 

k akejko ľvek pochybnosti k tomu, že ten zámer tak, ako je 

prezentovaný bude dodržaný.  

Čiže ak investor nemá problém s tým, že vlastne zmlu va 

prejde týmto zastupite ľstvom, čo sa týka a samozrejme 

s tým, že vlastne ten BMX klub tam dôjde k dohode, hej? 

Čiže k tomu, aby jednoducho nedošlo k, k likvidácii ich 

alebo nejakému výraznému obmedzeniu  ich areálu, ta k si 

myslím, že to, aspo ň pre m ňa je ur čite akceptovate ľné.  

A ak s týmto niekto súhlasí, tak takisto neviem, či sa 

to dá zapracova ť či už do návrhu pána Fialu alebo pán 

Pilinský by si nie čo obdobné osvojil. A, a z mojej strany 

to považujem za, za riešenie.  

Ďakujem. 
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Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Pilinský.  

Mgr. Peter   P i l i n s k ý , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Tak ja si myslím, tak ako sme to toho 30. januára, že 

teda tu zase zavádzame nejaké dva metre. Tak prosím  vás, 

potom aj k tomu materiálu číslo osemdesiatjedna, kde sme 

zverili pozemok za ú čelom výstavby parkovacieho domu 

v spolupráci so súkromným investorom, tak aj tam po tom 

urobme nejakú komisiu, ktorá bude dohliada ť na tú, na tú 

zmluvu.  

Prosím vás, čo to, čo toto tuná zase zavádzame? Pre čo? 

Však ja som povedal na za čiatku. Mestská časť uznesením 

prijala, že vytvorí komisiu, ponúkol, ponúkli sme m iesto aj 

na, aby tam bol v zastúpení zastúpený zástupca mest a. Ke ď 

pán primátor ne, ne, nech tam je, nech tam je posla nec, 

nech tam neni pracovník SNM, teda z majetkového. Ja , ja to 

iba uvítam.  

Ale pre čo zrazu ma ť má v tomto zastupite ľstve by ť 

schva ľovaná zmluva na pozemok, ktorý je v správe mestskej  

časti? To čo tu zase zavádzame? Potom to tak urobme všade. 

Nie l, nie len v Ra či.  

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 
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Pán námestník Budaj. Faktická. 

Ján   B u d a j ,  námestník primátora a poslanec MsZ: 

Ja som sa chcel len po ďakova ť za racionálny návrh pána 

Fialu. Ja myslím, že tu zaznel správny návrh, v spr ávnu 

chví ľu. Možno by bolo naozaj dobré, keby sa rýchle 

prikro čilo k takémuto nejakému postupu, lebo nikto z nás 

nechce podpisova ť bianko šeky.  

Ak pán starosta sa dovolávaš, pre čo niektorí poslanci 

hovoria, že sa to v Ra či nevyvíjalo dobre, spôsobil si to 

tým, že si tu nepovedal, že text, ktorý schva ľujeme, 

nesedí. A spôsobil si to tým, že si potom dal narýc hle 

odschva ľova ť v Ra či rozhodnutia, ku ktorým nemáš zatia ľ 

právo, až ke ď toto zastupite ľstvo pozmení ten text. Nechal 

si si ich odhlasova ť, napochytre. To sa nerobí v slušnej 

spolo čnosti. Mohol si po čkať, kým toto zastupite ľstvo sa 

k veci vyjadrí, pretože ten zámer si tu vtedy nedek laroval, 

nestáli tu títo páni, ke ď sme ti zverovali pozemok. (gong) 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pani poslanky ňa Reinerová.  

Ing. Anna   R e i n e r o v á , poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Dávam návrh na ukon čenie diskusie.  

Už od vás, pán primátor, odznel návrh, aby sme 

disponovali  
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(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pani poslanky ňa to prednáša ako procedurálny návrh. 

Toto sú faktické zvláštneho druhu. Ja si myslím, že  to 

možno prija ť. Robíme to všetci, vo faktickej dávame návrh 

na ukon čenie diskusie, procedurálne návrhy, procedurálne 

návrhy je možné dáva ť aj faktickou. Procedurálne.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Nie je možné. Nech sa pá či, nie je možné, chcete ďalej 

diskutova ť. Ja viem, že dnes budeme ma ť ve černú kapustnicu. 

Ja ju dám objedna ť. O pol noci bude kapustnica. Dnes.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Pokra čujeme, prosím, faktickou poznámkou, ktorú mám 

ja.  

Chcem nabáda ť pána poslanca Fialu, aby.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Ešte raz, prosím. Teraz zabudnite na kapustnicu, po ďte 

k riešeniu.  

Nabádam vás na to, aby sme nerobili komisie. Toto 

zastupite ľstvo musí ma ť dostatok sily, aby povedalo 

podmienky, za ktorých môže mestská časť využi ť ten pozemok 

sama.  
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Ak toto za čneme naozaj robi ť, Peter Pilinský má 

pravdu, potom neveríme ni čomu.  

Ja som vám predložil návrh, ktorý sa chcem opýta ť 

Petra Pilinského a investorov, či je v poriadku. Zverené 

možno prenaja ť maximálne na tridsa ť rokov bez možnosti 

opcie ďalšieho pred ĺženia. To je bod jedna. Nie pä ťdesiat, 

ale tridsa ť.  

Druhý, existujúca BMX dráha ostane zachovaná. 

Zrozumite ľný princíp. Ni č viac nehovoríme, je to princíp, 

podmienka.  

Tretí, a ten chcem upravi ť. Pozemky sa zverujú za 

podmienky, že na nich nebudú postavené žiadne (gong ) 

zariadenia na trvalé ubytovanie. Hotel, prechodné b ývanie, 

ubytov ňa nevadí, trvalé byty, to nám prekáža. To je to, čo 

tam nechceme.  

Tieto tri podmienky navrhujem da ť do uznesenia 

mestského zastupite ľstva a ostatné nech vyrieši mestská 

časť. Toto je to podstatné, o čom sme tu hodinu 

a tridsa ťštyri minút diskutovali. Ja si myslím, že týmto sa 

to vyrieši.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Pán starosta a poslanec Pilinský má faktickú poznám ku.  

Mgr. Peter   P i l i n s k ý , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Ja som ten návrh nemal, ale tak, jak si ho pre čítal, 

pán primátor, ja s ním problém nemám. Len pre infor máciu, 
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my sme toto isté mali v našom uznesení, ktoré sme p rijali 

my ako mestská časť: 

Nájomca zachová v areáli Černockého v rámci 

prenajatých plôch pozemkov jestvujúcu BMX dráhu. Ta kže toto 

tam je.  

Čo sa týka tých bytov, nemám s tým problém. a čo sa 

týka tých tridsa ť a my sme mali opciu na, na dvadsa ť, to je 

myslím že skôr otázka na investora, či sa mu tie vyvolané 

investície vrátia, či s tým vie ži ť. Ja nie som ekonóm, ja 

s tým problém nemám, len či s tým je potom uzrozumený 

investor, že tie veci, ktoré tam narátal na pä ť, šes ť 

miliónov, je tam proste návratnos ť tridsa ť rokov.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec Drozd.  

Ing. Slavomír   D r o z d , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Ja som sa tiež chcel spýta ť podobné.  

K tomu prvému bodu. Po tridsiatich rokoch, čo bude 

s majetkom? S tými budovami? Prejdú do majetku Ra če alebo 

mesta, alebo ako? Lebo ke ď nemajú opciu na ďalší, na ďalší 

nájom, čo potom s tým majetkom bude?  
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Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

A ke ď majú, tak po pä ťdesiatich rokoch bude s nimi čo? 

Tá otázka stojí rovnako. Aj po pä ťdesiatich, aj po 

tridsiatich. To je stále tá istá otázka. To sa pýta jte 

predkladate ľa, ktorý na to odpovie v závere čnom slove.  

Pán poslanec Fiala.  

Stanislav   F i a l a , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo, pán primátor. 

K tomu návrhu uznesenia, podmienka, že BMX dráha 

zostane zachovaná. No spome ňme si, basketbalová dráha na 

Interi je zachovaná. Ona stojí. Len problém je v to m, že od 

nás žiadajú vysoké nájomné.  

V tomto návrhu uznesenia tá BMX dráha pokojne môže 

stá ť, len nevieme za akých podmienok ju budú ma ť tí, ktorí 

ju chcú prenaja ť.  

Nechcem by ť rozbíja čom, prišiel som s návrhom 

riešenia, možno sa nie každému pozdáva. Ale prináša  

riešenie také, že, že minimálne dos ť ve ľkej časti neostane 

blen v ústach po tomto rokovaní. Mohlo by to by ť o dva 

mesiace neskôr, ale, ale prinášam pokus o riešenie,  ktoré 

nemusí by ť  geniálne, ale po ktorom môžu by ť všetci 

spokojní.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 
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primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec a starosta Pilinský nie je prítomný, čiže 

jeho faktická poznámka prepadá.  

Diskutujú ďalší záujemcovia o vystúpenie v našej 

diskusii. A to je pán poslanec Hanulík.  

Ing. Peter   H a n u l í k , poslanec MsZ: 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Prosím vás, asi všetci poznáme tú situáciu, že skor o 

každé športovisko zaniká, alebo mnohé zanikli. Ja s i 

myslím, že investora, ktorý prinesie do mestskej časti 

šport alebo proste dáke športovisko, by sme mali ví ta ť 

mávatkami. My ho v Dúbravke chceme. Ke ď si to rozmyslí 

v Ra či, bude vítaný.  

Ale poviem vám jednu vec. Čo si myslíte, kto lepšie 

pozná situáciu v Ra či ako starosta Pilinský. Kto vie či to 

tí ob čania to tam chcú alebo nechcú? Ja si myslím, že tak ý 

projekt dneska aby spravil niekto, naozaj musí milo vať 

šport. To nie je dneska, že sa prenajíma za euro pr etože je 

to bežná cena, ale pretože ten šport nie je až taký  

výnosný, ako si niekto myslí.  

A čo sa týka ubytovania. Neviem si predstavi ť 

športovisko, ktoré má robi ť nejaké turnaje, alebo naozaj má 

robi ť ten šport na vyššej úrovni, aby nemohlo tam pozva ť na 

ten turnaj z ved ľajšej, z ved ľajšieho mesta, z ved ľajšej 

dediny.  
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A poviem vám, záruku starosta a záruku Viš ňovský, ja 

si myslím, že už vyššia záruka neexistuje.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Kor.  

Pani námestní čka Kimerlingová má faktickú poznámku.  

Ing. Viera   K i m e r l i n g o v á ,  poslanky ňa MsZ: 

No, ja doplním kolegu Hanulíka, pretože spomínaná h ala 

v Petržalke, tá zimná hala, je, funguje, prevádzkuj e sa, 

ale už sú informácie, že má problémy s prevádzkou, lebo im 

to finan čne nevychádza. Takže tuná môžeme by ť radi, že 

ktosi solventný sa chce pusti ť do takej investície.  

Ja by som vás prosila o podporu a už teda ukon čime tú 

diskusiu.  

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

To by mohol niekto navrhnú ť, ale iba z tých, čo je 

prihlásených.  

Pán poslanec Kor ček.  

JUDr. Tomáš   K o r č e k , poslanec MsZ: 
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Ďakujem za slovo.  

Nedám návrh na ukon čenie diskusie, lebo chcem 

diskutova ť, ale budem sa snaži ť by ť, by ť stru čný. 

V prvom rade chcem po ďakova ť pánovi Viš ňovskému, že sa 

podujal na takýto projekt.  

Ja keby som bol v jeho koži a vypo čujem si túto 

diskusiu, tak odídem pre č a zajtra za čnem rokova ť niekde 

v Ma ďarsku alebo v Rakúsku, alebo možno v Dúbravke. 

A myslím si, že za týžde ň by som bol tam spokojný, vybavený 

a všetko by som mal schválené.  

A taktiež si myslím, že pán starosta Pilinský si 

zaslúži po ďakovanie a nie nejaké slová hany, pretože my sme 

mu v januári zverili do správy tieto pozemky a tera z na 

začiatku júla už tu máme investora. Ten projekt, ktorý  som 

tu videl, mne sa celkovo pá či. A myslím si, že zaslúžil by 

si za toto pochvalu.  

Čo sa týka toho hotela, je prirodzené, že takýto 

primeraný hotelík tam môže by ť a som rád, že v Ra či nebudú 

zažíva ť to, čo obyvatelia v Novom Meste, kde bude 

dvadsa ťdva poschodová budova služobných bytov 

tristoštrnás ť, ktoré budú ma ť vyše dvadsa ťtisíc metrov 

štorcových.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 
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Ďakujem pekne. 

Diskutuje pán poslanec Muránsky.  

Ing. Michal   M u r á n s k y , poslanec MsZ: 

Ja dávam návrh na ukon čenie diskusie.  

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

O tomto návrhu dávam hlasova ť bez rozpravy.  

O návrhu na ukon čenie diskusie dám hlasova ť bez 

rozpravy, potom budeme pokra čova ť vystúpeniami ďalších 

poslancov, lebo pod ľa toho, či bude prijatý. Ak bude 

prijatý, tak môžu vystúpi ť ešte tí, ktorí sa prihlásili do 

diskusie.  

Prosím, prezentujte sa a hlasujte o návrhu na 

ukon čenie diskusie. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Martin, prosím ťa. Potom, potom, odhlasuj.  

(Prezentácia a hlasovanie pokra čuje.) 

Nemôžeš to predloži ť?  

(Prezentácia a hlasovanie pokra čuje.) 

Tridsa ťjeden prítomných, 
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dvadsa ťjeden za, pä ť proti, štyria sa zdržali, jeden 

nehlasoval. 

Konštatujem, že sme schválili návrh na ukon čenie 

diskusie a dokon číme ešte diskusiu vystúpeniami 

prihlásených re čníkov.  

To znamená pán poslanec Fiala má druhé vystúpenie.  

Nech sa pá či. 

Stanislav   F i a l a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Pán primátor, chcem dôsledne dodržiava ť rokovací 

poriadok, pretože ja som avizoval to, ten môj pozme ňovací 

návrh, teraz ho teda pre čítam:  

Mestské zastupite ľstvo po prerokovaní  materiálu žiada 

primátora, aby v spolupráci s mestskou časťou Ra ča zriadil 

komisiu zloženú z poslancov mestského zastupite ľstva, 

predstavite ľov mestskej časti Ra ča, pracovníkov magistrátu, 

zástupcov investora a BMX klubu Ra ča na posúdenie 

a predloženie návrhu riešenia právnych vz ťahov športového 

areálu v Ra či v termíne do 20. 9. 2014. Termín 17. 7. 2014. 

Rozumieme si.  

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Jasne.  
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Stanislav   F i a l a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne pánovi poslancovi Fialovi za uvedenie 

návrhu.  

Pán poslanec Pilinský už nemôže dosta ť priestor, lebo 

by to bolo jeho tretie vystúpenie.  

Takže pani poslanky ňa Reinerová.  

Ing. Anna   R e i n e r o v á , poslanky ňa MsZ: 

Len v krátkosti. 

Chcem po ďakova ť investorovi za vynikajúci návrh, nápad 

vytvori ť nie čo pre naše deti. Podobne uspel projekt Zober 

loptu a nie drogy. Môžte si tu nájs ť nejaké, nejakú 

paralelu. A pánu starostovi Pilinskému za to, že pr iniesol 

toto o krok ďalej.  

Ďakujem pekne. 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Gašpierik.  

Ing. Libor   G a š p i e r i k , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 
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Ja si dovolím predloži ť procedurálny návrh, aby sme 

dneska rokovali do dvadsiatejdruhej hodiny.  

Tento návrh odôvod ňujem tým, pán primátor, že nako ľko 

nás tu strašíte, že bude sa rokova ť o, niekde o pol noci, 

o jednej, o tretej nadránom o územnom pláne hlavnéh o mesta, 

ktorý ste avizovali, že predložíte, o BVS a o ďalších 

dôležitých bodoch nášho mesta, myslím že je to nedô stojné, 

aby sme naozaj rokovali v noci. Radšej nech máme 

pokra čujúce zastupite ľstvo v nejakom ďalšom termíne, ale si 

myslím, že by sme mali ukon či ť tak, ako som povedal, do 

dvadsiatej druhej. Lebo myslím, že, myslím, že o ta kýchto 

závažných bodoch sa v noci a nadránom nerokuje.  

Ďakujem pekne. 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

O vašom návrhu budeme rokova ť hne ď len čo skon číme 

tento bod, čo sa pokúšame už hodinu  a štyridsa ťdva minút 

a stále sa nám to nedarí.  

Pán poslanec Kor ček má faktickú . 

JUDr. Tomáš   K o r č e k , poslanec MsZ: 

Ja ďakujem pánovi Gašpierikovi za tento návrh, lebo 

taktiež som zo slov pána primátora vydeduko, vydedu koval, 

že by sme tu mali by ť do dvanástej, alebo možno až do rána.  
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Povedali sme si taký všeobecný úzus, že rokujeme do  

dvadsiatejdruhej. Ani ja nevidím dôvod, aby sme rok ovali 

dlhšie, môžme rokova ť budúci týžde ň, alebo v inom termíne.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ja som za to, aby sme rokovali do dvadsiatejdruhej,  

len potom nerozumiem pre čo sa tu hodinu štyridsa ťdva 

rozpráva bez konkrétnych návrhov. Tomu nerozumiem. Ako, ke ď 

máte takéto ambície, pokojne ich napl ňte, len rešpektujte, 

že ešte máme štyridsa ťtri bodov programu.  

Pán poslanec Hr čka.  

Nech sa pá či. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ja som ešte chcel, len nemohol som reagova ť na pána 

Pilinského. Že pre čo, pre čo v Petržalke sa nerobí takáto 

zmluva? No pretože v Petržalke to nie je dvadsa ťpäťtisíc 

metrov štvorcových. 

Ako ja, ešte raz. Ten projekt rovnako, ako všetkým 

ostatným, sa mi pá či. Jediné čo mám je, že tak ako sa 

niektoré veci tuto dejú, sa dejú tak ve ľmi podivne a ja 

jednoducho chcem ma ť istotu, že k žiadnej podivnosti 

nepríde a že moji nasledovníci nebudú nadáva ť na m ňa, že ja 

sa tu budem vyhovára ť, že no viete, my sme s dobrým 

úmyslom. To je všetko. 
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Podľa mňa to je ve ľmi jasná a pod ľa mňa absolútne 

pochopite ľná požiadavka. Ni č iné nechcem. Chcem ma ť len 

istotu, že to, čo tam je nakreslené, tam bude. To je 

všetko.  

Ak toto niekomu vadí, a ak teraz ja sa tu mám akože  

spolieha ť, že čo si to dovo ľujem niekoho spochyb ňova ť 

a niekomu neveri ť, alebo nie čo to.  

Hovorím, nedisponujem s vlastnými peniazmi. 

S vlastnými peniazmi môžem k ľudne niekomu da ť desa ťtisíc na 

dobré slovo. Je to moja vec. Sú to moje peniaze, ne siem si 

za to zodpovednos ť. Tu si niektorí neuvedomujú, že sú 

volení zástupcovia. Nedisponujú vlastnými vecami. T o neni 

o tom, či oni niekomu veria. Ide o to, že oni majú 

zastupova ť ob čanov a majú ich zastupova ť najlepšie ako 

môžu. To je všetko. Naozaj, akože ni č viac, ni č menej.  

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec Pilinský má faktickú poznámku. 

Mgr. Peter   P i l i n s k ý , poslanec MsZ: 

Odpustím si. 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

No, myslím, že to je ve ľmi rozumný nápad.  
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Pán poslanec Kríž. 

Mgr. Oliver   K r í ž , poslanec MsZ: 

Ja len krátko chcem uisti ť pána kolegu Janka Hr čku, že 

ďalší poslanci na ňho budú ur čite nadáva ť. Tak, či tak.  

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Kugler.  

Ing. Ladislav   K u g l e r , poslanec MsZ: 

Ja len chcem poveda ť, že podporujem tento projekt 

a pán Pilinského. Ja si spomínam na olympijské hry spred 

štyrmi rokmi, ke ď sme hrali vyrovnanú partiu s Kanadou 

semifinále a vtedy potom odznelo v médiách, že v Ka nade je 

šes ťtisíc hokejových hál a zhruba šes ťtisíc hokejových 

fanúš, hokejových hrá čov bolo registrovaných tu na 

Slovensku. Takže to je obrovský nepomer. A dávam do  

pozornosti, že hrali sme vyrovnanú partiu.  

A pokia ľ budeme sa k tomu stava ť takto na ďalej, že tým 

pádom bude ešte stále menej a menej športovísk, jak  je 

teraz.  

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Borgu ľa, riadne vystúpenie.  
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Ing. Martin   B o r g u ľ a , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Chcem poveda ť, že tento materiál, pod ľa mňa vôbec, ale 

vôbec nie je dobre pripravený.  

Peťo, prepá č, ale jednoducho je to tak, a ty zarezávaš 

nie čo, čo je dobrá vec.  

Lebo napríklad na otázku, na otázku, čo som ti teda 

povedal a opakujem, slušne som sa ťa prišiel opýta ť na 

štyri o či, tak ty mi odpovieš, čo ťa do toho. No, nehnevaj 

sa na m ňa.  

Vieš čo, napriek tomu, že si, že takto to riešiš, ja 

tento projekt podporím, alebo mám snahu ako sa z po zície 

toho, že nie, dostal do pozície, že áno. A rovnakú pozíciu 

má aj pán primátor, ktorý tiež chce, aby v Ra či pre 

Bratislav čanov a nie len pre Bratislav čanov, lebo evidentne 

toto bude projekt, ktorý bude ma ť širšie zameranie.  

Teším sa, Pe ťo, že si sa prihlásil na faktickú, možno 

mi zodpovieš tých tridsa ť rokov.  

A teda spolo čne  s pánom primátorom máme záujem, aby 

tento projekt fungoval, a preto po dohode s pánom 

primátorom dávam návrh uznesenia a síce takýto:  

Mestské zastupite ľstvo po  prerokovaní materiálu 

schva ľuje doplnenie uznesenia mestského zastupite ľstva 

hlavného mesta SR Bratislava číslo 1413/2014 zo d ňa 30. 1. 

2014 o body tri a štyri nasledovne: 
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Bod 3. Zverené pozemky môže mestská časť prenaja ť na 

dobu maximálne na tridsa ť rokov bez možnosti opcie ďalšieho 

pred ĺženia doby nájmu s podmienkou, že existujúca BMX dr áha 

ostane zachovaná.  

Po 4. Pozemky sa zverujú za podmienky, že na nich 

nebudú postavené zariadenia na trvalé bývanie.  

Tento návrh, pán , pán, je, je to návrh ktorý je 

predložený, a ktorý v hlasovaní bude po hlasovaní p ána 

poslanca Fialu. V prípade, že tento pos, prejde jeh o návrh, 

s pánom primátorom sme oddiskutovali, že tento návr h je 

bezpredmetný. Keby neprešiel návrh pána Fialu, tak toto je 

návrh, ktorý zachra ňuje ten projekt. A myslíme si, že 

umožňuje tomu projektu, aby, aby, aby mohol fungova ť 

napriek zlé pripravenému a predloženému materiálu.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Faktickou reaguje pán poslanec Pilinský.  

Mgr. Peter   P i l i n s k ý , poslanec MsZ: 

Ja som sa teraz trošku stratil. Lebo ja som v tých 

dvoch veciach, ktoré si Martin predniesol, videl ti e vety, 

ktoré aj pán, pán primátor mal, čo sa ma teda pýtal, či som 

v tom pohode. Ale bohužia ľ som si musel odsko či ť. Ako to 

teda dopadlo?  
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Ten, ten, tvoj návrh, pán primátor?  

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán starosta, ja nemôžem  predloži ť návrh, môže ho 

predloži ť poslanec. Je to identický návrh.  

Mgr. Peter   P i l i n s k ý , poslanec MsZ: 

A už ho, predložil ho Stanko Fiala. Hej?  

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Fiala predložil komisiu.  

Mgr. Peter   P i l i n s k ý , poslanec MsZ: 

Áno. 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Keď komisia neprejde, tak dávam ďalšie podmienky 

nájmu, aby bolo možné pokra čova ť.  

Mgr. Peter   P i l i n s k ý , poslanec MsZ: 

Okej, omlúvam sa. 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 
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Čiže ja smerujem k schváleniu tvojho materiálu 

s ďalšími podmienkami a tam to akceptoval pán poslanec  

Borgu ľa, ktorý to navrhol, aby sme to takto urobili.  

Má faktickú poznámku, aby reagoval na faktické na j eho 

adresu.  

Ing. Martin   B o r g u ľ a , poslanec MsZ: 

Áno, presne, to čo pán primátor povedal. A on to 

navrhnú ť nemohol, preto sme sa dohodli, že to navrhnem ja. 

Napriek tomu, Pe ťo, ke ď teda by si bol ochotný 

vysvetli ť ešte tých tridsa ť rokov, ako to bude za tridsa ť 

rokov? To je jediné čo už m ňa posledné na tej veci, na tej 

veci trápi. Ale už mi to môžeš vysvetli ť akoko ľvek, ja za 

to budem hlasova ť.  

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Kolek je posledný prihlásený.  

Nech sa pá či. 

Ing. Ignác   K o l e k , poslanec MsZ: 

Ďakujem za možnos ť posledného vystúpenia k tomuto 

bodu.  

Ja v plnej miere podporujem pozme ňujúci, respektíve 

dopl ňujúci ná, návrh pána kolegu, teda Fialu.  
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Tu sa totiž tá debata zvrtla v smere, že my nechcem e, 

respektíve tie kritické hlasy nechcú športovisko v Rači. To 

vôbec nie je pravda.  

Pokia ľ si jasne uvedomíme a pán primátor to povedal na 

začiatku v tejto rozprave, že nám tie ma ľova čky v podstate 

nemajú čo hovori ť o tom ako sa postavíme k návrhu 

pozmenenia nášho uznesenia, ktoré sme už prijali.  

Pre m ňa stále zostáva záhada, pre čo pán starosta Ra če 

v čase ke ď sa prejednávalo naše pôvodné uznesenie, 

nepovedal, áno, mám tam troch, štyroch záujemcov, k torí 

chcú tento priestor využi ť na športové iniciatívy, ktoré sú 

prospešné pre mesto, pre Ra ču a teda dávate mi to s plným 

vedomím toho, že ja si medzi nimi vyberiem, alebo R ača si 

medzi nimi vyberie. Nie, toto  nebolo povedané. To je jedna 

vec. 

Druhá vec, na Slovensku je to možno inak, ako všade  

inde na svete a tu mnohé inve, dobre mienené invest i čné 

zámery a najmä, žia ľbohu športovcov, sa dostávali po čase 

do situácie ke ď ten projekt strácal živnú pôdu pod nohami.  

Ja nechcem by ť zlým prorokom a nerád by som to pánu 

Viš ňovskému nejaké takéto zážitky doprial, ale naozaj, tu 

treba by ť opatrný aj v tomto smere s jeho, či on dáva iba 

svoje meno do projektu, alebo je to investi čná skupina, 

o ktorej sa tu hovorilo, je už na, na nich, na posú dení. Za 

nás ale za poslancov, ktorým bolo zverené toto rozh odovanie 

o majetku mesta, naozaj je jednozna čne nutné si poveda ť, že 

k tejto veci potrebujeme ma ť viac in, viac informácií. 
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A práve toto rieši návrh pána Fialu. V plnej miere sa 

stotož ňujem.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Gašpierik má faktickú poznámku.  

Ing. Libor   G a š p i e r i k , poslanec MsZ: 

Pán primátor, ja vás chcem požiada ť, ja som dal 

procedurálny návrh, o ktorom sa hlasuje ihne ď. Už ste to 

odložili. Takže či sa o tomto mojom návrhu bude hlasova ť? 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Bude sa o ňom hlasova ť hne ď ke ď skon číme bod 

sedemdesiatosem.  

Ing. Libor   G a š p i e r i k , poslanec MsZ: 

Myslím, že je to porušenie rokovacieho, ale dúfam, že 

budeme hlasova ť o ňom.  

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Chce niekto hlasova ť teraz hne ď o tom, že rokujeme do 

dvadsiatejdruhej?  
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(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Dobre, dám o tom hlasova ť.  

Ja vám chcem predloži ť alternatívny návrh, lebo toto 

znie ve ľmi krásne, že do dvadsiatejdruhej a potom už ni č. 

Naša zodpovednos ť tu nie je len za bikrosový areál 

v Ra či, za športoviská a podobne, lebo sme tomu venovali  

hodinu pä ťdesiat. My tu dnes sedíme aj preto, že máme 

rozhodnú ť o peniazoch pre mesto, ktoré sú v bode 

štyridsa ťosem A, štyridsa ťosem B. máme rozhodnú ť o tom, či 

máme spusti ť alebo nemáme spusti ť druhú etapu nosného 

systému, teda Integrovaného dopravného systému, bod  

päťdesiatpä ť A. Máme rozhodnú ť o Nosnom systéme, kde máme 

schváli ť zmluvu so Slovenským plynárenským priemyslom. Ak 

to nespravíme, tak budeme ma ť z toho nejaké zlé dôsledky. 

Máme schváli ť plán kontrolóra na druhý polrok, pretože to 

za nás nikto neurobí. A v bode sedemdesiatpä ť A máme 

schváli ť nie čo o Tren čianskej. A ešte máme pripravené dve 

veci, to je Bratislavská vodárenská, bod A v Rôznom  a bod 

týkajúci sa úveru na Prima banku.  

Navrhujem, aby sme týchto osem bodov prerokovali a keď 

skon číme, ke ď skon číme, aby sme ukon čili rokovanie. Ostatné 

body prerokovali v septembri.  To je alternatíva k tomu, čo 

predložil pán poslanec Gašpierik. 

Ja chápem, že dvadsa ťdva znie sympaticky, ale toto sú 

veci, ktoré musia by ť. Bohužia ľ. Mrzí ma to. Sú to vážne, 

zodpovedné veci, to mesto z nie čoho musí ži ť, musia sa tu 

rozvíja ť ďalšie procesy. Je sympatické to zavrie ť a poveda ť 
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o týžde ň, ale o týžde ň sa možno nezídeme. Čiže ja som 

blízky tomu, aby som vám navrhol alternatívu.  

A vážim si to, že pán poslanec trvá na tom, aby bol o 

pravidlo ako ďalej. Dávam vám alternatívu k tomuto návrhu.  

Čiže dám hlasova ť o návrhu pána poslanca Gašpierika 

a potom o mojom návrhu v prípade, že by tento návrh  

neprešiel  

Ja dávam teraz ten návrh, áno. Pretože si myslím, ž e 

treba sa dohodnú ť na tom, ako to ďalej budeme vies ť toto 

rokovanie, ešte pred tým, než ukon číme sedemdesiatosem A.  

Pán poslanec Gašpierik navrhol rokova ť len do 

dvadsiatejdruhej hodiny.  

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Nie, ja si myslím, že toto vieme zvládnu ť za hodinu, 

ale nie, nie za, nie za štyridsa ť minút. Za štyridsa ť minút 

sa to nedá zvládnu ť. Ja vám, ja vám dávam priestor, 

rozhodnite sa. Ve ď ja len vás upozor ňujem, že máme nejakú 

zodpovednos ť.  

Pustite hlasovanie o návrhu pána poslanca Gašpierik a.  

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

Toto nie sú ťažké body, čo som vám ja navrhol. Ani. 

Okrem béveesky, okrem béveesky a Prima banky.  
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O Gašpierikovi hlasujeme. o tom, že rokujeme len do  

dvadsiatejdruhej hodiny.  

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. O tomto návrhu s a 

rokuje. 

((Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťdva prítomných, 

jedenás ť za, sedem proti, desa ť sa zdržalo, štyria 

nehlasovali. 

Ak môžem, tak budem, budem dáva ť, alebo dám hlasova ť  

o tom návrhu, ktorý som vám predložil, 48A, 48B, 55 A, 65, 

75, 75A  a dva body z Rôzneho, ktoré týkajú vodáren skej 

spolo čnosti a úveru Prima banky. Toto je môj návrh.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Ak chcete aj stanicu, dajte návrh aj na stanicu.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Nie je, nie je.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

To práve, dávam vám teraz návrh, aby sme ho zaradil i.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

My potrebujeme dnes sa vyjadri ť k vodárenskej 

spolo čnosti. Môžme to urobi ť ako prvý bod, ja s tým nemám 

problém. Vyjadríme sa k veciam, ktoré sme tu pred t ýžd ňom 
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otvorili a ktoré treba posunú ť ďalej. Preto vám to 

navrhujem.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Len ste to urobili tak, že ste odsúhlasili návrh na  

Raču, dali ste na osemnás ť tridsa ť, od vtedy o tom 

rokujeme, prosím pekne. Je dvadsa ťjedna tridsa ť a máme 

jeden návrh na zmenu uznesenia. Jeden. A dvojhodino vú 

debatu, čo je legitímne. Preto máme málo času.  

Ja vás prosím, aby ste podporili môj návrh. Čiže 

návrhy, ktoré som predniesol a za číname béveeskou a Prima 

bankou. Bévees, Prima banka a šes ť, šes ť bodov programu 

k tomu.  

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. Ke ď to neprejde, 

poradíme sa, čo ďalej.  

Prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Béveeska, Prima banka a šes ť bodov, ktoré je potrebné 

rozhodnú ť dnes, to je návrh, ktorý som predložil.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

(Prezentácia a hlasovanie pokra čuje.) 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

A ostatné body v septembri.  
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(Prezentácia a hlasovanie pokra čuje.) 

Tridsa ťpäť prítomných poslancov,  

dvadsa ťdva za, pä ť proti, pä ť sa zdržalo, traja 

nehlasovali. 

Konštatujem, že tento procedurálny návrh bol prijat ý. 

 

 

Prosím teraz návrhovú komisiu, aby sme ukon čili bod 

sedemdesiatosem A.  Budeme hlasova ť o návrhoch, ktoré 

predložili poslanci a potom o návrhu ako celku.  

Nech sa pá či. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Budeme hlasova ť o pozme ňujúcom návrhu.  

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ššššt. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Poprosím k ľud, aby ste po čuli o čo budeme hlasova ť. 

Ktorý dával pán poslanec Fiala, návrh na zmenu uzne senia: 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 25. a 26. júna 2014 s pokra čovaním 3. júla a 24. septembra 2014 

 1139 

Mestské zastupite ľstvo po prerokovaní  materiálu žiada 

primátora, aby v spolupráci s mestskou časťou Ra ča zriadil 

komisiu zloženú z poslancov mestského zastupite ľstva, 

predstavite ľov mestskej časti Ra ča, pracovníkov magistrátu, 

zástupcov investora a BMX klubu Ra ča na posúdenie 

a predloženie  ná návrhu riešenia právnych vz ťahov 

športového areálu v Ra či v termíne do 20. 9. 2014, ale 

komisiu má zloži ť do 17. 7., ak si to dobre pamätám, tak to 

povedal pán Fiala.  

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Áno, tak to je. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte o pozme ňujúcom 

návrhu pána poslancu Fialu, ktorý mení uznesenie k tomuto 

materiálu. Je to nový návrh uznesenia.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťpäť prítomných, 

dvanás ť za, štyria proti, osemnásti sa zdržali, jeden 

nehlasoval. 

Konštatujem, že tento návrh nebol prijatý. 

 

Pani predsední čka.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 
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Ďalší návrh, druhý návrh dával pán poslanec Borgu ľa. 

K pôvodnému uzneseniu sa prikladá, teda dopl ňuje sa: 

Mestské zastupite ľstvo po  prerokovaní materiálu 

schva ľuje doplnenie uznesenia mestského zastupite ľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy číslo 1413/2014 zo d ňa 30. 1. 

2014 o body tri a štyri nasledovne: 

Bod 3. Zverené pozemky môže mestská časť prenaja ť na 

dobu maximálne na tridsiatich rokov bez možnosti op cie 

ďalšieho pred ĺženia doby nájmu s podmienkou, že existujúca 

BMX dráha zostane zachovaná.  

V bode 4. Pozemky sa zverujú za podmienky, že na ni ch 

nebudú postavené zariadenia na trvalé bývanie.  

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte  o tomto dopl ňujúcom 

návrhu pána poslanca Borgu ľu. 

((Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťšes ť prítomných, 

tridsa ťdva za, nikto proti, traja sa zdržali, jeden 

nehlasoval. 

Konštatujem, že tento návrh bol schválený. 

 

Pani predsední čka.  

Predsední čka návrhovej komisie 
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Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Tým pádom nemáme už o čom hlasova ť, lebo pán Pilinský 

povedal, že to, čo  

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Máme. Pôvo, pôvodný materiál, pôvodný materiál musí me 

hlasova ť o to jeho vete, ktorá je v tom pôvodnom materiáli.  

O tom sme ešte nehlasovali, o tom sme ešte nehlasov ali. To 

je tá zmena  podmienky, že to nebude v užívaní a v správe. 

To je ten, to je ten  pôvodný text, o tom musíme hl asova ť. 

To sme ešte neriešili.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

On povedal, aj nám to vy čiarkol, že proste odstupuje 

od toho. V tom pôvodnom tu má napísané, že schva ľuje zmenu, 

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: 

Toho uznesenia, vypúš ťa sa slo, vypúš ťajú sa slová na 

ich následnej správy a užívania bodka.  

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 
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primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

O tom treba hlasova ť.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Ostatné už dal vypusti ť.  

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

A ostatné dal von. Áno, to vieme.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Dobre.  

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Čiže o týchto slovách, o tom vypustení z toho 

pôvodného uznesenia treba ešte hlasova ť, aby to celé 

dostalo takú štruktúru, že sa s tým dá ďalej pracova ť.  

Prosím, prezentujte sa a hlasujte o pôvodnom texte,   

ktorý pán poslanec a predkladate ľ upravil na to, že sa 

vypúš ťajú tie slová, že to musí spravova ť a všetko rieši ť 

mestská časť.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 
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A to, to doplnenie zostáva. Ve ď to sú ďalšie podmienky 

uznesenia. To sa len upravuje to pôvodné uznesenie.   

Prezentujte sa a hlasujte.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(Prezentácia a hlasovanie pokra čuje.) 

Čiže to pôvodné uznesenie teraz vlastne dop ĺňame dvoma 

zmenami, jedna z nich je pôvodný návrh a druhá je n ávrh 

pána poslanca Borgu ľu.  

(Prezentácia a hlasovanie pokra čuje.) 

Tridsa ťsedem prítomných, 

tridsa ť za, nikto proti, šiesti sa zdržali, jeden 

nehlasoval. 

Konštatujem, že sme prijali aj tento návrh 

a uzatvorili sme rokovanie o bode sedemdesiatosem A . 

 

Ďakujem ve ľmi pekne zástupcom investora, pánovi 

Viš ňovskému.  

 

 

Prechádzame my na tie body, ktoré som avizoval.  
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BOD 105 RÔZNE A - BRATISLAVSKÁ VODÁRENSKÁ  

            SPOLO ČNOSŤ 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

 

Bod, ktorý je predložený ako prvý v Rôznom, a ktorý  

sme povedali, že budeme rokova ť je bod vodárenská. 

Ďakujem pekne. Dovidenia.  

Je, je otázka vodárenskej spolo čnosti.  

Krátke úvodné slovo k textu, ktorý ste dnes dostali  na 

svoje poslanecké lavice. 

Ja som zvolal na základe rokovania minulý týžde ň 

stretnutie predsedov poslaneckých klubov a politick ých 

strán a snažili sme sa rieši ť situáciu, ktorá vznikla na 

zastupite ľstve minulý týžde ň a uznesenie, ktoré sme prijali 

a zhodli sme sa na tom, zhodli sme sa na tom, že  p osunieme 

tie veci ďalej v tom zmysle, že chceme písomný podklad od 

Bratislavskej vodárenskej spolo čnosti ku problematike 

obstarania informa čného systému pre bé-ve-es a jej dcérsku 

spolo čnos ť Infra.  

Po druhé, chceme požiada ť Úrad pre verejné 

obstrávanie, aby sa vyjadril, či doterajší postup bé-ve-es 

zabezpe čovaný nového systému je v súlade so zákonom 
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o verejnom obstarávaní. Toto sú k ľúčové podklady, na 

základe ktorých je možné posúdi ť, či bol porušený zákon, či 

je potrebné vyvodi ť politickú zodpovednos ť, a ke ď, tak vo či 

komu.  

Po druhé navrhujeme zruši ť tú časť uznesenia, ktorá 

hovorí o šifrovaní faktúr Bratislavskej vodárenskej  

spolo čnosti. Ja som sa dohodol s pánom poslancom Šindlero m 

ako predsedom dozornej rady, že túto funkciu v zmys le 

obchodného zákonníka preberie na seba dozorná rada.  Pán 

poslanec ma informoval, že s tým nemá problém, že s a to už 

de facto za čalo dia ť. Je to postup, ktorý zodpovedá 

obchodnému zákonníku a po vzájomnej dohode teda nav rhujem, 

aby to išlo takýmto spôsobom, s tým, že ja si nájde m spôsob 

ako komunikova ť s pánom predsedom a by ť informovaný aj zo 

strany majoritného akcionára, to je hlavného mesta 

o priebehu tých faktúr a tých zmenách.  

Navrhoval som aj tretie uznesenie, aby sme dovolili  na 

uvo ľnené miesto, ktoré teraz máme v predstavenstve 

spolo čnosti konkrétny návrh, ale zhoda politických strán 

bola v tom, že prebehnú politické rokovania medzi 

jednotlivými subjektami a pokia ľ dôjde  k zhode, tak bude 

predložené meno. Pokia ľ ja mám informácie, tak k takejto 

zhode doteraz od utorka do dnešného d ňa neprišlo, čiže to 

cé uznesenie je možné hlasova ť len vtedy, ak bude ma ť 

konkrétne meno a bude na ňom zhoda, inak ja to uznesenie 

stiahnem a budeme to musie ť rieši ť na najbližšom 

zastupite ľstve, pretože sme pod ľa zákona povinní ma ť 

kompletné zloženie orgánov.  
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To je moje vysvetlenie, moje úvodné slovo k návrhu 

uznesenia k téme bé-ve-es. 

Otváram k tejto téme diskusiu.  

Je to Rôzne, napíšme to Rôzne A, téma bé-ve-es. 

Pomlčka bé-ve-es. Tak sa bude vola ť táto časť našej 

diskusie.  

Pán poslanec Šov čík ako prvý, nech sa pá či.  

Mgr. Sven   Š o v č í k , poslanec MsZ: 

Pro. Vážené zastupite ľstvo, chcem vás upozorni ť na to, 

že vedenie spolo čnosti Bratislavská vodárenská spolo čnos ť 

v tejto chvíli nemá kompletné predstavenstvo, ale n emá 

predsedu predstavenstva.   

Čiže to znamená, že ke ď my aj doplníme ten návrh 

o ďalšieho člena predstavenstva, to nefunguje tak pod ľa 

stanov spolo čnosti, že oni si medzi sebou zvolia predsedu, 

ale to valné zhromaždenie spolo čnosti musí vypoveda ť, kto 

je predseda spo, predseda predstavenstva a povinnos ti 

a funkcie predsedu predstavenstva nemôže, nemôžu sa  

delegova ť na niekoho ďalšieho.  

Čiže jedna otázka je, otázka generálneho riadite ľa 

spolo čnosti, ale tá dôležitejšia otázka je, že tá 

spolo čnos ť v tejto chvíli nemá predsedu predstavenstva.  

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 
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Ďakujem pekne 

Pán poslanec Uhler.  

Mgr. Jozef   U h l e r , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Kolegovia, dnes sme v stave, že jeden člen 

predstavenstva chýba. Odišiel pán Jakab, ktorý bol 

nominantom SDKÚ, našim nominantom, netajili sme sa tým. Ak 

my nebudeme kona ť, bude kona ť predstavenstvo, ktorému to zo 

stanov vyplýva, aby navrhovalo ďalšieho člena valnému 

zhromaždeniu. Ja si myslím, že kona ť by sme mali 

a prednesiem svoj návrh.  

Tak ako sme avizovali už kedysi vo februári, marci,  že 

by to mal by ť človek, ktorý je zvnútra podniku, na tom 

trváme. Bolo tu meno, ktoré bolo neprijate ľné, bol to pán 

Nemec, ktorý niektorým členom zastupite ľstva nevyhovoval. 

Ja dnes navrhnem iného pána. Tiež je to človek zvnútra, 

ktorý je tam od roku 2007. jeho meno je Zenon Mikle  a je 

vedúcim komunika čného odboru. Myslím si, že pozná 

problematiku a na nejakých sedem, osem mesiacov to bude 

ur čite vhodný člen predstavenstva až do doby kým nové 

zastupite ľstvo nerozhodne o tom, ako bude vyzera ť 

predstavenstvo spolo čnosti.  

Ak tento návrh nebude schválený, oznamujem, že SDKÚ -DS 

sa stiahne z tohto podniku so všetkým, čo k tomu patrí.  

Ďakujem. 
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A takto, aby to bolo po správnosti, pre čítam návrh 

uznesenia: do časti cé sa dop ĺňa meno Zenona Mikle, aby to 

bolo správne vysklo ňované. 

A navrhujem aj doplni ť aj nový bod dé, kde dé poveruje 

primátora hlavného mesta Bratislavy bezodkladne zvo la ť 

valné zhromaždenie obchodnej spolo čnosti Bratislava 

Bratislavská vodárenská spolo čnos ť, akciová spolo čnos ť, 

predloži ť návrh na vo ľbu zástupcu hlavného mesta SR 

Bratislavy za člena predstavenstva tejto spolo čnosti pod ľa 

bodu cé tohto uznesenia.  

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne za predloženie tohto návrhu.  

Faktickou poznámkou reaguje pán poslanec  Borgu ľa.  

Ing. Martin   B o r g u ľ a , poslanec MsZ: 

Hm. Ja len že takýto materiál, takýto návrh 

nepodporím. Nebol dopredu nijakým spôsobom diskutov aný.  

Ale napriek tomu, čo ste povedali vy, pán primátor, 

alebo teda pán Šov čík čo povedal, doslova v obchodnom 

registri je napísané, že podpisovanie v mene spolo čnosti sa 

vykoná tak, že k vytla čenému alebo napísanému obchodnému 

menu spolo čnosti sa pridá predseda predsta, alebo teda 

prepá čte , pri čom v mene spolo čnosti podpisujú najmä dvaja 

členovia predstavenstva a to predseda predstavenstva  spolu 

s členom predstavenstva.  
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To znamená, ke ď tá spolo čnos ť nebude ma ť predsedu 

predstavenstva, čo nemá, mám za to, že teraz od dnes, od 

toho momentu čo sa vzdal, nemôže vôbec ni č podpísa ť. Lebo 

síce hociktorý člen predstavenstva podpíše, predseda 

predstavenstva chýba. Tak to tu je napísané. Teraz však som 

teraz to tu otvoril na základe toho, čo pán Šov čík povedal.  

Ale opakujem, že taký návrh, aký bol predložený, 

podporova ť nebudem.  

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Len č, faktická poznámka na pána poslanca 

Uhlera.  

Ing. Peter   L e n č , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo.  

K tomu, čo navrhol teraz pán kolega Uhler, ešte 

exituje iná možnos ť, a to je zníži ť po čet členov 

predstavenstva. V minulom volebnom období malo 

predstavenstvo sedem členov a úplne to sta čilo. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec Šov čík má faktickú poznámku.  
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Mgr. Sven   Š o v č í k , poslanec MsZ: 

No, na to čo povedal pán poslanec Uhler. Ja nemám 

problém s nomináciou pána Mikleho, ale opä ť prízvukujem, že 

spolo čnos ť nemá predsedu predstavenstva. A to je nie čo, že 

pri tých podpisových právach, pán , neviem či pán Jakab 

urobil nejaké splnomocnenia, ke ď odchádzal z firmy, ale 

nemôže delegova ť alebo splnomoc ňova ť niekoho na nie čo, čo 

už nemá. Áno. Čiže my musíme vyrieši ť otázku predsedu 

predstavenstva spolo čnosti.  

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Pán, pán hlavný kontrolór.  

Nech sa pá či. 

Ing. Peter   Š i n á l y , mestský kontrolór hlavného mes ta 

SR Bratislavy: 

Ďakujem za slovo.  

Podľa obchodného zákonníka predstavenstvo je 

posta čujúce jedno členné, čiže otázka či tam doplni ť alebo 

nedoplníte, nie je podstatná. Podstatná je tá, čo hovoril 

pán Šov čík a čo hovoril pán Borgu ľa. Čiže ke ď je obch, ke ď 

je vo výpise z obchodného registra napísané, že to musí 

podpísa ť predseda predstavenstva s niekým, tak to je 

menovité a v takom prípade navonok dneska nemá kto 

zastupova ť túto spolo čnos ť a nie je to možné rieši ť iným 

spôsobom ako na valnom zhromaždení.  
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Poveda ť teda kto bude tým predsedom predstavenstva, 

pokia ľ ja nepoznám stanovy, ale pokia ľ je to tak, tak to 

musia urobi ť akcionári.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne.  

Pani námestní čka Kimerlingová.  

Ing. Viera   K i m e r l i n g o v á ,  poslanky ňa MsZ: 

Chcem sa spýta ť nášho kolegu, ktorý navrhuje teda toho 

svojho nominanta, či ho sem aspo ň doviedol, aby sa tu 

predstavil?  

Ďakujem. 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Uhler reaguje na faktické poznámky na 

svoju adresu.  

Mgr. Jozef   U h l e r , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Nominant tu nie je. Máme k dispozícii jeho životopi s. 

Nepamätám si, že by tu niektorí z predošlých nomina ntov. 
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A ešte by som chcel reagova ť na pána Len ča. Pokia ľ mi 

je známe, na zníženie po čtu členov predstavenstva nemáme vo 

valnom zhromaždení dostato čnú vä čšinu.  

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. 

Počuli sme tu návrh uznesenia, ktorý sa skladá zatia ľ 

so štyroch bodov a), b), c), d). Navrhujem, aby sa o každom 

hlasovalo samostatne.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Diskutuje pán poslanec Kolek.  

Ing. Ignác   K o l e k , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Ja tu prvý krát po čujem, teda že SDKÚ sa stiahne z bé-

ve-esky. Doteraz som si myslel, že problémy, ktoré zažíva 

strana skôr dopadajú do vnútra strany, teraz vidím,  že sa 
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to presúva nie len, nie len cez stranu, ale presúva  sa to 

do mesta, presúva sa to do podnikov, ktoré patria m estu.  

Ja by som poprosil, aby sa tu deklarovala jednozna čná 

politická zodpovednos ť vedenia doterajšieho, akým pomerom 

boli, boli obsadzované tieto posty, lebo toto tu do teraz, 

pokia ľ si dobre pamätám, síce som už v časovej tiesni 

tohto, tohto dnešného d ňa, hej? Doteraz sa to nikdy takýmto 

verejným spôsobom neprezentovalo.  

Čiže čo to znamená, prosím vás, že sa bé-ve-es stiahne 

z bé-ve, že sa SDKÚ stiahne z bé-ve-esky. Poprosil by som 

to, ale jasne, jasne poveda ť.  

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Dve faktické poznámky na toto vystúpenie.  

Pán námestník Budaj.  

Ján   B u d a j ,  námestník primátora a poslanec MsZ: 

Pán Kolek, chcem vám po ďakova ť za vznesenie tejto 

veľmi jasnej a zrete ľnej požiadavky.  

Protestoval som proti tomu, aby sa stranícky 

obsadzovali alebo ako predseda strany som na za čiatku pár 

týžd ňov bol pri rokovaniach vtedy ešte predsedov 

politických strán. Potom sa rokovalo bezo m ňa v inej 

miestnosti. Proste tí, ktorí sa nezú častnili, tí tam 

nepatrili.  
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Teraz ke ď je rozliate mlieko, SDKÚ povie, že oni sa 

sťahujú.  

Neste zodpovednos ť za to, čo sa dialo v bé-ve-eske.  

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: 

Ďakujem za slovo.  

V reakcii na faktickú poznámku, alebo vo faktickej 

poznámke sa chcem opýta ť, koho nominantom je viceprimátor, 

kvôli ktorému bolo v parlamente menená, kvoli ktoré mu bola 

v parlamente menená legislatíva?   

Aj vy ste, pán Budaj, nominantom. Nominantom SMERU.  Vy 

sedíte na smeráckom mieste. Kvôli vám SMER menil zá kon. 

Však je to tu všetkým jasné.  

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Diskutuje pán poslanec Pekár.  

Nech sa pá či. 

Ing. Dušan   P e k á r , poslanec MsZ: 

Ďakujem ve ľmi pekne.  
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Neodpustím si poznámku. To by sme sa mohli asi opýt ať 

predsedu parlamentu či to tak je, ale to bolo vtipné, alebo 

malo by ť vtipné.  

Ja by som potvrdil, pán primátor, vaše slová, že ak  

dôjde k dohode, tak bude tam aj časť cé uznesenia. Nedošlo, 

žia ľ k dohode.  

Je to alibizmus s ťahova ť sa a nebra ť, nebra ť na 

zodpovednos ť to, čo sa doteraz za tri a pol roka v tejto 

akciovej spolo čnosti dialo.  

Ale opakujem, nedošlo k dohode, tak bod cé je pre n ás 

irelevantný a my tiež nepodporíme túto nomináciu, k torá 

padla.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán námestník Budaj.  

Ján   B u d a j ,  námestník primátora a poslanec MsZ: 

Ja by som sa obrátil na pána primátora, aby to 

vysvetlil, lebo bu ď on neinformoval dobre m ňa, alebo pán 

Borgu ľa chce nejakým spôsobom vies ť kampa ň proti strane 

SMER.  

To, že strana SMER by menila kvôli Budajovi zákon, to 

poprel práve poslanec národnej rady, ktorý ho predk ladal. 

Čiže aj ten zrejme klamal.  
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A možno máte, pán Borgu ľa, aj vy nejaký problém s tým, 

čo som povedal o tej bé-ve-eske. Aký máte problém? A ko toto 

súvisí?  

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Páni, nabádam vás, že máme hovori ť k veci a to je bé-

ve-es. Toto teda nemám záujem, aby sme v tejto téme  

pokra čovali.  

Ja vás chápem, ale toto nie je téma. Tu vás musím 

upozorni ť na rokovací poriadok a zákon hovorí, že máme 

hovori ť k téme, ktorá je nastolená. Naša téma sa volá bé-

ve-es, nie to, že ako sme menili zákon a neviem čo všetko. 

Otvoril to Martin Borgu ľa. Stopnime tú tú líniu diskusie.  

Pán poslanec Borgu ľa má faktickú.  

Ing. Martin   B o r g u ľ a , poslanec MsZ: 

Pán viceprimátor, ale ja som vás nijakým spôsobom 

nekritizoval. Ja som pyšný, že vy ako revo, novembr ový 

revolucionár práve politickej, našej politickej str any 

hájite tri, hájite farby. Teda našej politickej str any vo 

vedení mesta, že ste viceprimátor, ktorý sedí na mi este, 

ktorý bol, teda pod ľa kvóra tu za SMER, proste. Však to 

všetcia vieme, to je tak. a ja som fakt tomu rád. V šak by ť 

s vami v jednej partii, mne je hanba.  

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 
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Pán námestník Budaj reaguje na faktickú poznámku.  

Ján   B u d a j ,  námestník primátora a poslanec MsZ: 

Samozrejme, tieto impertinencie  chápem už ako 

výsledok zna čnej únavy pána poslancu. 

Prišiel v kra ťasoch, taký  usmiaty na toto rokovanie, 

ale úplne sa vy čerpal. 

(poznámka:  smiech v sále) 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec. 

Nie, toto už nemôžem. Faktická už nie je možná, leb o 

pán námestník už reagoval na faktickú na jeho adres u.  

Diskutuje pán poslanec  Hr čka.  

Nech sa pá či. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Nezapájal by som sa do toho, ale kolega Borgu ľa má zlé 

informácie. Teda ja nezvyknem, alebo v tom čase som 

nezvykol ma ť dos ť ve ľké množstvo informácií, ale pokia ľ ja 

viem, tak sa mali vymeni ť všetci traja námestníci a malo sa 

to meni ť úplne inak. Čiže, pokia ľ mne je známe, tak, tak 

toto miesto bolo trošku iná č riešené.  
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A teda súhlasím s tým, že tam asi bolo, nejaká, nej aká 

politická hra, ale pán Budaj k tomu prišiel ako sle pé kura 

k zrnu, pokia ľ ja viem. Napriek tomu, že sa o tom hovorilo 

a napriek tomu, že aj, aj kolega Osuský to nazval, že to je 

Lex Budaj a Lex Raši, zákon.  

doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

priimátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Chlapci, hovorme o bé-ve-eske, lebo rokovací poriad ok. 

Pán poslanec, vy si ho ctíte, hovorme k veci. Toto nie je 

k veci. No tak, 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ale mali ste na to upozorni ť mojich predchodcov,  

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Upozornil som. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ktorí nehovorili k veci. 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Upozor ňujem aj vás.  

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 
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A prepá čte, ja si dovolím k tomu zareagova ť, pretože 

som mohol reagova ť faktickou, tak 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pokojne. 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

tak, len vysvet ľujem danú situáciu, že to bolo aj 

medializované, že tá situácia bola trošku o nie čom inom 

a trošku iné obsadenie malo by ť na postoch námestníkov. 

A myslím, že aj sú časní námestníci to dobre vedia. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Musím poveda ť, že v tomto prípade sa zastanem pána 

námestníka Budaja, ktorého som navrhoval na prvom 

zastupite ľstve, ešte žiadne Lex nebolo. Potom na druhom 

zastupite ľstve. Dva hlasy chýbali, pretože v tom čase tu 

niektorí žiarlili na to, ako dopadli vo ľby a mali sme tu 

dos ť neusporiadané pomery. Vy ste tu, pán poslanec, neb oli, 

takže na toto si treba spomenú ť. Tam sa za čala sága.  

Ja som s pánom námestníkom alebo s pánom poslancom 

Budajom na túto pozíciu po čítal od za čiatku, pretože som 

myslel, že to je človek, ktorý získal z celého tohto 
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zastupite ľstva najvä čší po čet hlasov. Len taká faktická 

poznámka. Je to tak. Je to tak.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Možno áno, v najvä čšom obvode, to je pravda, ale aj 

relatívne k tomu obvodu. Tá podpora bola celkom jas ná 

a jednozna čná. Okrem iného aj toto bol fakt, ktorý som 

chcel zoh ľadni ť, pretože sa opieral o výsledky volieb.  

Výsledky volieb tu boli problém na za čiatku, ale 

nechcem sa do tejto témy púš ťať.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

To bola faktická poznámka na vás, pán poslanec.  

Pani poslanky ňa Jégh má na vás faktickú a potom vy 

zareagujete.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Ja som chcela len upozorni ť na to, aj pána kolegu 

Hrčku, že netreba o takýchto veciach teraz hovori ť, ke ď, 

keď tu už máme dvadsiatu druhú hodinu a máme na stole bé-

ve-es. 

A pán primátor, vy ste povedali, že sa nechcete na 

túto tému rozdiskutova ť a predsa ste to urobili.  

Takže ja by som navrhovala, aby sme išli ďalej v tomto 

bode čo máme na stole a rokova ť o tom a nerobi ť srandu 
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z toho celého, čo proste niektorým poslancom príde na um 

a si to povie.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Gašpierik, faktická na pána poslanca 

Hrčku.  

Ing. Libor   G a š p i e r i k , poslanec MsZ: 

Jaj, na pána Hr čku, aj na pani poslanky ňu Jégh, teda 

respektíve čo spomenula pani poslanky ňa Jégh, len mám 

hlasovanie, kde pani poslanky ňa Jégh nemala s tým problém, 

aby sme rokovali do rána, tak si myslím, že nemusí 

urých ľova ť túto diskusiu a môžme slobodne a vážne 

diskutova ť ďalej, tak ako poslancovi prináleží.  

Takže pani poslanky ňa, pozrite sa na vaše hlasovanie, 

čo som navrhoval o dvadsa ťjedna dvadsa ťštyri.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Hr čka.  

Nech sa pá či. 

Ni č? 
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Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Zrušil som. Zrušil som. 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Dobre. Ďakujem pekne. 

Pán poslanec Nesrovnal. 

JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Čo sa týka vz ťahu SDKÚ a bé-ve-es, ten bol deklarovaný 

ústami našej predchádzajúcej regionálnej predsední čky Lucii 

Žit ňanskej, ktorá sa prihlásila  politickej zodpovednos ti 

za fungo, fungovanie tohoto podniku.  

Ja myslím, že sa tam niet za čo hanbi ť. Ten podnik 

prvý krát v histórii, alebo prvý krát vypláca divid endy, 

opravujú sa ve ľké čisti čky odpadových vôd. Takže tie 

výsledky sú dobré, hoci teda tá zodpovednos ť je samozrejme 

limitovaná, limitovaná po čtom dvoch z deviatich členov 

predstavenstva. To je zodpovednos ť reálna. 

Nemusí vás poráža ť pani, pani. Už by bolo neskoro.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Dobre.  

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 
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primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Šššš, prosím, nechajte hovori ť pána poslanca.  

JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , poslanec MsZ: 

Ešte raz, ešte raz. Hovorím tá zodpovednos ť bola 

reálna v po čte dvoch z celkového po čtu deviatich členov 

predstavenstva. Jeden  z týchto profesionálov odiši el, 

pretože reagoval na ponuku z inej oblasti a ešte ma l 

dostatok slušnosti, aby nám poskytol čas na vyriešenie 

tohto problému. My sme sa ho rieši ť snažili, navrhli sme 

jedno technické inžinierske riešenie. Na zvyšnú dob u, sme 

navrhli človeka, ktorý v tej spolo čnosti je a ktorý ju 

pozná. Netreba žiadne dodato čné zdroje, platy ani tak 

ďalej. Toto riešenie neprešlo, tak preto vám predkla dáme 

druhé riešenie, pretože tú spolo čnos ť treba doobsadi ť, to 

miesto, pretože ke ď nebude obsadené, tak nebude sp ĺňať 

podmienky pre zápis do obchodného registra a môže n iekto 

podať návrh na jej výmaz, napríklad.  

Ak ani toto riešenie nepríde, tak preto kolega Uhle r 

povedal, že SDKÚ už nemôže nies ť spoluzodpovednos ť za tento 

podnik, pretože po čet jeden z deviatich nám neumož ňuje 

akýmkoľvek spôsobom ovplyv ňova ť to, čo sa v tej spolo čnosti 

deje. A preto odteraz, alebo od momentu kedy toto u znesenie 

nebude prijaté, respektíve náš návrh nebude realizo vaný, 

zodpovednos ť za dianie v tomto podniku preberajú tí, ktorí 

tam zostávajú, v četne samozrejme vás, pán primátor. To 

bola, to bol zmysel poznámky kolegu Uhlera.  

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 
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primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Dve faktické poznámky. 

Pán poslanec Pekár.  

Ing. Dušan   P e k á r , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne za slovo.  

Tie čísla v predstavenstve nesedia za poslanecké 

kluby. Nebudem menova ť, ale naozaj nesedia.  

A ktorýže to je ten druhý odborník v predstavenstve  za 

SDKÚ? Keď jeden profesionál odchádza? Ktorý je ten druhý 

profesionál?  

A potom. Dividendy? Tak, ako povedala kolegy ňa Tvrdá, 

veď to boli dividendy, ktoré na, naakumulovala spolo čnos ť 

z predchádzajúcich období. Takže to nie je to, že t eraz je 

spolo čnos ť zisková a vyplatili sa dividendy akcionárom. To 

je, to sú dividendy z predchádzajúcich období. A ve rím, že 

pán riadite ľ magistrátu, ako člen predstavenstva by to 

mohol potvrdi ť.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Muránsky má faktickú. 

Ing. Michal   M u r á n s k y , poslanec MsZ: 
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Ja by som chcel iba pánovi poslancovi Nesrovnalovi 

pripomenú ť, že bé-ve-eska  si zobrala masívny osemdesiat 

miliónový úver. Čiže z toho sa teraz vyra, opravujú tieto 

veci. z toho sa teraz, naozaj táto spolo čnos ť funguje, tá 

spolo čnos ť je dneska zad ĺžená cez sto percent svojho 

ro čného obratu.  

Čiže, môžme hovori ť, že áno, spolo čnos ť pekne funguje, 

ale funguje na úver.  

A toto by sa skôr čakalo od nejakej ľavicovej 

politickej strany a nie od SDKÚ.  

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: 

Ja by som chcel len úctivo poprosi ť o konkretizovanie 

tých mien, ktoré odídu z Bratiskavskej vodárenskej 

spolo čnosti.  

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ja chcem ešte. 

A ešte pán poslanec Kríž. 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 25. a 26. júna 2014 s pokra čovaním 3. júla a 24. septembra 2014 

 1166 

Mgr. Oliver   K r í ž , poslanec MsZ: 

Ja len sa čudujem, že pred týžd ňom  takto sme tu 

rozprávali, aká je katastrofálna situácia v bé-ve-e ske 

a bolo na mále, že tu neboli nejaké personálne zmen y 

navrhované. Dneska po čujem, jak je prosperujúca spolo čnos ť 

a jak rozkvitá. Však SDKÚ za ňu berie zodpovednos ť. Čiže 

kde je tá pravda?  

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ja chcem prida ť faktickú poznámku, aby sme si zase 

jako nemýlili veci.  

Pán poslanec Nesrovnal má pravdu v tom, že spolo čnos ť 

za po, uplynulé tri roky dosiahla kladný hospodársk y 

výsledok. V roku 2010, ke ď kon čilo predošlé vedenie, tá 

spolo čnos ť bola na stotisíc eurách plus. Za nášho obdobia 

milión a pol, dva milióny, dva a pol milióna. Čiže z toho 

sa rozde ľovali dividendy. Z toho, že sa reálne vytvoril 

zisk. A je pravda, že sa rozdelilo aj časť zisku z minulých 

období. Ale gro bolo to, že tá spolo čnos ť oto čila kurz  

hospodárenia a naozaj dosiahla reálne výsledky.  

O úvere sme rozhodli v minulom roku. To sú veci, kt oré 

sa dia, dejú preto, lebo spolo čnos ť chce investova ť do 

obnovy zariadení, ale tá spolo čnos ť ako, ako organizácia, 

v ktorej má mesto majoritný podiel, funguje podstat ne 

lepšie ako predtým.  

To je výsledok všetkých manažérov, ktorých sme tam 

dali. Ve ď toto bol základný cie ľ. Do každej jednej 
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spolo čnosti sme dali našich odborníkov s tým, že majú 

dosiahnu ť pozitívny hospodársky výsledok a popritom plni ť 

úlohy, na ktoré tá spolo čnos ť je zriadená. Bé-ve-eska tie 

úlohy plní.  

Čiže v tomto zmysle by som ja to teraz nez ľahčoval, že 

tak, alebo tak. Nie je to také jednoduché, ale ten výsledok 

sa podarilo dosiahnu ť. Mali sme tu každý rok správy. To 

netreba diskutova ť dlhšie.  

Ja už som vy čerpal faktickú poznámku. Preto ju 

uzavriem a dám slovo pánovi poslancovi Kolekovi.  

Ing. Ignác   K o l e k , poslanec MsZ: 

Ďakujem, pán primátor. 

Ja svoju otázku som tak hodil do pléna a teraz bude m 

konkrétny na vás ako na zástupcu najvä čšieho, majoritného 

akcionára bé-ve-esky.  

Poprosím vás, zverejnite tú topológiu, to farebné 

zastúpenie tými odborníkmi, alebo tými riadiacimi 

pracovníkmi, ktoré boli obsadené v bé-ve-esky, v bé -ve-

eske. Čiže, ko ľkých ste menovali vy, ko ľkých, ktoré strany, 

ktoré sú to osoby, pokia ľ to máte v hlave.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec, túto investigatívnu prácu urobilo SME , 

pretože som mu ja raz s ľúbil, že ja zverejním  nominantov, 
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ktorých som ako primátor dal do všetkých mestských 

spolo čností v zmysle dohody, ktorú sme na za čiatku urobili. 

Urobil som to. Potom sa pýtali ostatných strán. Naj väčší 

s tým problém mala vaša strana, ktorá to nevedela d lho 

zverejni ť a potom pán poslanec Pekár povedal ako krajský 

predseda, že už má súhlas tých konkrétnych nominant ov, 

takže to môže urobi ť aj on.  

Takže tá topológia sa dá urobi ť ve ľmi ľahko, ve ľmi 

ľahko, o každom členovi toho predstavenstva je známe za 

koho je. Pripomínam, že pán Sobota, u ktorého by st e hádali 

za koho je, je zástupca menšinového akcionára. Čiže toho 

sme nenu, nenominovali my, toho nominovali obce a m está, 

ktoré spolu s nami sú akcionármi Bratislavskej vodá renskej 

spolo čnosti.  

To len dávam faktickú. 

Pán poslanec Pekár má faktickú  na kolegu Koleka. L ebo 

na mňa nemôže, ja som dal faktickú.  

Ing. Dušan   P e k á r , poslanec MsZ: 

Áno, mám faktickú.  

Nebolo to, že dlho trvalo naše zverej ňovanie, lebo tá 

otázka padla len raz z menovaného denníka a na osta tnom 

zastupite ľstve som sám dobrovo ľne bez toho, že by sa niekto 

pýtal, zverejnil toto meno, lebo ten súhlas som dos tal až 

potom, ke ď vlastne sa ma pýtali. Čiže men, mená som 

zverejnil.  

A to je všetko na faktickú na pána Koleka.  
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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, faktická, na pána poslanca Koleka.  

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ja som len tak v rýchlosti našiel, možno to bude 

správne.  

Radoslav Jakab SDKÚ, Stanislav Be ňo KDH, Grego, Boris 

Gregor MOST-HÍD, ale, Milan Hutkai MOST-HÍD, Stanis lav 

Reguš SMER-SD, Milan Trstenský SDKÚ, Rastislav Gaja rský 

primátor SMER-SD, František Sobota zástupca menšino vého 

a Ľubomír Kme ťko primátor SMER-SD. 

Čiže neviem či to sedí, ale toto je napísané, možno 

tam je nejaká zmena.  

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Neviem, kto je pán Kme ťko, čiže toho, prosím, keby ste 

so mnou nespájali.  

Ja neviem, pre čo ste čítali za mojim menom SMER-SD. 

Sme, sme čko mi dôsledne píše nezávislý s podporou SMERU-SD. 

Takže ak ste to takto pre čítali, tak je to správne, inak je 

to ako blb ě.  

Takže to len dávam na faktickú.  

Takže je to opravené.  
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Konštatujem, že v tejto chvíli nemáme ďalších 

prihlásených do diskusie. 

To čo je pre m ňa ve ľmi zložité je to, že čo teda 

urobíme s tým personálnym návrhom, pretože ono sa l en 

vyvliec ť z tej politickej zodpovednosti nedá. To hovorím na  

kolegov.  

Takže aj ke ď neprejde ten návrh pod bodom cé, pre m ňa 

to znamená, že tu prestali fungova ť politické vz ťahy. Vy 

ste tu od za čiatku fungovali ako koalícia, mali ste nejaké 

rozhovory, snažili ste sa fungova ť ako organizovaný celok, 

ktorý je schopný ovplyv ňova ť vä čšinové rozhodnutia tohto 

zastupite ľstva. tento signál, ktorý teraz dávate nazna čuje, 

že to už prestalo plati ť. Možno už dlhšiu dobu. Ale 

nemyslím si, že by mal by ť dôvod na to, aby sme robili 

nejaké rozhodnutia unáhlené vo vz ťahu k zodpovednosti.  

Zo zodpovednosti sa nedá vyzliec ť. Tá sa nedá odloži ť 

ako kabát a poveda ť, že odchádzam a robte si to sami. Je to 

naša spolo čná zodpovednos ť. Toto zastupite ľstvo schva ľuje 

nominantov, toto zastupite ľstvo má zodpovednos ť za to, ako 

tie podniky fungujú.  

Ja ju mám takisto ako primátor,  preto som sa hlási l 

k nominácii, ktorú čítal pán poslanec Hr čka, pretože si 

myslím, že to má by ť tak, že aj primátor má ma ť priamo 

a neskreslenú informáciu priamo z toho riadiaceho o rgánu. 

Čiže toto všetko je sú časťou toho procesu.  

Ja konštatujem, že tu nefungujú politické vz ťahy a tie 

potom viedli k tomu, že sme ani na prvý, ani druhý krát. 
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Alebo možno nie sme schopní zvoli ť zástupcu. Čo nepovažujem 

za dobrý krok. V tomto sa stotož ňujem s poslancami za SDKÚ-

DS. Spolo čnos ť má ma ť kompletné orgány.  

Chcem len pre vašu informáciu poveda ť, že 

predstavenstvo prerozdelilo zodpovednos ť predsedu 

predstavenstva medzi jednotlivých členov. Čiže má kto 

kona ť, má kto podpisova ť. Tak sa to udialo na 

predstavenstve pred tým, než pán Jakab odišiel zo s vojej 

funkcie. Aj on sa na tom podie ľal na tom prerozdelení 

zodpovednosti. Čiže koná podpredseda, alebo ďalší člen 

predstavenstva tak, ako bolo prijaté uznesenie.  

Či je to v súlade so stanovami spolo čnosti a obchodným 

zákonníkom, to môžme preskúma ť, lebo ten podnet tu zaznel 

veľmi vážne od pána poslanca Borgu ľu, ale takto to je 

nastavené.  

Čiže sú zabezpe čené kompetencie, zodpovednosti, 

pretože to je tiež sú časť toho, aby podnik fungoval, aj ke ď 

my ešte h ľadáme to riešenie a dohodu medzi nami.  

Čiže ak ju dnes nenájdeme, my v tej politickej 

diskusii musíme pokra čova ť a ja vás budem nabáda ť, aby ste, 

aby ste to riešenie h ľadali. Ak bude treba urobi ť nejaké 

kroky smerom ku mimoriadnemu zastupite ľstvu a podobne, aj 

to si všetko viem predstavi ť. Záleží to na tom, či máme 

zhodu, alebo nemáme. Momentálne konštatujem, že ju z tých 

vystúpení necítim.  

Toľko z mojej strany do diskusie.  
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Keďže sa nikto nehlási.  

Ešte pán poslanec Šov čík, faktická.  

Potom by sme pristúpili k hlasovaniu.  

Mgr. Sven   Š o v č í k , poslanec MsZ: 

Veď, ale to je to, pán primátor, na čo ja upozor ňujem, 

že pod ľa môjho názoru, sa kompetencie predsedu 

predstavenstva nedajú prerozdeli ť na, medzi ostatných 

členov predstavenstva.  

Pán bývalý generálny riadite ľ a predseda 

predstavenstva pán Jakab je dnes mimo firmy. To zna mená, že 

je človek na ulici, to znamená, že nemôže delegova ť na 

niekoho iného nie čo čo nemá.  

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ale delegoval v čase ke ď ešte mal, to chcem len 

poveda ť. Že delegoval v čase, ke ď mal.  

Mgr. Sven   Š o v č í k , poslanec MsZ: 

Áno, ale aj tak, aj tak v tejto chvíli, pod ľa môjho 

názoru, je to mimo legislatívy a chcel by som na to  

odpove ď. Áno? Ja som členom dozornej rady a tiež mám nejakú 

svoju zodpovednos ť, tak by som chcel na toto odpove ď.  

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 
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30. 6. predstavenstvo ešte za ú časti pána Jakaba 

rozhodovalo o tom, kto bude vykonáva ť funkcie, ktoré 

dovtedy plnil predseda predstavenstva a ktoré dovte dy plnil 

generálny riadite ľ. Takéto uznesenie existuje. Dohodli sa 

na tom, schválili to a takto spolo čnos ť postupuje.  

Či je to lege artis, to nechám preveri ť a dám to 

stanovisko aj pre dozornú radu, aby ste si v tom ur obili 

tiež vy jasno, pretože to by bol ve ľmi vážny stav,  keby 

sme nemohli v spolo čnosti kona ť smerom k podpisovaniu 

a podobne. Museli by sme urýchlene vyvola ť valné 

zhromaždenie a vyrieši ť túto otázku cez valnú zhromaždenie. 

Pripomínam, že to trvá štyridsa ťpäť dní. Nedá sa to urobi ť 

skôr, pretože sme tam viacerí akcionári, čiže ten termín sa 

nedá príliš urýchli ť.  

Pán poslanec Šindler, ako predseda dozornej rady 

a poslanec tohto zastupite ľstva.  

Nech sa pá či. 

Ing. Milan   Š i n d l e r , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Nemal som už chu ť ve ľkú vystupova ť, lebo sa hodiny 

blížia, ale tá debata oh ľadne rozdelenia kompetencií naozaj 

prebehla na ostatnom zasadnutí predstavenstva a bol i 

kompetencie rozdelené do, do dvojíc pod ľa predstavenstva.  

A túto otázku, ktorú hovorí aj  kolega Šov čík som 

predložil na predstavenstve a externý, aj interný p rávnik, 

ktorí boli zú častnení na tomto zasadnutí konštatovali, že 
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je  to zákonné uznesenie, ktoré prijalo predstavens tvo 

s tým prerozdelením, alebo zastupovaním spolo čnosti 

v týchto dvojiciach. Takže, až chceme, môžme to sam ozrejme 

dať si preveri ť ešte ďalšou sp, ďalšou právnou kanceláriou 

alebo nejakým, nejakou analýzou. To je jedna vec. 

Druhá vec, by som sa trošku vrátil. Ke ď sme prevzali 

spolo čnos ť, bolo tam tri celé dva milióna nerozdeleného 

zisku z minulých období, z ktorých sa prvý rok rozd eľoval 

zisk.  

Z toho úveru, z tých osemdesiat miliónov sa doposia ľ 

vy čerpalo asi štyridsa ť miliónov úveru a je možnos ť ho 

čerpa ť do konca roka 2014 s tým, že ke ď sa, ke ď sa 

neprijme, alebo ne 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Nevyčerpá.  

Ing. Milan   Š i n d l e r , poslanec MsZ: 

Nevyčerpá, tak jeho zvyšná časť prepadne a nebude sa 

ani musie ť spláca ť bez akýchko ľvek sankcií.  

A s tým, že už je preúverovaná spolo čnos ť vyše ro čného 

obratu. By som chcel poveda ť, že ro čný obra ť je 

osemdesiatšes ť miliónov eur, takže ešte, myslím si, že do 

tejto miery sme ďaleko. Čo by som chcel k tomu poveda ť.  

No a ja mám skôr predstavu, že predstavenstvo s tým i 

pre, prerozdelenými, alebo zastupovaním predstavens tva 
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navonok spolo čnosti, si myslím až je to v poriadku právne, 

tak je to vyriešené, ale si myslím, že je potrebné ešte 

vyrieši ť aj v rámci kompetencií funkciu generálneho 

riadite ľa, ktorý zastupuje spolo čnos ť v rámci spolo čnosti 

vo vnútri a myslím, že tieto kompetencie je ve ľmi zložité 

pre, prerieši ť tak, aby zmysluplne spolo čnos ť fungovala 

ďalej. By som to povedal asi tak, že ako v aute môže  by ť 

len jeden šofér a musia sa na tom dohodnú ť, lebo nejde, že 

jeden to čí, jeden bliká a jeden pridáva a brzdí. A cítim to 

tak, že táto funkcia v tomto momente je pre m ňa 

dôležitejšia, aby sme aj ako predsta, aj ako dozorn á rada 

mali tam partnera vo vedení spolo čnosti, ktorý to tam 

kočíruje smerom, ktorý bude nám zrozumite ľný a nie že to 

bude vždy nejaká dvojica, ktorá sa bude ad hoc meni ť a ja 

nebudem vedie ť, že kto mi stojí vo či-zo či, zo či-vo či 

riešeniam, ktoré ur čite bude treba rozhodnú ť.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Tri faktické poznámky. 

Pán poslanec Borgu ľa. 

Ing. Martin   B o r g u ľ a , poslanec MsZ: 

Ja len k tomu obchodnému registru, teda čo sme sa 

dneska dozvedeli, že. Ja sa snažím si predstavi ť praktickú 

situáciu, že niekto podpisuje nejaký kontrakt 
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s Bratislavskou vodárenskou spolo čnos ťou a dostane k tomu 

platný výpis z obchodného registra, v ktorom je nap ísané, 

že za Bratislavskú vodárenskú spolo čnos ť koná predseda 

predstavenstva a člen predstavenstva. A v tom kontrakte  

nebude ma ť pods, podpísaného predsedu predstavenstva. 

Predsa toho doty čného, tú tretiu stranu, ktorý nejaký 

kontrakt podpisuje, a ja nie som právnik, ja sa oza j len 

pýtam, tak nejaké interné dokumenty asi neja, nejak ej 

spolo čnosti, s ktorou podpisuje, ktorá je rovnocenná jemu , 

jeho nejaké interné dokumenty neza, nezaujímajú. Ra z ten 

oficiálny dokument a to je výpis z obchodného regis tra, 

hovorí jasnou re čou. Za spolo čnos ť podpisujú predseda 

predstavenstva a člen predstavenstva.  

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Černý.  

Ing. Milan   Č e r n ý , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo.  

Môj predre čník a na ňom chcem takisto aj nadviaza ť, 

takisto to tu tému spomenul. Spolo čnos ť predsa funguje na 

základe nejakých stanov a zakladacej listiny. Ak je  tam 

uvedené akým spôsobom je podpisový k ľúč, nemôže predsa 

predstavenstvo, ani nemá oprávnenie meni ť stanovy. Tým 

pádom dochádza k tomu, ak oni si na základe, na 

predstavenstve rozdelili do časne na základe nejakej plnej 

moci podpisový k ľúč, tak de facto vo či tretím subjektom 

zmenili stanovy. Kvázi.  
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Ako, takto by sa to dalo poníma ť, pretože ak, presne 

to, čo povedal pán Borgu ľa, by došlo k podpisu nejakej 

zmluvy, tak by nekonala spolo čnos ť v zmysle stanov ale 

v zmysle rozhodnutia predstavenstva a znamenalo by to, že 

zmenili alebo konajú v rozpore so stanovami.  

A to je ten stav, ktorý nemôžeme si my zatvára ť o či, 

že, že vážení poslanci, (gong) ni č sa nedeje, pardon, budem 

kon či ť, že ni č sa nedeje a môžme to k ľudne odsunú ť o, o tri 

mesiace.  

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Nechceme ni č odsúva ť. Ja preto nabádam na to, aby sme 

to preskúmali.  

Máme informáciu z dozornej rady, že to skúmal inter ný 

a externý právnik spolo čnosti, preskúma to aj mesto, 

pretože má zodpovedného človeka pre výkon akcionárskych 

práv. Čiže my sa k tomu tiež vyjadríme a dáme stanovisko z a 

mesto, ako to vnímame.  

Pán poslanec Kubovi č má faktickú na, teraz už som.  

Mgr. Vladimír   K u b o v i č , poslanec MsZ: 

Nie, tu vôbec ni č nefunguje, takže nemám vôbec 

faktickú takúto. Ja len pripomínam, že štyridsa ť minút si, 

pán primátor, povedal, že budeme  ma ť na všetky body 

a oznamujem tomuto ctenému zastupite ľstvu, že o šes ť minút 

odchádzam.  



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 25. a 26. júna 2014 s pokra čovaním 3. júla a 24. septembra 2014 

 1178 

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: 

Ja som takisto chcel iba teda podpori ť to čo povedal, 

alebo na čo reagoval i kolega Borgu ľa, ktorý ma predbehol 

v tom, že naozaj vo výpise z obchodného registra je  jasne 

napísané, že kona ť môže predseda predstavenstva spolu 

s členom predstavenstva. Čiže naozaj, ako, tiež kto podniká 

vie, že ten obchodný register, aj ke ď idete nejakú, nie čo 

robi ť na úrad, alebo nie čo podobné, tak musíte doloži ť 

kópiu obchodného registra. A ke ď raz vo výpise z obchodného 

registra je napísané toto, tak si neviem predstavi ť, kto 

môže nahradi ť bez, bez toho, aby tá, aby táto funkcia bola 

vymenovaná.  

To je môj názor. Ďakujem. 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem ve ľmi pekne za názory.  

Ja som ešte raz pripravený zopakova ť, že to preveríme 

a dáme k tomu právne stanovisko, pretože to je vážn y 

signál, ktorý ste vyslovili a treba sa ním zaobera ť. Čiže 

bude to nad rámec toho uznesenia, ktoré je tu navrh nuté. 

Toto treba vyjasni ť či spolo čnos ť právoplatné koná, ak 

prerozdelila tie právomoci tak, ako sme tu po čuli aj 

z mojich úst, aj z úst pána predsedu dozornej rady.   
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Keďže sa nikto ďalej k tomuto bodu bé-ve-es v rámci 

Rôzneho nehlási, dám priestor pre návrhovú komisiu.   

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

K pôvodnému návrhu uznesenia, čo nám bolo predložené 

do bodu Rôzne sme dostali dopl ňujúce návrhy od pána Uhlera. 

Do časti Cé pôvodného návrhu doplni ť, teda ako zástupcu 

hlavného mesta SR Bratislavy na uvo ľnené miesto 

v predstavenstve Bratislavskej vodárenskej spolo čnosti, a. 

s., pán Uhler žiada, teda navrhuje doplni ť meno magistra 

Zenona Mikleho.  

A do časti Dé, to je dopl ňujúci návrh k pôvodným A, 

Bé, Cé ako Dé, poveruje primátora hlavného mesta Br atislavy 

bezodkladne zvola ť valné zhromaždenie obchodnej spolo čnosti 

Bratislavská vodárenská spolo čnos ť, a. s., predloži ť návrh 

na vo ľbu zástupcu hlavného mesta SR Bratislavy za člena 

predstavenstva tejto spolo čnosti pod ľa bodu Cé tohto 

uznesenia.  

To je návrh dopl ňujúci pána Uhlera.  

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Konštatujem, že budeme musie ť asi rozhodnú ť o tom 

céčku a dé čku najprv, pretože je to dopl ňujúci návrh. To 

znamená, musíme cé a dé rozhodnú ť na základe návrhu pána 

poslanca a potom rozhodneme o A a Bé samostatne tak , ako to 

navrhla pani poslanky ňa Tvrdá.  
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Neviem, či ten postup rozumieme, ale toto je, toto je 

procedúra, ktorá zodpovedá rokovaciemu poriadku.  

Pán poslanec Kolek má iný procedurálny postup.  

Nech sa pá či. 

Pán poslanec Kolek. Len sa prihláste, prosím, na 

faktickú, ste to neurobili.  

Nech sa pá či. 

Ing. Ignác   K o l e k , poslanec MsZ: 

Vzhľadom k tomu, že doty čné meno sa môže na Slovensku 

vyskytova ť viackrát, dokonca s titulom magister, a my sme 

neboli oboznámení, ani vizuálne, ani sa tam nekonkr etizuje, 

že to je zamestnanec, respektíve člen predstavenstva alebo 

doterajšie pôsobiaci v bé-ve-eske, toto bude zmäto čné.  

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec, zaznelo to úplne zrozumite ľne, že je to 

hovorca, ktorý od roku 2007 pôsobí v spolo čnosti. Nehrajte 

sa tu teraz na deti. Akože viete o čom budeme hlasova ť, 

vieme ktorého pána Zenona Mikleho myslíme, tak už s i z toho 

nerobte dobrý de ň. 

Takže prosím, cé čko a dé čko spolu, pretože to spolu 

súvisí. Je to nominácia mena a jeho inštalácia cez valné 

zhromaždenie. Rozhodneme o cé a dé a potom budeme h lasova ť 

o á, bé samostatne.  
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Rozumieme ten postup?  

Čiže, pani predsední čka, ideme hlasova ť o cé a dé. 

S menom pána Zenona Mikleho, hovorcu spolo čnosti 

Bratislavská vodárenská.  

Áčko, bé čko bude zvláš ť.  

Céčko a dé čko sú o tom istom. Ak schválime pána 

Mikleho, tak ho treba inštalova ť cez valné zhr. 

(poznámka:  po čuť hovor mimo mikrofón) 

No dobre. Tak bolo zvláš ť, tak zvláš ť.  

Tak hlasujeme o cé čku a potom o dé čku.  

Nech sa pá či. 

Takže cé čko v znení: schva ľuje zástupcu pána Zenona 

Mikleho.  

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťštyri prítomných, 

šestnás ť poslancov hlasovalo za, traja poslanci 

hlasovali proti, jedenásti sa zdržali a štyria posl anci 

nehlasovali.  

Konštatujem, že tento návrh nebol schválený.  
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Priznám sa, že ja nie som si istý, čo sa týka 

nehlasujúcich poslancov, lebo vidím karty, ktoré sú  niekde 

zasunuté v hlasovacích zariadeniach a to na m ňa nerobí 

dobrý dojem. Ja nechcem teraz robi ť problém, ale ve ľa pána 

poslanca Osuského je zasunutá karta. No?  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Prosím?  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Nie, nie, nie, nemusí sa prezentova ť. Musí sa 

prezentova ť? Čiže ke ď má zasunutú kartu, tak vtedy sa ni č 

nedeje. Ako keby tu nebol, hej?  

A pre čo máme potom, že máme vy ťahova ť, pre čo máme 

vy ťahova ť karty?  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Keď odchádza pre č, tak má vytiahnu ť kartu.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Čiže tuná to funguje inak. Dobre.  

Ja len chcem ma ť istotu, aby bolo všetko lege artis.  

To znamená, vyhlasujem, že tento návrh nebol prijat ý.  

Pani predsední čka, máte slovo.  

Predsední čka návrhovej komisie 
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Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Teraz budeme hlasova ť o druhej časti návrhu 

dopl ňujúceho, čo dával pán Uhler do bodu dé, ako prvý návrh 

návrh to bol, preto ideme takto na to.  

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Uhm.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Poveruje primátora bezodkladne zvola ť valné 

zhromaždenie obchodnej spolo čnosti Bratislava vodárenská 

spolo čnos ť predloži ť návrh na vo ľbu zástupcu hlavného mesta 

SR Bratislavy za člena predstavenstva tejto spolo čnosti 

podľa bodu cé uznesenia, ktoré sa neuskuto čnilo. Takže 

nemáme o čom hlasova ť.  

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ja si myslím, že tento návrh je naozaj teraz 

nadbyto čný, čiže nemôžme ani o ňom hlasova ť. Ja myslím, že 

to pán poslanec Uhler akceptuje.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

To som len zopakovala, aby bolo jasné, že teda 

neučinili sme, tak nemáme o čom hlasova ť v dé čku.  
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A teraz by sme mali hlasova ť o pôvodnom návrhu 

uznesenia v časti A, žiada primátora hlavného mesta 

v bodoch jedna, požiadal, aby požiadal predstavenst vo 

Bratislavskej vodárenskej spolo čnosti  

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

A tak ďalej, to máme písomne. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

A tak ďalej. A v bode dva, aby požiadal Úrad pre 

verejné obstarávanie a tak ďalej písomne. 

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.) 

O časti A uznesenia, ktoré je predložené. ň 

(Prezentácia a hlasovanie pokra čuje.) 

Tridsa ťpäť prítomných poslancov, 

tridsa ťtri za, nikto proti, jeden sa zdržal, jeden 

nehlasoval. 

Konštatujem, že sme prijali túto časť uznesenie. 
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Pani predsední čka. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Teraz budeme hlasova ť o časti Bé tohto uznesenia: 

Zrušuje časť Bé 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 časti Bé 

uznesenia, ktoré bolo predložené. l 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Poslancov tridsa ťdva hlasovalo za, 

nikto nebol proti, jeden sa zdržal hlasovania, dvaj a 

poslanci nehlasovali.  

Konštatujem, že aj túto časť uznesenia sme schválili 

a uzatvorili sme rokovanie o bode Rôzne BVS, teda časť BVS.  

 

 

BOD 105 RÔZNE B - PRIMA BANKA 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Teraz prejdeme na Rôzne, časť Prima banka.  
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Pán riadite ľ Gajarský, prosím, keby ste uviedli 

materiál.  

Mgr. Rastislav   G a j a r s k ý , riadite ľ magistrátu: 

Ďakujem. 

V úvodnom slove iba zopakujem to, čo bolo spomínané 

v bode, ktorý sa týkal tohto úveru.  

Náš zámer je, teda zámer, ktorý som aj predstavil b olo 

refinancovanie obidvoch úverov, ktoré sú na knihách , 

respektíve, ktoré eviduje hlavné mesto, a to sú úve ry od 

banky SLSP vo výške šes ťdesiatšes ť miliónov a od banky, od 

Prima banky štyridsa ťštyri miliónov momentálne. Tento úver 

od Prima banky splácame každoro čne piatimi miliónmi. 

Šesťdesiatšes ť je refi, je zámer refinancova ť ku koncu 

roka 31. 12. 2014, ke ď nám kon čí maturita.  

Na minulom zastupite ľstve, respektíve na tomto 

zastupite ľstve, ktoré sa konalo ešte minulý týžde ň, bol 

schválený úver od Európskej rozvojovej banky dvadsa ť 

miliónov, ktorým plánujeme splati ť k, ku koncu septembra 

časť úveru od SLSP vo výške dvadsa ť miliónov, tým pádom sa 

dostaneme na štyridsa ťšes ť miliónov. 

Zámer, ktorý chcem vám predstavi ť teraz, alebo 

respektíve ktorý, ktorý bol aj diskutovaný, je doda tok 

číslo tri so zmluvou o úvere s Prima bankou. Ten dod atok 

číslo tri hovorí o tom, že zachovávame pôvodný zámer  

splati ť úver od Prima banky s tým, že sa dátum posúva na 
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28. alebo 29. 1. 2015 s tým, že nám od 29. 7. Prima  banka 

znižuje úrok z jedna celá tridsa ťosem na nula celá devä ť.  

V bode 7.2.3, ktorý hovoril o tom, že žiada, že 

v prípade, ke ď by si hlavné mesto zobralo úver, ktorý má 

drahšiu, respektíve, že je drahší a má vyššiu úroko vú 

maržu, ako mala Prima banka, tak si môže tento, tút o, tento 

úrok zvýši ť, tak tá časť, ktorá sa týka podmienky, 

respektíve ich možnosti zvýši ť si úrokovú sadzbu vypadá.  

Tak isto v tomto dodatku sú riešené aj pred čas, je aj 

pred časné splatenie stosedemdesiat, tam je napísaných 

stoosemdesiattisíc, maximálne stoosemdesiattisíc, n a tých 

stosedemdesiatosemtisíc pä ťsto, ktorých, ktoré sú v rámci 

poslaneckých priorít a ktoré by sme chceli splati ť 

pred časne.  

Ja k tomuto chcem poveda ť, že schválením tohto dodatku 

číslo tri sa mesto dostane do pozície, kedy môže iba  získa ť 

a jeho pozícia, čo sa týka financovania externého 

financovania a podmienok úveru sa nezhorší. Teda mô žeme iba 

získa ť a nestratíme.  

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Myslím, že toto bolo ve ľmi dôležité konštatovanie, 

ktoré uviedol pán riadite ľ na záver úvodného slova.  

Otváram diskusiu. 

Faktickou poznámkou ju otvára pán poslanec  Kolek.  



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 25. a 26. júna 2014 s pokra čovaním 3. júla a 24. septembra 2014 

 1188 

Ing. Ignác   K o l e k , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Ospravedl ňujem sa za pokro čilú hodinu, nevnímam, čiže 

mám pár otázok. Jedna je, že na tomto zastupite ľstve sme 

raz prijali platné uznesenie. pýtam sa, kedy sme sc hválili 

opätovný, opätovný bod jednania  k tomu istému, čo sme už 

raz prijali uznesenie.  

Čiže v Rôznom, to sme už raz tu mali ten problém a s me 

povedali, že to sa nebude opakova ť.  

Po druhé poviem, že ja som o sied, o siedmej bol už  

v zamestnaní. Vzh ľadom na humánnos ť môjho života v mojom 

pokro čilom veku oznamujem, že kon čím.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Pán poslanec, my sme neschválili uznesenie, čiže my sa 

teraz vraciame k nie čomu, čo sme neschválili. Čiže to nám 

nebráni sa k tomu vráti ť. V Rôznom si to zakazujeme až 

v novele Rokovacieho poriadku, ktorý dnes prijatá n ebude, 

ale zrejme v septembri.  

Čiže teraz je možné, pretože je to pre mesto výhodné . 

Preto to navrhuje pán riadite ľ Gajarský.  

Tak, ako povedal, nemôžme na tom prerobi ť, môžme na 

tom len získa ť.  
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Keďže sa nikto ďalej nehlási, uzatváram možnos ť sa 

prihlási ť.  

Ideme hlasova ť o bode Rôzne, časť Prima banka.  

Pani predsední čka.  

Máme nejaký problém v návrhovej komisii?  

Dodatok číslo 3. Neviem, či majú uznesenie, či nemajú 

len materiál.  

Ale, ale nemajú to písomne, to majú z toho minulého .  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

To, čo sme dostali ako do bodu Rôzneho, Návrh na 

riešenie dlhovej služby hlavného mesta Bratislavy.  

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Áno, tam nie je návrh uznesenia, lebo ten bol v tom  

pôvodnom materiáli. Tu sa vysvet ľuje, pre čo je to pôvodné 

uznesenie v poriadku.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Chví ľku strpenia, prosím. 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 
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primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Áno, prosím.  

Takže, návrhová komisia.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Chví ľočku, hne ď vytla čia.  

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Aha, vytla číte ten pôvodný návrh, dobre.  

Čiže vy to pre čítate, pani predsední čka, môžme o tom 

hlasova ť.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

To vidie ť, že je pomalý po číta č. Našiel by sa, alebo 

zišiel by sa lepší.  

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Obstaráme nejaký side offshore nejaký obstaráme aj pre 

mesto.  

Áno, že ke ď tam vyradia, že mohli by posunú ť nám.  

Máte to kolegyne? Ras ťo, prosím, keby ste našli ten 

pôvodný materiál, bol to bod číslo štyri a pre čítajte 
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uznesenie z pôvodného bodu číslo štyri, aby sme tu 

nestrácali čas.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Tri? Tak vám ho pre čítam ja.  

(poznámka:  po čuť hovor mimo mikrofón) 

Úver, je bod číslo tri, pôvodné. Tam to tiež nemáte. 

No, takže teraz čo?  

Takže teraz prerušíme, prejdeme ďalej. Nemôžme takto 

stráca ť čas. To znamená, k tomu hlasovaniu s vrátime.  

 

(Prerušenie bodu číslo 105 B – Prima banka) 
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BOD 48A NÁVRH NA PREDAJ POZEMKOV 

V BRATISLAVE, K. Ú. RUŽINOV, PARC. 

Č. 779/1, PARC. Č. 779/2 A PARC. Č. 

779/3, COOP JEDNOTA DUNAJSKÁ 

STREDA, SPOTREBNÉ DRUŽSTVO – 

MAJETKOVOPRÁVNE USPORIADANIE 

POZEMKOV 

(POZNÁMKA:  PÔVODNÝ BOD 97) 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Otváram rokovanie o bode štyridsa ťosem A, ktorý je 

pôvodný bod číslo devä ťdesiatsedem. Je to návrh, ktorý sa 

týka predaja pozemkov v katastrálnom území Ružinov pre 

spolo čnos ť Coop Jednota Dunajská Streda, spotrebné 

družstvo.  

Je to majetkoprávne usporiadanie pozemkov a hovorím e 

o tom preto, že to prinesie konkrétne finan čné prostriedky 

pre mesto.  

Pán riadite ľ krátke úvodné slovo.  

Mgr. Rastislav   G a j a r s k ý , riadite ľ magistrátu: 

Veľmi krátke.  

Finan čná komisia  neprerokovala tento materiál, 

mestská rada  odporú ča  prerokova ť a máme súhlasné 

stanovisko pána starostu. 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 
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primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Otváram diskusiu k bodu štyridsa ťosem A.  

Nikto sa do nej nehlási. 

Prosím, ideme hlasova ť o štyridsa ťosem A.  

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  materiál.  

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, 

šestnás ť za, nikto proti, trinásti sa zdržali, jeden 

nehlasoval. 

Konštatujem, že sme prijali platné uznesenie. 

 

 

BOD 48 B NÁVRH NA PREDAJ POZEMKU 

V BRATISLAVE, K. Ú. PETRŽALKA, PARC. 

Č. 1860/18, SPOLO ČNOSTI BILLA, 

S.R.O., SO SÍDLOM V BRATISLAVE – 
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MAJETKOVOPRÁVNE USPORIADANIE POZEMKU 

POD STAVBOU 

(POZNÁMKA:  PÔVODNÝ BOD 98) 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Štyridsa ťosem B je pôvodný bod devä ťdesiatosem, ktorý 

hovorí o predaji pozemkov v katastrálnom území Petr žalka 

spolo čnosti Billa, s. r. o. Majetkoprávne usporiadanie 

pozemkov pod stavbou.  

Pán riadite ľ.  

Mgr. Rastislav   G a j a r s k ý , riadite ľ magistrátu: 

Ďakujem za slovo. 

Finan čná komisia  neprerokovala materiál, mestská rada  

odporú ča  prerokova ť, starosta, pán starosta súhlasí.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Otváram diskusiu k bodu devä ťdesiatosem alebo 

štyridsa ťosem B.  

Hlási sa do nej pani poslanky ňa Krištofi čová.  

Nech sa pá či.  

Ing. Alena Krištofi čová, poslanky ňa MsZ: 
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Ďakujem pekne. 

Tento materiál už raz bol na našich stoloch a nezís kal 

dostato čný po čet hlasov na schválenie.  

K tomuto by som chcela sa vyjadri ť.  

Táto budova, stavba tejto Billy je jednogenera čná 

budova. Oni tam môžu ešte stále fungova ť vyše pätnás ť 

rokov. Stále mesto dostáva finan čné prostriedky z prenájmu, 

ktoré idú na bežné výdavky s tým, že hne ď ved ľa je 

zdravotné stredisko. K zdravotnému stredisku vedie taká 

úplne provizórna cesta. Autá tam nemajú kde sa zapa rkova ť. 

Sanitky tam lietajú po trávniku.  

Čiže tam by bolo vhodné toto územie rieši ť ako celok, 

to je druhá vec. 

A tretia vec. Tento objekt sa práve nachádza v tako m 

užšom koridore, kady, kade má vies ť elektri čka petržalská, 

a ja sa domnievam, že by nebolo vhodné, aby sme ter az 

predávali pozemky či už v širšom, alebo v užšom koridore 

práve tam kde pôjde petržalská elektri čka.  

Takže ja za tento materiál nezahlasujem.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Slovo má pán poslanec Fiala.  



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 25. a 26. júna 2014 s pokra čovaním 3. júla a 24. septembra 2014 

 1196 

Stanislav   F i a l a , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo, pán primátor. 

Ja sa domnievam, že tento materiál tu bol, ale v in om, 

v inom zložení. To znamená, nedomnievam sa tak, ako  pani 

kolegy ňa, že to je ten pôvodný, pretože pod ľa môjho názoru 

je od členené parkovisko z predajom, ktorého som mal aj ja  

problém.  

Teraz sa, pod ľa môjho názoru, jedná iba o predaj 

pozemku pod samotnou budovou. To sa môžme dohadova ť či áno, 

alebo nie.  

Problém  ja vidím čiasto čne ale riešite ľný v tom, že 

na streche tejto budovy je, je chodník, ktorý slúži  

obyvate ľom z terasy k zdravotnému stredisku, alebo, alebo 

do lekární.  

Bol som sa tam dnes osobne pozrie ť s pracovníkmi 

mestskej časti, pracovníkom mestskej časti Petržalka. Môžem 

vás ubezpe či ť, že ur čite je to tak, a preto navrhujem do 

podmienok doplni ť, teda ak by to teda malo prejs ť, doplni ť 

podmienku číslo tri uznesenia: Kupujúci sa zaväzuje 

zachova ť vo ľný prechod verejnosti cez pochôdznu časť 

strechy stavby v jeho vlastníctve slúžiacu ako spoj nica 

medzi susediacimi bytovými domami s pristavenou tec hnickou 

vybavenos ťou.  

Nechal som si poradi ť ten text. Myšlienka bola moja. 

Ale navrhujem, aby sme to schválili s tou, s týmto ako keby 

vecným bremenom. 
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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 Kríž. 

Mgr. Oliver   K r í ž , poslanec MsZ: 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Ja chcem doplni ť tiež tento návrh.  

Tiež sa stotož ňujem s tým, čo povedal kolega Fiala. 

Nie je to ten istý návrh, ktorý predával aj parkovi sko. 

Keby si to kolegy ňa Krištofi čová pre čítala, je to len 

predaj pozemku pod budovou. S týmto ja sa stotož ňujem.  

Stotož ňujem sa aj s tou podmienkou, ktorú navrhol pán 

poslanec Fiala, ale dop ĺňam ešte jednu. Ja som už na to 

upozornil viackrát v bode Rôzne.  

Tam z jednej strany tej Billy sú také nevkusné 

betónové skruže kvôli zákazu vjazdu a mnohí obyvate lia to 

pripomienkovali a chceli ich nahradi ť štandardnými 

st ĺpikmi. A mestská časť dlho, dlho si s tým nevedela 

poradi ť, akým spôsobom odstráni ť tieto dve škaredé rozbité 

betónové skruže, nahradi ť ich oby čajnými st ĺpikmi, lebo 

nemali vyjadrenie neviemkoho, dopravákov. Čiže ja by som 

bol ve ľmi rád keby táto spolo čnos ť, ktorá si odkúpi pozemok 

mala ďalšiu podmienku a že tie skruže urobí vo vlastnej 

réžii a dá tam oby čajné klasické st ĺpiky zákazu vjazdu 

a nie také staré kusy betónu.  
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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. 

Ja aby som upresnil aspo ň čo sa týka tých financií, 

tak ro čný nájom, ktorý nám platia je štrnás ťtisíc šes ťsto 

eur, čo pri ro čnom, čo pri pätnástich rokoch  znamená 

celkovú sumu dvestodevätnás ť dvestodvadsa ť tisíc. My 

predávame, teda návrh je predáva ť tento pozemok pod budovou 

za sumu tristopä ťdesiat tisíc. Teda je to ešte o stotridsa ť 

tisíc viacej, takže ten, ten návrh, čo sa týka predaja je 

pre, pre nás výhodný. 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán riadite ľ, a vedeli by ste si osvoji ť tie návrhy, 

ktoré poslanci predložili, aby sme to nemuseli tuná  rieši ť 

štyrmi hlasovaniami?  

To znamená, právo prechodu, to čo navrhol pán poslanec 

Fiala a skruže, to čo navrhol pán poslanec Kríž. Len sa 

pýtam, už ke ď ste pri slove.  

Mgr. Rastislav   G a j a r s k ý , riadite ľ magistrátu: 

Osvojujem si to, áno. Osvojujem si to.  
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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 Krištofi čová. 

Nech sa pá či. 

Ing. Ivan   K r i š t o f , zástupca riadite ľa magistrátu a 

vedúci oddelenia správy nehnute ľností: 

Ďakujem pekne. 

Práve o tom som hovorila, že toto územie, alebo tát o 

plocha by sa mala nejakým spôsobom komplexne rieši ť, lebo 

už teraz tu máme dva návrhy, aby tam zostala neja, tá 

lávka, ktorá tam je. Ale to je len pre peších. Aby sa tam 

odstra ňovali skruže, zrejme, aby sa tam mohlo dosta ť auto, 

ale auto sa dostane zase zo, z tej zadnej strany le n na 

nejaký chodník. Čiže nemyslím, že toto je dobré riešenie. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Tie skruže tam budú nahradené st ĺpikmi. Čiže žiadne 

autá tam chodi ť nebudú, pani poslanky ňa. 

Ďakujem pekne. 

Vyčerpali sme diskusiu k bodu štyridsa ťosem Bé. 

Slovo má návrhová komisia.  
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Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

K pôvodnému uzneseniu sme dostali návrh na doplneni e 

pôvodného uznesenia od pána Fialu. Doplni ť podmienku číslo 

tri. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Aj pána Fialu?  

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Áno. Aj pána poslanca Fialu, aj pána poslanca Kríža . 

Hlavne pána poslanca Fialu. Tak.  

Čiže obidva tie návrhy boli akceptované aj 

predkladate ľom, čiže budeme hlasova ť o pôvodnom uznesení 

v znení tých dvoch dopl ňujúcich návrhov, ktoré predniesli 

kolegovia poslanci.  

Môžme tak? Pani predsední čka?  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Čo už s vami. Môžme.  

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem ve ľmi pekne. Ská čem vám do re či, viem, ale 

snažím sa, aby sme dospeli rozhodnutiu. 
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Hlasujeme o bode štyridsa ťosem Bé v tomto upravenom 

znení uznesenia.  

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťtri prítomných, 

sedemnás ť za, nikto proti, pätnásti sa zdržali, jeden 

nehlasoval. 

Konštatujem, že sme schválili tento návrh. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Môžme sa vráti ť k tomu predchádzajúcemu. 

 

 

BOD 105 RÔZNE B - PRIMA BANKA – 

HLASOVANIE 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Nech sa pá či, ak máte uznesenie, tak môžme.  
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Slovo má návrhová komisia k bodu BV, nie BVS, Prima  

banka. 

Nech sa pá či. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Mestské zastupite ľstvo po prerokovaní materiálu 

splnomoc ňuje primátora hlavného mesta Bratislavy podpísaním 

dodatku číslo tri zmluvy o úvere číslo 10/085/08 s Prima 

bankou Slovensko, a. s.  

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prosím o vaše hlasovanie a podporu pre tento návrh.   

Prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Na tento návrh je prive ľa hodín.  

Tridsa ťtri prítomných, 

dvanás ť za, jeden proti, pätnásti sa zdržali, piati 

nehlasovali. 

Konštatujem, že sme tento návrh neprešiel. 
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BOD 55A NÁVRH NA ZAVEDENIE II. ETAPY 

INTEGROVANÉHO DOPRAVNÉHO SYSTÉMU 

V BRATISLAVSKOM KRAJI 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Bod číslo pä ťdesiatpä ť A je Integrovaný dopravný 

systém II. etapa.  

Uvediem len štyri vety. Po ťažkých rokovaniach 

s Bratislavským samosprávnym krajom, s ktorým spolu  

zavádzame tento systém, sme sa dohodli na tom, že b y sme 

vyjadrili pripravenos ť spusti ť druhú etapu za dvoch 

podmienok: Že sa uskuto ční v doh ľadnom čase takzvaná 

dopravná integrácia. K tomu predložila Bratislavská  

integrovaná doprava konkrétny harmonogram. A že sa inak 

prerozdelí strata, ktorá zatia ľ vzniká z Integrovaného 

dopravného systému, pretože sa viac zoh ľadnia prepravené 

osoby, než kilometre, alebo teda vozokilometre, kto ré 

prejazdia jednotlivý poskytovatelia výkonov vo vere jnom 

záujme. Kilometre môžu vozi ť aj prázdne vozidlá 

a prepravené osoby nazna čujú, že sa tie vozidlá musia 

efektívne využíva ť, preto my trváme na tomto princípe. 

Dosiahli sme dohodu  s Bratislavským samosprávnym 

krajom, že sa k tomu vrátime v septembri a rozhodne me o tým 

konkrétnych úpravách doterajšieho mechanizmu. Myslí m si, že 

ten vz ťah by bol podstatne vyváženejší, ako je teraz. Pret o 

vám odporú čam, aby sme podporili zavedenie II. etapy 

Integrovaného dopravného systému.  
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Otváram k tomuto bodu diskusiu. 

Pán poslanec Nesrovnal 

Nech sa pá či. 

JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne.  

Ja chcem poveda ť, že Integrovaná doprava znamená, že 

máme zjednotené tarify medzi dopravcami. Medzi žele znicou, 

Slovak line, to znamená regionálna doprava a mestsk á 

hromadná doprava.  

Toto momentálne neplatí, pretože Bratislava, mesto 

Bratislava má odlišné tarify pre skupiny ľudí. 

Z politických dôvodov sme sa rozhodli, alebo toto 

zastupite ľstvo sa rozhodlo zvýhod ňova ť teda osoby z ťažkým 

zdravotným postihnutím žijúcim v Bratislave. Tiež ďalšie 

skupiny obyvate ľov boli myslím, že nejakí protifašistickí 

bojovníci, alebo ešte neviem kto všetko bol zvýhodn ený.  

Je to nespravodlivé vo či tým istým ľuďom, ktorí 

v Bratislave nežijú a ktorí musia znáša ť tie tarifné 

podmienky v regióne, kde ten tarif platí.  

Týmto samozrejme produkujeme straty, ktoré nás 

znevýhod ňujú a ktoré teraz žiadame vlastne nahradi ť.  

Ale bu ďme si teda, musíme si poveda ť čestne, že tie 

straty spôsobili sme my vlastným politickým rozhodn utím, 

ktorým sme uprednostnili tieto skupiny ľudí oproti tým 

istým ľuďom, ktorí žijú mimo nášho hlavného mesta.  
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Takže to ľko k tomuto. Hovorím, opakujem, že pokia ľ 

nebudú zjednotené tarify, tak integrovaná doprava n a tomto 

území nebude. Ale budeme musie ť vlastne poveda ť pre čo to 

tak je.  

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Fiala.  

Stanislav   F i a l a , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Ja si dovolím odcitova ť z uznesenia: mestskéh 

zastupite ľstvo po prerokovaní  materiálu schva ľuje návrh na 

zavedenie II. etapy Integrovaného dopravného systém u 

(poznámka: nezrozumite ľné slovo) v Bratislavskom kraji 

najskôr k 1. 8. 2014.  

Tak to bude 2099, tak pokojne takéto uznesenie viem  

prija ť. Neviem či ide o chybu, ale ja toto nemám problém 

podpori ť. Ale žiada, pre m ňa je vlastne iba tá ča, tá časť 

kde vás žiadame a s tým tiež nemám problém. Takže j a to 

podporím, pretože to, tá prvá časť uznesenia, z toho pre 

mňa neplynie žiadne nebezpe čenstvo.  

Ďakujem.  

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec, rád vám vysvetlím vo faktickej poznám ke, 

že takto to prijal aj Bratislavský samosprávny kraj . 
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Technicky je pripravený, nebol si istý či dosiahneme 

spolo čný postup, preto sa ten termín volil takýmto vo ľným 

a opatrným spôsobom. Dá sa čaka ť, že to môže by ť k 1. 8., 

rovnako dobre to môže by ť k 1. 10. po našom septembrovom 

mestskom zastupite ľstve a septembrovom zastupite ľstve BSK, 

kde sa urobí tá časť Bé uznesenia.  

Čiže  toto bude predmetom ešte ďalších rokovaní. Preto 

ale potrebujeme istý mandát od vás, že naozaj ideme  touto 

cestou.  

K pánovi poslancovi Nesrovnalovi chcem poveda ť, že 

straty nevznikajú tým, že. Vznikajú aj tým, ale to nie sú 

straty Integrovaného systému. To sú naše straty, me stské.  

Integrovaný dopravný systém má straty preto, že my sme 

cestujúcemu z Malaciek zlacnili jeho dopravu do Bra tislavu 

tým, že dovtedy platil povedzme pätnás ť eur na ceste 

z Malaciek do Bratislavy a dvadsa ťsedem eur na ceste po 

Bratislave. A teraz sme tú sumu štyridsa ťdva povedali, že 

bude tridsa ťosem. A u každého cestujúceho sme tak stratili 

štyri eurá, aby sme motivovali tých ľudí, že prídu na jeden 

lístok, v tejto chvíli na jednu elektri čenku až do 

Bratislavy. A túto stratu si musíme podeli ť trochu inak, 

než sa nám to podarilo doteraz.  

Je pravda, že budeme musie ť rieši ť aj z ľavy, pán 

poslanec má pravdu. Ale nie je toto primárny problé m náš 

ako mesta v tom systéme delenia výnosov, respektíve  strát 

Integrovaného dopravného systému.  
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Keďže nemám ďalšieho 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 tak, ako nám bolo pôvo dne 

písomne predložené, mestské zastupite ľstvo po prerokovaní 

materiálu schva ľuje návrh na zavedenie II. etapy a v časti 

druhej žiada primátora, aby na septembrové rokovani e a tak 

ďalej s tým bodom jeden.  

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte o bode pä ťdesiatpä ť 

A. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťtri prítomných poslancov, 

všetci hlasovali za, nikto proti, nikto sa nezdržal . 

Prijali sme platné uznesenie. 

 

Ešte máme tri body programu pred sebou.  
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BOD 65 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: 

Šesťdesiatpä ť je Informácia o stave realizácie Nosného 

systému MHD v Bratislave.  

V materiáli sú popísané všetky fakty. Navrhujeme 

zobra ť na vedomie a schváli ť dohodu o preložke 

plynárenského zariadenia, kvôli ktorej sme nevedeli  pohnú ť 

na Šafárikovom námestí dva týždne.  

Teraz máme najvä čší problém, ktorý sa týka možného 

výskytu munície v toku rieky. Riešime ho spolo čne 

s ministerstvom dopravy, s ministerstvom vnútra, 

ministerstvom obrany a pevne verím, že v krátkom čase ho 

vyriešime a pohne sa celá stavba ďalej, pretože  ten 

kritický bod je výstavba mosta v časti Petržalka a v časti 

Staré Mesto. Tá výstavba prebieha pod ľa harmonogramu, 

napriek tomu malému oneskoreniu kvôli plynárenskému  

zariadeniu na Šafárikovom námestí. Tam ten harmonog ram je 

v poriadku. 

Toľko kratu čká informácia k tomuto bodu. Pokia ľ chcete 

vedie ť viac, rád poviem viac.  

Otváram diskusiu. 

Ako prvý sa do nej hlási pán poslanec  Uhler.  

Mgr. Jozef   U h l e r , poslanec MsZ: 
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Ďakujem. 

Kolegovia, dnes som sa zú častnil kontrolného d ňa na 

stavbe Starého mosta a elekri čkovej trate do Petržalky, kde 

sa okrem iného hovorilo aj o preložkách plynovodu n a oboch 

stranách rieky. Lenže z nášho materiálu vyplýva, že  sa tam 

hovorí len o jednej preložke a zistili sme, že došl o 

k administratívnej chybe. Aby to bolo korektné, aby  sa 

nezabrzdila výstavba na petržalskej strane, tak by som 

doplnil do časti Bé: 

Pôvodnú časť by som ozna čil ako B1 a nová časť B2 kde 

zárove ň budeme súhlasi ť aj s tým, aby sa vybudovala, 

zrealizovala teda preložka plynovodu pri Bosákovej.  

Pretože to musí odnies ť, odznie ť, ja to pre čítam: 

Čiže bude časť B2, 

Mestské zastupite ľstvo po prerokovaní materiálu Dohodu 

o preložke plynárenského zariadenia, ktorá bude uza tvorená 

medzi hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislav ou ako 

investorom preložky plynárenského zariadenia a SPP – 

distribúciou, akciová spolo čnos ť, predmetom ktorej je 

realizácia a bezodplatný prevod plynárenského zaria denia 

STL plyno, plynovodu DN 300 križovatka Bosákova uli ca., 

nachádzajúceho sa v Bratislave v mestskej časti Petržalka, 

na pozemkoch katastra nehnute ľností nachádzajúceho sa 

v Bratislave v mestskej časti Petržalka, na pozemkoch 

katastra nehnute ľností „C“ číslo 5203/1, 5203/45, 5203/75, 

5203/76, 5203/82, 5206/13, 5206/25 v katastrálnom ú zemí 

Petržalka, do majetku SPP – distribúcia, a.s. 

Ide čisto o technickú vec. S pánom inžinierom 

Schlosserom sme sa dohodli, že to predložím ja. Jed noducho 

sa na to zabudlo a musí to tu takto odnies ť, odznie ť. 
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Ďakujem. 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec, chcem vám ve ľmi pekne po ďakova ť za tento 

starostlivý návrh. Preto je dobré, že sa zú čast ňujete aj 

tých kontrolných dní, pretože inak by sme to robili  

komplikovanejšou procedúrou. 

Diskutuje pán poslanec Nesrovnal.  

JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Ja sa chcem ešte opýta ť, alebo tu aj nahlas poveda ť 

obavy, ktoré majú mnohí obyvatelia Petržalky z, 

v súvislosti aj s tou výstavbou tej trate. Respektí ve 

vzniklo to teraz pri sú ťaži na zhotovite ľa na tú projektovú 

dokumentáciu, kedy sa vlastne ukázalo, že ten proje kt 

počíta ďalej s štvorprúdovou cestou okolo tej elektri čky, 

alebo že táto tam nie je dostato čne znegovaná, tak to 

poviem, takže mnohé ob čianske iniciatívy a aktivisti 

a ob čania sa obracajú na nás s otázkou, kedy za čnete ten 

participatívny proces. A to by som bol rád, keby st e 

odpovedali, kedy za čnete ten patipaci, participatívny 

proces s ú časťou verejnosti na príprave teda toho, tej 

ďalšej etapy tej sú ťaže, tej druhej časti, alebo neviem jak 

to technicky bude, bude zvládnuté, ale ako proste c hcete 

tieto obavy verejnosti rozptýli ť?  

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 
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primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec, asi by bolo dobré, keby na túto otázk u 

odpovedala aj pani hlavná architektka, ale ja viem z jej 

vystúpenia, ktoré sme mali na stretnutí s ob čanmi 

v Technopole, že to plánuje cez letné mesiace. To z namená, 

ten participatívny proces sa chystá. 

Čo sa týka toho ví ťazného návrhu, vlastne ani jeden 

z tých návrhov nepo číta so štvorprúdovou cestou. My budeme 

vychádza ť z tých návrhov, ktoré boli úspešné v tej sú ťaži, 

ur čite z toho prvého návrhu. Tak to bolo aj uzatvorené  

rokovacie konanie. To znamená, že to smeruje k tomu , k tomu 

úspešnému uchádza čovi, ktorý vyhral sú ťaž návrhov. Teraz 

budeme čaka ť kým to rozhodnutie komisie nadobudne 

právoplatnos ť, pretože tam je desa ť dní na odvolanie. 

A pripravujeme sú časne participatívny proces, ale tam 

mi asi časovo pomôže pani hlavná architektka.  

Takže nech sa pá či, máte slovo.  

Ing. arch. Ingrid Konrad,  hlavná architektka: 

Ďakujem. 

Ja tým všetkým ob čanom rada odpoviem, ktorí majú 

tieto. Tak som odpovedala mailom, aj odpoviem takto .  

Ako pán primátor spomenul, teraz sme sa ve ľmi 

usilovali, aby sa ukon čil proces obstarávania spracovate ľa 

urbanistickej štúdie. Proces participácie pripravuj eme 

a za čneme ho v septembri.  
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Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Keďže sa nikto s poslancov nehlási, prihlásil sa pán 

Martin Kugla z Iniciatívy za efektívnu a ekologickú  

dopravu, ktorý by nás chcel oslovi ť v tejto téme.  

Chcem sa opýta ť, kto súhlasí s jeho vystúpením?  

(Hlasovanie.) 

Neviem ako to mám vyhodnoti ť, ale poviem, že áno. 

Nebudú to tyri minúty, ale pod ľa rokovacieho poriadku tri.  

Takže pán Kugla dostane priestor na trojminútové 

vystúpenie. 

Nech sa pá či. 

Občan   Martin   K u g l a , :    Iniciatíva za efektívnu 

a ekologickú dopravu:  

Dobrý de ň prajem,  

Ja by som vás chcel oslovi ť s tou istou vecou, 

s ktorou som vystúpil minulý týžde ň ako zástupca štyroch 

organizácií.  

Chceme vás poprosi ť v rámci tohto bodu je ve ľmi 

dôležitá tá sú ťaž na centrálnu rozvojovú os.  

Celý proces za čal pred istou dobou ako nespokojnos ť 

verejnosti, výsledkom je sú, je, je, je sú ťaž na 
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zhotovite ľa, kde ví ťazný návrh obsahuje obsahuje všetko čo, 

to čo ľudia nechceli okrem okolo tých tristo metrov cesty,  

pri čom sme boli svedkami zaujímavých, zaujímavých okami hov. 

ako napríklad, že v júni nás vyzvali predložte prip omienky 

a v auguste nám povedali, nebudú sa rieši ť vaše 

pripomienky, je to sú ťaž na zhotovite ľa, budú sa rieši ť až 

pri samotnej sú ťaži. To je teraz.  

Súťaž bola uzavretá 31. januára a do dnešného d ňa 

nemáme vybratého zhotovite ľa, do dnešného d ňa sa neza čal 

participa čný proces.  

My sme oslovili z každého klubu v z Petržalských 

poslancov. Poslali sme im tento návrh, ktorý vidíte  na 

tabuli. Je ve ľmi jednoduchý. Chceme vás požiada ť, aby ste 

začali ten participa čný proces a za čali prieskumom verejnej 

mienky. Každý preis, kaž, každý participa čný proces sa musí 

začať tým, že sa spýtame verejnosti čo tá verejnos ť chce. 

Bola tu zaujímavá diskusia pri, pri Kamennom námest í, 

kde ste atakovali aktivistov, že niektorí aktivisti  

a nevieme čo chcú, čo chce tá ml čiaca vä čšina. Tak 

zdvihnite ruku za náš návrh, chceme zisti ť, čo chce 

petržalská ml čiaca vä čšina. Chceme, aby sa obyvatelia 

vyjadrili  k tomuto, k tomuto k územiu, aby povedal i, čo je 

ich názor na vývoj ďalšieho tohto územia a aby mesto 

spravilo reprezentatívny prieskum verejnej mienky, ktorého 

podklady by slúžili pre participatívny proces.  

Vnímame to ako ve ľmi dôležité aj z toho dôvodu, blížia 

sa vo ľby, myslíme si, že politické elity by mali tým ľuďom 

dať relevantné odpovede na ich požiadavky.  



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 25. a 26. júna 2014 s pokra čovaním 3. júla a 24. septembra 2014 

 1214 

Druhá vec. Je to opä ť, zažili ste to už mnohokrát, je 

tu nebezpe čenstvo časového stresu. Pani hlavná architektka 

teraz povedala, že v septembri má za čať participatívny 

proces. Mal za čať pred dvoma mesiacmi. Nie je jasné, ako je 

to zladené s ďalšími časovými termínmi, môže sa ľahko sta ť, 

že proste zrazu príde niekto a povie, že termín je Európska 

únia, koniec. Ideme ďalej.  

Máme veľmi dobrý príklad Tren čín, kde tento 

participatívny proces prebehol a kde presne takto z ačali. 

Urobili prieskum verejnej mienky. To znamená, nechc eme po 

vás ni č zložité, ni č žiadne štúdie, ni č, len vás chceme 

vyzva ť, podporte návrh, aby sa za čal prieskum verejnej 

mienky. Aby sa teda urobil prieskum verejnej mienky  so 

základnými otázkami na toto územie.  

Ešte krátku, krátku vysvetlivku ku financiám. 

Nechávali sme naceni ť Fokusu čo by stál reprezentatívny 

prieskum. Je to štyritisícpä ťsto euro plus DPH. Myslíme si, 

že v rozpo čte by sa na toto mohli nájs ť peniaze, respektíve 

neviem si predstavi ť nejakého politika, ktorý sa postaví 

pred tretinu mesta a povie, nezaujíma ma váš názor.   

Ďakujem. 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem ve ľmi pekne za vaše vystúpenie.  

Faktickou poznámkou reaguje pani hlavná architektka .  

Nech sa pá či. 
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Ing. arch. Ingrid Konrad,  hlavná architektka: 

Ja som to aj pánovi Kuglovi vysvet ľovala. Ma máme vy, 

my máme nastavený proces, mám. Ako to poviem. Mám t akú 

komisiu participa čnú. V čera sme mali posledné stretnutie. 

Prieskum bude. Ja som ho ubezpe čovala, participatívny 

proces bude.  

Bude trošku iný ako, ja poviem, oby čajný prieskum 

Fokusu. Musíme najprv ľudí zoznámi ť s ví ťazným riešením 

a my prídeme za obyvate ľmi Petržalky do Petržalky. Tam sa 

budú dia ť všetky procesy a na konci bude takýto prieskum, 

ako, ktorý aj pán Kugla požaduje.  

Takže my na tom intenzívne pracujeme.  

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Diskutuje pán poslanec Fiala.  

Stanislav   F i a l a , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. Ve ľmi rýchlo.  

Za poslanecký klub KDH bol som oslovený ja. K tomu sa 

teraz hlásim. Môj postoj bol opatrný, aby som si zo bral 

tento návrh uznesenia za svoj. Práve naopak, čakal som na 

vyjadrenie odborných zamestnancov magistrátu. Z toh o 

vysvetlenia, ktoré teraz zaznelo, ja vnímam ako prí sľub do 

budúcnosti, že s verejnos ťou sa rokova ť ur čite bude.  
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Takže, myslím si, že. Bol by som nerád prekvapený, ale 

v tejto chvíli je toto dostato čné ubezpe čenie, že verejnos ť 

nebude obídená.  

Ešte ve ľmi krátko. Máme tu materiál Nosný systém. 

S tým súvisia aj tie haldy zemi v Petržalke. Dozved el som 

sa, že, že ako keby mesto si osvojilo návrh, alebo 

prihlásilo sa k tomu, že to tam bude dlhšie. Neviem  o tom 

veľa. Ne čakám odpove ď teraz v túto no čnú hodinu, len som 

znepokojený tým, že možno by sa dalo kona ť rýchlejšie na 

odstránení tej, tej zeminy v tých hald, tých háld 

v Petržalke.  

Ďakujem. 

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. 

Ja som bol oslovený touto iniciatívou, aby tento, a by 

sa o tomto návrhu dalo hlasova ť. 

Čiže vzh ľadom k tomu, že nemajú túto iniciatívu, tak 

ja predložím v mojom mene tento ich návrh, ktorý ta m je 

predlože, ktorý tam všetci vidíte. Nech sa potom ka ždý 

podľa toho rozhodne, že či to podporí alebo nepodporí na 

základe argumentov, ktoré tu zazneli.  
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Čiže ten návrh, ktorý tam vidíte. 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Musíte ho pre číta ť, pán poslanec . 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Idem ho pre číta ť a 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Nech sa pá či. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Po. Takže, tam je po A, ale myslím, že vzh ľadom  

k tomu, že sú A, B, tak to bude Cé a Dé.  

Čiže po Cé: 

Okamžite za čať s participatívnym procesom, 

s partipica, s participatívnym procesom s verejnos ťou pred 

zadaním sú ťaže na urbanistickú štúdiu centrálnej rozvojovej 

osi v Petržalke vrátane prieskumu verejnej mienky. 

Po Dé, zada ť prieskum verejnej mienky prostredníctvom 

renomovanej výskumnej agentúry na reprezenatívnej v zorke 

obyvate ľov Petržalky dotazníkovou metódou. Znenie otázok 

prieskum a zadanie agentúre pripravi ť s rovnocennou ú časťou 

zástupcov verejnosti, ob čianskych združení a iniciatív, 
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ktoré zaslali pripomienky k sú ťaži na zhotovite ľa štúdie 

a peti čného výboru petície Stop štvorprúdovke.  

Termín: 30. 7. 2014. 

Dávam písomne.  

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne.  

Faktickou reaguje pán poslanec Kríž.  

Mgr. Oliver   K r í ž , poslanec MsZ: 

Ja so všetkým súhlasím, čo bolo povedané, len nebolo 

povedané, že kto zaplatí ten prieskum, tak aby sme urobili 

aj zmenu rozpo čtu rýchlo.  

Pani hlavná architektka.  

Ing. arch. Ingrid   K o n r a d ,  hlavná architektka: 

Ja poprosím, poprosím. Ja nevidím asi už dobre dnes . 

Čiže ja ani nemám pred sebou ten materiál. Ja len ne chcem 

aby, aby, aby sme my robili nie čo, čo, čo za prvé bez 

zhotovite ľa urbanistickej štúdie, ktorý je sú časťou tohto 

participatívneho procesu, pretože je to ten ideový návrh, 

ktorého ideu budeme s verejnos ťou ďalej rozvíja ť.  

Ja naozaj by som to rada videla pred sebou.  
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A ešte raz. Také, ako si predstavuje pán Kugla, kde  sa 

budeme ľudí pýta ť, bude záverom toho procesu. Ja neza čnem 

s nie čím, čo  má, čo má prís ť pod ľa našej logiky na záver.  

Pani Pätoprstá, napríklad, je členku môjho 

participatívneho výboru. Čiže sú tam zastúpení ľudia práve, 

práve z tejto iniciatívy proti štvorprúdovke.  

Čiže ja vás ubezpe čujem, že všetko je s týmito ľuďmi. 

Je tam pani Kalká, Zora Okáliová, sú tam odborníci 

z Tren čína, je tam profesorka sociológie pani Plichtová. J a 

proste vám môžem tento výbor predstavi ť, ale nerozumiem, že 

pre čo nemôžme za čať tak, ke ď už máme aj teraz vysú ťaženého. 

Na toto sme čakali a za čneme s profesorom, ktorý tiež, tiež 

v rámci jeho výkonu je zodpovedný za participáciu, pretože 

v rámci urba, spracovania urbanistickej šta, štúdie  a jej 

obstarania sú aj verejné prerokovania.  A my toto r obíme aj 

nad rámec zákona. A pán profesor pris ľúbil, pris ľúbil 

účasť. A respektíve, o tomto sa dlho diskutuje s ním.  

Ďakujem pekne. 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne pani architektke.  

Ja sa stotož ňujem s jej stanoviskom, že my ten proces 

máme nastavený, ale musíme ho robi ť spolu s, so 

zhotovite ľom, alebo spracovate ľom tej štúdie. Som niekde na 

pozícii pána poslanca Fialu, to znamená, rozumiem t omu, že 
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občania chcú by ť pri tom, aj tej iniciatívy, ktoré sa 

k tomu vyjadrovali.  

My chceme s nimi komunikova ť, budeme komunikova ť, ale 

musíme mať na priestor a finan čné prostriedky, ktoré sú 

priamo v tom projekte, ktorý platí Európska únia. Časť tých 

peňazí má by ť použitá aj na participáciu.  

To je možno odpove ď aj pre pána poslanca Kríža.  

Pán poslanec Borgu ľa, faktická. 

Ing. Martin   B o r g u ľ a , poslanec MsZ: 

Ja len ozaj ve ľmi krátko k procedúre zastupite ľstva. 

Pán primátor, aké body ešte chceme ods, odhlasova ť? 

Lebo už ani na (poznámka: nezrozumite ľné slovo). 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Už len sedemdesiatpä ť a sedemdesiatpä ť A. To je asi za 

dve minúty. Plán kontrolóra a Tren čianska ulica, kde máme 

rieši ť nejaké majetkové veci k Európskemu projektu. Už ni č 

viac. To sú posledné dva body, ktoré budú trva ť naozaj 

krátko.  

Prosím návrhovú komisiu, aby vykonala svoju prácu 

a vás prosím o zodpovedné rozhodnutia.  

Nech sa pá či. 
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Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

K pôvodnému návrhu uznesenia dostali sme od pána 

Uhlera dopl ňujúci návrh do bodu, do časti Bé.  

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pani predsední čka, ak môžem poprosi ť, ne čítajme. Pán 

poslanec to predniesol. Je to plynárenská vec. Ja s i ju 

osvojujem. Je to analógia toho, čo je v bode Bé. To bude 

časť B1, B2. 

Dobre? Aby sme sa zhodli na tom, že o tom netreba 

hlasova ť, ten návrh pán poslanec predniesol po dohode 

s nami, aj s pánom hlavným dopravným inžinierom. Ne treba 

o tom hlasova ť. Je to sú časťou uznesenia.  

Prosím o ďalší návrh, ktorý predniesol kolega Hr čka.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Navrhujú doplni ť ďalšie body, teda pán Hr čka navrhuje 

doplni ť ďalšie body do návrhu uznesenia. a to okamžite 

začať s parciti, parcitípatívnym. 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Participatívnym . 
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Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Procesom s verejnos ťou pred zadaním sú ťaže na 

urbanistickú štúdiu centrálnej rozvojovej osi v Pet ržalke, 

vrátane prieskumu verejnej mienky. 

Do ďalšej časti: Zzada ť prieskum verejnej mienky 

prostredníctvom renomovanej výskumnej agentúry na 

reprezentatívnej vzorke obyvate ľov Petržalky dotazníkovou 

metódou. Znenie otázok prieskumu a zadanie agentúre  

pripravi ť s rovnocennou ú časťou zástupcov verejnosti, 

občianskych združení a iniciatív, ktoré zaslali pripom ienky 

k sú ťaži na zhotovite ľa štúdie a peti čného výboru petície 

Stop štvorprúdovke. Termín 30. 7. 2014. 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte o dopl ňujúcom návrhu 

pána poslanca Hr čku.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťdva prítomných, 

dvadsa ťdva za, nikto nebol proti, ôsmi sa zdržali, 

dvaja nehlasovali. 

Tento návrh sme prijali.  

Pani predsední čka.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 
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Teraz by sme mali hlasova ť o návrhu uznesenia pôvodné 

v časti A, informácia, teda mestské zastupite ľstvo po 

prerokovaní berie na vedomie Informáciu o stave rea lizácie 

a v časti B o bode jeden dohodou o preložke a tak ďalej 

(poznámka: nezrozumite ľné hovoria naraz predsední čka 

návrhovej komisie aj predsedajúci.) písomne. 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

A ten druhý bod. Áno.  

Čiže tam bé, v bé čku sú dve tie dohody.   

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uhm, tridsa ťštyri, celé.  

(Prezentácia a hlasovanie pokra čuje.) 

Áno, tridsa ťštyri prítomných poslancov, tridsa ť 

a o polnoci.  

Tridsa ťštyri prítomných, 

tridsa ťštyri za, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal. 

Konštatujem, že sme prijali platné uznesenie. 

 

 

BOD 75 NÁVRH PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI 

MESTSKÉHO KONTROLÓRA HLAVNÉHO MESTA 
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SR BRATISLAVY A JEHO ÚTVARU NA II. 

POLROK 2014 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

bod sedemdesiatpä ť je Návrh plánu kontrolnej činnosti 

mestského kontrolóra hlavného mesta Slovenskej repu bliky  

Bratislavy a jeho útvaru na II. polrok. 

Pán kontrolór. 

Bez úvodného slova. 

Otváram diskusiu k bodu sedemdesiatpä ť. 

Nikto sa do nej  nehlási, prosím návrhovú komisiu.  

Pán poslanec Za ťovi č, predsa len.  

Ako? Idete k bodu sedemdesiatpä ť?  

RNDr. Martin   Z a ť o v i č , poslanec MsZ: 

Áno, áno.  

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Nech sa pá či.  

RNDr. Martin   Z a ť o v i č , poslanec MsZ: 
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Ja by som chcel ešte doplni ť jeden bod kontroly pre 

pána kontrolóra na základe uznesenia BSK oh ľadom milióna 

eur, ktoré boli na cesty. Že by som doplnil ešte bo d osem, 

že kontrola hospodárnosti, efektívnosti, ú čelnosti použitia 

finan čných prostriedkov, ktoré hlavné mesto SR Bratislava  

získalo formou dotácie z Bratislavského samosprávne ho kraja 

v roku 2013 na základe uznesenia zastupite ľstva BSK číslo 

45/2013 v spolupráci s hlavným kontrolórom BSK. 

(poznámka: nezrozumite ľné slovo) doplni ť tento bod 

osem by sa mohol doplni ť ešte.  

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Asi by sa mal vyjadri ť pán kontrolór.  

Nech sa Vám pá či, pán kontrolór. 

Ing. Peter   Š i n á l y , mestský kontrolór hlavného mes ta 

SR Bratislavy: 

Rozumiem tej úlohe, pán Za ťovi č. Len by som poprosil 

vzh ľadom na to, že aj pri schva ľovaní závere čného ú čtu je 

tam jedna úloha súvisiaca s Dopravným podnikom, tak  pri 

kapacite momentálne troch kontrolórov, lebo jedného  mám 

vyše roka chorého, to nedokážeme zvládnu ť.  

Ja  navrhujem, aby sme to zaradili nie ako bod osem , 

ale ako bod štyri, miesto toho bodu, ktorý tam je a  rieši 

otázku kontroly so školských zariadení.  
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Takže aby ste teda schválili vás prosím kompletný p lán 

siedmich, ale s vymeneným návrhom pána Za ťovi ča za bod 

štyri.  

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Namiesto pôvodnej štvorky. Výborne.  

Ing. Peter   Š i n á l y , mestský kontrolór hlavného mes ta 

SR Bratislavy: 

Ďakujem. 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Stanovisko pána kontrolóra sme po čuli. 

Prosím, uzatváram diskusiu.  

Návrhová komisia.  

Prosím návrhovú komisiu.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Áno, len  

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

To nemusíme číta ť, všetci sme to po čuli.  
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Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Nechcem ani číta ť, len chcem uvies ť správne.  

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Veľmi sa ospravedl ňujem.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Teda návrh pána Za ťovi ča ako bod plánu práce osem bude 

akceptovaný, teda akceptoval pán kontrolór tak, že sa to 

vymení za tú štvorku a bude ma ť sedem bodov. Takže o tomto 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

A v tomto znení budeme hlasova ť. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

by sme mali hlasova ť o návrhu uznesenia: mestské 

zastupite ľstvo po prerokovaní materiálu schva ľuje  plán 

kontrolnej činnosti.  

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

V tom znení s tou vymenenou štvorkou.  
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Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťštyri prítomných poslancov, 

tridsa ťštyri za, nikto proti, nikto sa nezdržal. 

Konštatujem, že sme prijali platné uznesenie. 

 

 

BOD 75A NÁVRH NA ZRIADENIE VECNÉHO BREMENA 

NA PRIZNANIE PRÁVA ULOŽENIA 

INŽINIERRSKYCH SIETÍ NA POZEMKOCH 

PARC. Č. 15293/4, 15294/184 

A 15294/87 V BRATISLAVE,   K. Ú. 

RUŽINOV, V PROSPECH HLAVNÉHO MESTA 

SR BRATISALVY, PRE STAVBU 

TROLEJBUSOVÁ TRAŤ TRENČIANSKA 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Posledný bod, ktorý dnes prerokujeme sedemdesiatpä ť A. 

Týka sa Návrhu na zriadenie vecného bremena na ulož enie 

inžinierských sietí pre stavbu Trolejbusová tra ť 

Tren čianska.  

Pán riadite ľ.  

Mgr. Rastislav   G a j a r s k ý , riadite ľ magistrátu: 
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Ďakujem. 

Tento materiál bol predložený bez komisií. Takže 

krátke úvodné slovo.  

Ide o projekt, na ktorý sme získali aj EÚ fondy a i de 

o zriadenie a uloženie kábelového napájaceho zariad enia 

trolejbusovej trate.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Otváram diskusiu. 

Faktickou poznámkou ju otvára pán poslanec Gašpieri k.  

Ing. Libor   G a š p i e r i k , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Vážený pán primátor, je dvadsiatatretia hodina. Vy ste 

sľúbili, pokia ľ budeme rokova ť v takejto vysokej hodine, že 

bude kapustnica podávaná, tak sa vás chcem spýta ť, či je to 

pripravené dole.  

(poznámka:  smiech v sále) 

Ďakujem. 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ja som hovoril o polnoci, pán poslanec, lebo to býv a 

polno čné prekvapenie na svadbách a podobných inštitúciách . 

Takže m ňa zajtra čaká, m ňa zajtra čaká. 
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(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Nechceli ste dotiahnu ť, takže sme len v tomto bode. 

Znie to ve ľmi ako vtipne, ale keby sme rokovali do 

dvadsiatejštvrtej, ja som bol naozaj tú kapustnicu 

zabezpe či ť.  

Pani poslanky ňa Tvrdá, má faktickú. 

Ing. Jarmila   T v r d á , poslanky ňa MsZ: 

Chcela by som reagova ť na, na kolegu. Naozaj, pán 

primátor, my sme mali od trinástej hodiny poslaneck ý klub. 

Rokujeme desa ť hodín a dostali sme jednu bagetu, ktorá je 

takmer nejedlá. Nejedlá.  

Ja vás poprosím, keby nabudúce už nikdy tieto baget y 

neboli, tie chlebí čky sa dajú, ale tie bagety to sa nedá 

jes ť. Desa ť hodín sme tu o hlade.  

A okrem toho máme rokova ť.  

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: 
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Ja síce viem, že mimo rokovacieho poriadku na pána 

Šovčíka, ale  ja už som to povedal, nikto vám nemôže da ť, 

čo vám pán primátor dokáže s ľúbi ť.  

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

To ste už hovorili a na túto situáciu to vtipné nie  

je. Lebo tá kapustnica naozaj je na ceste, ale teda  na 

dvadsiatuštvrtú, ktorej sa už nedo čkám. 

Pán poslanec Pekár. Asi k veci. Asi k veci, k veci.  

Ing. Dušan   P e k á r , poslanec MsZ: 

Že ak je, ak je na ceste z Petržalky, tak to sa nao zaj 

nedočkáme. 

Ale nie, ja chcem naozaj. Tren čianska je Ružinov, je 

to budovanie pred ĺženie trolejbusovej trasy.  

Ja by som len poprosil pána riadite ľa, aby trochu, 

trochu tvrdšie zasahoval pri postupe zamestnancov 

magistrátu, pretože okrem uloženia káblov, je tam p otrebné 

aj výrubové konanie, ktorého ú častníci sme na za čiatku 

neboli a teraz Ružinov má vyda ť nejaké stanovisko.  

Takže my sa nevzdáme odvolania, ale nechcem tým 

poveda ť, že zámerne chceme ohrozi ť projekt a čerpanie 

eurofondov, ale sú to nejaké mne neznáme technické postupy 

tu na magistráte, kde v prvej časti sme boli vynechaní ako 

účastníci konania a teraz, pod ľa mňa alibisticky sa máme 

vyjadri ť k nie čomu, čo nám neprislúcha de, de jure. 
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Takže len to ľko.  

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec Za ťovi č, faktická. 

RNDr. Martin   Z a ť o v i č , poslanec MsZ: 

Asi to nie je faktická, ja (poznámka: nezrozumite ľné 

slovo) zabudol, že ten bod predtým som podával s pá nom 

Bendíkom, hej? Ten bod o ten kontrolnej činnosti. Aj pán 

Bendík to podával, (poznámka: nezrozumite ľné slovo) som 

nezabudol, aby som (poznámka: nezrozumite ľné slovo), slávu 

sám, ale vô ňa kapustnice ma omámila, tak som jeho meno 

zabudol poveda ť. Tak sa ospravedl ňujem. 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Možno funkcia. Ani  nie tak vô ňa kapustnice.  

Konštatujem, že sa k bodu sedemdesiatpä ť A nikto 

nehlási.  

Prosím návrhovú komisiu, aby uviedla návrh na 

hlasovanie.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 
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Hlasujeme o návrhu uznesenia tak, ako nám bolo píso mne 

predložené, mestské zastupite ľstvo po prerokovaní materiálu 

schva ľuje zriadenie vecného bremena aj v bodoch jedna a d va 

tak ako je napísané.  

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, 

tridsa ťdva za, nikto proti, nikto sa nezdržal, jeden 

nehlasoval. 

Prijali sme platné uznesenie a tým sme vy čerpali 

program na dnešný de ň. 

Veľmi pekne ďakujem za vašu aktívnu ú časť, aj za to, 

že ste vydržali do dvadsiatejtretej.  

Vidíme sa v septembri na riadnom mestskom 

zastupite ľstve, na ktorom budeme najprv dokon čova ť 

neprerokované body z tohto d ňa.  

Želám vám samozrejme príjemnú dovolenku, aby ste si  

oddýchli, lebo jese ň bude náro čná, to všetci vieme, ale 

verím, že to spolo čne zvládneme.  

Ďakujem pekne. Dovidenia.  

(prerušenie rokovania v druhý rokovací de ň 3. 7. 2014 

o 23.02 h) 
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ŠTVRTÝ ROKOVACÍ DEŇ – 24. 9. 2014 

 

OTVORENIE ŠTVRTÉHO ROKOVACIEHO DŇA 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

 

(otvorenie o 16.44 h) 

Prosím, keby ste sa usadili na svojich miestach, ab y 

sme mohli otvori ť pokra čovanie júnového a júlového 

zastupite ľstva.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Keď sa pozerám do rokovacej sály, vidím v nej dva, 

štyri, šes ť, osem, desa ť, dvanás ť, štrnás ť, šestnás ť, 

osemnásť, dvadsa ť, dvadsa ťdva, dvadsa ťštyri, dvadsa ťpäť, 

dvadsa ťšes ť poslancov.  

Čiže z tohto poh ľadu, si myslím, že môžem pristúpi ť 

k otvoreniu.  

Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, ctené  

dámy, vážení páni, otváram ďalšie pokra čujúce zasadnutie 

mestského zastupite ľstva hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy zo d ňa 25., 26. 6., na ktorom v prvom 

rade vítam prítomných poslancov mestského zastupite ľstva, 
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starostov mestských častí, konkrétne pani starostku 

Kolkovú, samozrejme všetkých ostatných prítomných.  

Podľa prezen čnej listiny je prítomná nadpolovi čná 

väčšina všetkých poslancov, preto konštatujem, že mest ské 

zastupite ľstvo je uznášaniaschopné.  

Čo sa týka ú časti, chcem ospravedlni ť na celý de ň pána 

poslanca Za ťovi ča, pána poslanca a starostu Pilinského, 

pána poslanca Koleka, ktorí sa nebudú môc ť dnes zú častni ť 

nášho zasadnutia. Neskôr príde pán poslanec a staro sta 

Pekár.  

Ak máte nejaké ďalšie ospravedlnenia, prosím, keby ste 

ich nahlásili na prezentácii.  

Chcem vás informova ť, že za overovate ľov zápisnice sme 

mali zvolených pani poslanky ňu Reinerovú a pána poslanca 

Šindlera. Žia ľ, ale nevidím ani pani poslanky ňu, ani pána, 

ani pána poslanca. Takže možno by sme procedurálne mali 

vyrieši ť veci tak, že by sme preschválili zloženie 

overovate ľov. Prosím o nejaké návrhy z vašej strany.  

Pán poslanec Šindler, pani poslanky ňa Reinerová boli 

overovate ľmi. Prosím, keby. Áno, pán poslanec Šindler je 

tu, čiže za Milana Šindlera je to oká.  

Ešte pani poslanky ňu Reinerovú. Neviem, či pán 

predseda poslaneckého klubu SDKÚ-DS a MOST-HÍD, pán  

poslanec Uhler. Týmto dávam na vedomie, že bol zvol ený do 

tejto funkcie a takto bude vystupova ť aj na našich 

zastupite ľstvách.  
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Pán poslanec, možno by ste mohli navrhnú ť náhradu za 

pani poslanky ňu, alebo ak poviete, že v krátkom čase príde, 

tak to nebudeme rieši ť.  

Takže.  

Pán poslanec Uhler, nech sa pá či. 

Príde Anka? Či? 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Ja vás nepo čujem. Môžte normálne oficiálne na 

mikrofón, aby sme to dali do poriadku. bu ď to bude pani 

poslanky ňa, lebo tá bola zvolená na zastupite ľstve v júni, 

alebo to bude niekto iný, ale mal by by ť prítomný, preto 

len na tom trvám.  

Mgr. Jozef   U h l e r , poslanec MsZ: 

Chcem sa spýta ť, za overovate ľku alebo do návrhovej 

komisie? 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Overovatelia, overovatelia.  

Čiže je to len to, že treba by ť.  

Mgr. Jozef   U h l e r , poslanec MsZ: 

Môžem prezisti ť, môžem prezisti ť kedy príde.  
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Dobre?  

Sven Šov čík sa hlási nezrozumite ľné. 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Výborne. Čiže pán poslanec Šov čík bude náhrada za pani 

poslanky ňu Reinerovú.  

Čiže overovate ľmi na pokra čujúcom zastupite ľstve by 

boli pán poslanec Šov čík, pán poslanec Šindler, ale toto 

musíme odsúhlasi ť.  

Čiže ja vás prosím, aby ste sa prezentovali 

a hlasovali o tom, že namiesto pani poslankyne Rein erovej 

bude vykonáva ť funkciu overovate ľa pán poslanec Šov čík.  

Nech sa pá či, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Zajtra, samozrejme budeme voli ť nových overovate ľov, 

ale to je sú časť procedúry nového zasadnutia 

zastupite ľstva.  

(Prezentácia a hlasovanie pokra čuje.) 

Tridsa ť prítomných poslancov, 

tridsa ť za, nikto proti, nikto sa nezdržal. 

Konštatujem, že sme schválili túto zmenu.  
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Keď sa pozerám do priestoru návrhovej komisie, 

konštatujem, že návrhová komisia, ktorá bola zložen á 

a schválená na zastupite ľstve v júni, je tu v kompletnom 

zložení, čo si ve ľmi cením. A sú ňou a nimi, teda členmi 

tej komisie, pán poslanec Len č, pani poslanky ňa Dzivjáková, 

pán poslanec Bendík, pani poslanky ňa Jégh a pán poslanec 

Panák.  

Čiže návrhová komisia bez problémov bude pracova ť. 

Predpokladám, že procedúru viete, čiže takýmto spôsobom 

budeme postupova ť.  

Program nášho zastupite ľstva sme si schválili v júni, 

preto nebudeme hlasova ť ani diskutova ť o programe, ten máme 

daný písomne.  

Takže ja by som hne ď po tých úvodných procedurálnych 

otázkach pristúpil ku rokovaniu o programe, ktorý m áme ešte 

stále ve ľmi bohatý. 

Pani poslanky ňa, práve sme vás nahradili vo významnej 

funkcii overovate ľky, lebo sme si neboli istý či prídete, 

takže Sven Šov čík, Sven Šov čík to zobral za vás. Len pre, 

len pre poriadok.  

 

 

BOD 53 INFORMÁCIA O ČINNOSTI HLAVNÉHO MESTA 

SR BRATISLAVY V RÁMCI  ZDRUŽENIA 
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MIEST A OBCÍ SLOVENSKA A ÚNIE MIEST 

SLOVENSKA ZA I. POLROK 2014 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Čiže otváram rokovanie o bode číslo pä ťdesiattri. Je 

to Informácia o činnosti hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy v rámci  Združenia miest a obc í 

Slovenska a Únie miest za I. polrok. 

Materiál predkladáme na základe uznesenia, ktoré 

prijalo mestské zastupite ľstvo ke ď sme vstupovali do ZMOSU, 

aby sme pravidelne informovali. My tam dávame aj in formáciu 

o činnosti mesta v rámci Únie miest, aby ste si mohli 

urobi ť obraz akým spôsobom aké problémy riešime 

a zastupujeme z h ľadiska záujmov mesta Bratislavy v týchto 

dvoch organizáciách združujúcich mestá a obce na Sl ovensku.  

Myslím, že netreba viac hovori ť. Všetko ostatné je 

v materiáli. 

Otváram diskusiu k bodu pä ťdesiattri.  

Konštatujem, že sa do nej nikto nehlási  

Uzatváram možnos ť sa prihlási ť.  

Poprosím návrhovú komisiu.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 
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Hlasujeme o návrhu uznesenia tak, ako nám bolo píso mne 

predložené, mestské zastupite ľstvo berie na vedomie 

Informáciu o činnosti hlavného mesta 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 ťtri prítomných poslancov,  

tridsa ťjeden za, nikto nebol proti, nikto sa 

hlasovania nezdržal, dvaja poslanci nehlasovali. 

Konštatujem, že sme prijali platné uznesenie. 

 

 

BOD 54 INFORMÁCIA O NAKLADANÍ S KOMUNÁLNYM 

ODPADOM, REALIZOVANÍ SEPAROVANÉHO 

ZBERU A RECYKLÁCIE DRUHOTNÝCH 

SUROVÍN 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Bod číslo pä ťdesiatštyri je Informácia o nakladaní s 

komunálnym odpadom, realizovaní separovaného zberu 

a recyklácie druhotných surovín. 
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Materiál spracovala spolo čnos ť OLO tak, ako jej to 

ukladá uznesenie mestského zastupite ľstva. Vzh ľadom na to, 

že pán riadite ľ OLA je služobne vzdialený mimo Bratislavy, 

dovo ľte krátke úvodné slovo k tomuto materiálu z mojej 

strany.  

Materiál konštatuje, že sa nám znížil objem zberu, 

ktorý máme v Bratislave, čo je zaujímavý trend, ktorý ke ď 

vidíte v porovnaní v tom materiáli za posledné roky  nám 

objem, teda odpadu, ktorý v Bratislave dokážeme vyz biera ť 

klesá, s tým že ak hodnotíme rok 2013, tak tam sa t en trend 

kone čne podarilo ako keby oto či ť a mierne ten odpad z 

hľadiska objemu stúpol. V roku 2010, 2011, 2012 klesa l. 

Čiže kríza sa prejavila aj v tom, že ľudia boli takí 

šetrnejší z h ľadiska produkcie odpadu. Teraz ten odpad 

o nie čo stúpol. Ale platí to čo som povedal pre zmesový 

komunálny odpad. Tam ten trend zostáva stále akoby 

vzostupný, to znamená, tam ho máme menej.  

To, čo sa nám podarilo navýši ť  je objemný odpad. Boli 

sme efektívnejší v tom, že sme dokázali získa ť viac 

objemného odpadu. Vo všetkých ostatných kategóriách   tie 

čísla zhruba potvrdzujú tie trendy z minulých rokov.  Čiže 

nejdú ani výraznejšie smerom hore, ani výraznejšie smerom 

dolu. Ale práve ten objemný odpad, ktorý máme v mes te, ten 

spôsobil, že v celkovom objeme ten, ten objem odpad u 

narástol. 

Nedarí sa nám stále dosahova ť to, čo sme avizovali už 

v minulých rokoch v tomto materiáli, že by všetok a lebo 

väčšina toho odpadu skon čila v spa ľovni.  
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Spaľovňa je ur čená z h ľadiska narábania z odpadom ako 

kľúčový priestor, kde sa majú zhodnocova ť, alebo 

znehodnocova ť odpady, teda narába ť s odpadom. Žia ľ, nám 

časť toho odpadu kon čí na skládkach a my si myslíme, že by 

sa ten trend mal zvráti ť.  

Z h ľadiska separovaného zberu tie čísla vyzerajú 

pomerne pozitívne, pretože darí sa nám, darí sa nám  vlastne 

navyšova ť separovaný zber v jednotlivých komoditách, či je 

to sklo, respektíve je to, sú to plasty ale aj papi er 

a lepenka, aj ke ď tie čísla nie sú výrazným nárastom, 

povedal by som, že ten separovaný zber dosiahol v t ejto 

súčasnej podobe saturáciu a ak chceme zvyšova ť podiel 

separovaného zberu, k čomu nás zaväzujú smernice Európskej 

únie. Budeme musie ť h ľadať cesty, ako rozšíri ť priestor pre 

separovaný zber.  

Chcem ve ľmi oceni ť aktivitu, ktorú robí spolo čnos ť 

OLO, že sa snaží rozšíri ť separovaný zber práve 

prostredníctvom mladých ľudí a funguje v našom meste už 

tretí ro čník takzvanej Olompiády, sú ťaže medzi de ťmi, ktoré 

sa snažia nazbiera ť čo najviac odpadu, aby tým motivovali 

aj svojich rodi čov, že im pri tom pomôžu. Je to také 

zameranie na mladú generáciu, ktorá raz bude zodpov edná za 

chod domácností a ke ď jej toto sa stane prirodzenou 

súčasťou života, máme šancu, že tie objemy v tom 

separovanom zbere môžu stúpa ť.  

Na záver posledná veta. Na základe týchto ro čných 

správ sme sa s pánom riadite ľom Achimským dohodli, že 

spolo čnos ť OLO spracuje taký koncep čný materiál, ktorý by 

ukázal ako uvažuje spolo čnos ť o nakladaní s odpadmi 
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v dlhodobejšom horizonte. Aby to neboli iba ro čné správy, 

ro čné trendy, ale aby sme tu zachytili isté dlhodobejš ie 

perspektívnejšie uvažovanie súvisiace aj s výstavbo u 

infraštruktúry, či to bude nová spa ľovňa, alebo to budú 

niektoré ďalšie veci. Máme takýto materiál pripravený. 

Jediná otázka či ho zaradi ť na október, alebo nezaradi ť je 

v tom, že sa v sú časnosti pracuje na ministerstve životného 

prostredia na zákone o odpadoch, ktorý by niektoré komodity 

mal zobra ť z rúk samosprávy a da ť ich do rúk súkromných 

prevádzkovate ľov, ktorí narábajú s odpadmi, či sú to 

elektroodpady a podobne. A teda možno separovaný zb er by 

celkom odišiel z našej pôsobnosti. My nie sme presv edčení, 

že toto je dobrá cesta, ale potom sa ťažko nastavuje 

dlhodobejšia stratégia, ke ď sa vám majú zásadne zmeni ť 

podmienky.  

To len avizujem, že možno v októbri ten materiál 

predložený nebude, lebo ešte nie je definitívne jas né kam 

sa celý ten problém narábania z odpadom uberá.  

Toľko z mojej strany na úvod v zastúpení pána 

riadite ľa.  

Otváram diskusiu, do ktorej sa ako prvá hlási pani 

starostka Kolková.  

Ing. Ľubica   K o l k o v á , starostka mestskej časti 

Bratislava - Devín: 

Ďakujem za slovo.  

Milé kolegyne, kolegovia, ja by som chcela poprosi ť, 

alebo možno si to osvojí pán primátor, nejaký ako p rija ť 
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záväzok, že mesto vlastne bude rieši ť novým vé-zet-en vôbec 

akože nakladanie s odpadom a vysvetlím aj pre čo toto 

žiadam.  

V Devíne máme cirka poviem na dvadsa ťpäť percentách 

území kde sa tvorí odpad, jednoducho sú to terény k de nemá 

prístup auto firmy OLO a tí ľudia nemajú vlastne akým 

spôsobom teda nejak zodpovedne uzatvára ť zmluvy alebo, 

alebo proste zlikvidova ť ten svoj odpad. Takýchto, takýchto 

objektov nám pribúda, či už sú to záhradky, alebo sú to aj 

rodinné domy. Často sú to územia, ktoré územný plán mesta 

ur čuje ako na, teda na malopodlažnú zástavbu. Ten územ ný 

plán je v týchto častiach dos ť neš ťastný a zlý, lebo tam 

jednoducho prístup nie je. Olo už mi napísalo, že o ni sa 

nebudú vyjadrova ť napríklad k stavebným zámerom, hej, ako 

sme doteraz vyžadovali hasi čov, sanitky a podobne. Oni 

povedali, že sa nebudú vyjadrova ť. A žia ľ, ale pre m ňa to 

nie je dôvod ke ď nemám to vyjadrenie toho OLA poveda ť 

niekomu, nejakému stavebníkovi, že prepá č, ja ti nepovolím 

stavbu, lebo nemáš vyjadrenie smetiarov.  

Je, jednoducho je to neriešený problém a my tam 

navrhujeme nejakú inú formu zberu, možno nejaký vre cový 

zber a stále sa nám to zasekne na tom, že vlastne m esto 

v pravom rade musí vytvori ť priestor pre takýto nový druh 

akoby zberu.  

Ja som komunikovala s pánom riadite ľom Achimským. On 

hovoril, že tak či tak mesto momentálne má nastavený 

množstevný zber na kilá a pod ľa nejakého, nejakého rozsudku 

vraj treba prejs ť na litre, tam by bol napríklad pekný 

priestor.  



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 25. a 26. júna 2014 s pokra čovaním 3. júla a 24. septembra 2014 

 1245 

Ja viem, pán primátor, hovoril si, že teda sa čaká na 

nový zákon. Ten, pokia ľ viem, už bol nejak schválený, ešte 

nepodpísaný prezidentom, ak to je ten istý, neviem.  Ale 

jednoducho toto hovorím o vé-zet-en mesta, ktorý mu sí 

vytvori ť priestor aj pre takéto lokality.  

Koniec koncov aj v tomto materiáli na strane osem j e 

napísané, že teda bezodkladne ur či ť nejaké nové miesta pre 

takéto, takéto neprístupné lokality. Ale na to je t reba 

urobi ť asi ozaj nejakú zmenu vo vé-zet-en a v celom tom 

systéme toho zberu odpadu, aby bol priestor pre to ur či ť, 

že v týchto lokalitách kam to auto nevyjde, budeme ten zber 

separo, alebo  teda ani nie separova ť, ale zbiera ť takýmto 

spôsobom.  

Takže ja neviem, či si to, či si to vieš osvoji ť sám 

v tomto materiáli, alebo či nejaký pozme ňovák k tomu 

uzneseniu. Proste potrebovala by som záväzok, že án o, mesto 

sa bude tejto téme zodpovedne venova ť tak, aby vznikol 

priestor pre zabezpe čenie zberu aj v takýchto lokalitách.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Slovo má pán námestník Budaj.  

Ján   B u d a j ,  námestník primátora a poslanec MsZ: 

Ďakujem, pán primátor. 
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K predmetnej veci chcem poznamena ť, že mám informácie, 

že sa, že prišlo k výraznému kráteniu príspevkov pr e obce a  

mestá z Fondu pre recykláciu. To sa týka práve nášh o 

materiálu, pretože tak, ako klesá objem odpadu, tak  sa aj 

znižujú príjmy ak vzniká tlak aby OLO zrušilo separ ovaný 

odpad, alebo aby ho spoplatnil. Spoplatnenie separo vaného 

odpadu samozrejme znamená obrovský tlak na odpadové  nádoby 

a vysýpanie bohužia ľ aj tých materiálov, ktoré dnes ob čania 

separujú do všeobecného odpadu. To by bol obrovský krok 

dozadu, a preto spolu s vedením mesta a spolu s vam i sme 

dosia ľ neustúpili od tej sú časnej praxe kedy mesto 

bezplatne zbiera separovaný zber.  

Chcel by som ale, aby sme venovali pozornos ť tomu, že 

recykla čný fond chce kráti ť až sedemdesiatpä ť percent 

doterajších príspevkov. Pre Bratislavu sa jedná asi  

o tristotisíc, možno až pä ťstotisíc eur. A pre náš mestský 

podnik OLO by to znamenalo znovu tlak na zvýšenie p oplatkov 

občanov.  

Chcel by som apelova ť, už som to aj urobil osobne, ale 

aj týmto prostredníctvom, na pána primátora, ktorý má 

funkciu aj v organizácii miest a obcí, aj v ďalších 

pozíciách, kde môže aj vo či štátnym orgánom žiada ť, aby 

ministerstvo životného prostredia riešilo problém t ohoto 

fondu, ktorý sa svojvo ľne rozhodol kráti ť obciam a mestám 

príspevky z recykla čného poplatku, ktorý zo zákona vyberá.  

Chcel by som ešte, pán primátor, potom ak mi to 

umožníš, lebo nebola otvorená rozprava k procedurál nym 

veciam, chcel by som da ť procedurálny návrh.  
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Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Čiže po skon čení tohto bodu sa môžeš prihlási ť, pán 

námestník, lebo to je otvorené pre kohoko ľvek.  

Ján   B u d a j ,  námestník primátora a poslanec MsZ: 

Áno.  

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Šov čík, k bodu pä ťdesiatštyri.  

Mgr. Sven   Š o v č í k , poslanec MsZ: 

Vážený pán primátor, túto informáciu považujem za 

nedostato čnú v kapitole, ktorá je na strane dvanás ť a to je 

nakladanie s biologicky rozložite ľným odpadom, ktorú 

spracovate ľ odbavil jednou vetou.  

Je tam síce uvedený nárast o desa ť percent, ale to je 

možno spôsobené tým, že mestské časti, ktoré nemajú 

zriadené zberné dvory, pristúpili intenzívnejšie 

k pristavovaniu ve ľkokapacitých rozmerov, k tomu takzvanému 

štiepkovaniu.  Je to napríklad v mestskej časti Bratislava 

Staré Mesto v tej vilovej štvrte, ale mám  za to, ž e 

väčšina zeleného odpadu kon čí v zmesovom odpade a teda 

v spa ľovni, čo považujem za nesprávne a nedostato čné. Je 

najvyšší čas, aby si toto mesto zriadilo vlastné 

kompostovisko, pretože to neni jednosmerka. Vo vä čšine 

európskych mestách tam, kde sa zaváža zelený odpad 
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a biologický odpad na kompostovisko. Zase na druhej  strane 

občania majú možnos ť získava ť kompost pre svoje záhrady 

zadarmo. O tomto by sme mali do budúcnosti v našom meste 

uvažova ť, pretože táto tematika v našom meste nie je 

riešená európskym štandardom. Myslím si, že nás k t omu 

zaväzuje aj naše členstvo v Európskej únii a jeho smernice, 

ktoré sa týkajú tejto oblasti.  

Takže to by stálo za úvahu do budúcnoti. Týka sa to  

mnohých tých mestských častí, v ktorých sú časťou sú vilové 

štvrte, ako napríklad  je polovica Starého Mesta, k de 

ľudia, ktorí sa starajú o svoje záhrady, kosia trávu , tak 

väčšinou ten biologicky rozložite ľný odpad skon čí 

v zmesovom odpade a v spa ľovni.  

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Slovo má pán poslanec Černý.  

Ing. Milan   Č e r n ý , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo.  

Ja sa pokúsim vyja, odpoveda ť na všetky podnety, 

vzh ľadom k tomu, že zastávam funkciu predsedu dozornej rady 

v spolo čnosti OLO.  

Postupne, tak ako tu zazneli tieto jednotlivé dotaz y. 

K téme kompostáre ň toho času existuje kompostáre ň 

v Pezinku, ktorá neni vy ťažená, pretože nedokáže, nedokáže 
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zozbiera ť dostato čný po čet biologicky rozložite ľného 

odpadu.  

Spolo čnos ť OLO samozrejme môže sa tomu venova ť pokia ľ 

dostane samozrejme impulz hlavného mesta, že máme d o tejto 

situácie, alebo máme do tohto typu odpadu sa podie ľať, 

alebo na tomto type odpadu a zbere sa podie ľať. 

A samozrejme závisí to od zmluvy a otázky ako to bu de 

spoplatnené. Takže to sa dá vyrieši ť jedine novým 

vézetenkom a zmluvou.  

Čo sa týka Recykla čného fondu je pravda, tak ako pán 

Budaj, viceprimátor, povedal, že poplatky alebo ted a 

príspevky z Recykla čného fondu klesajú. Pre OLO to znamená 

výpadok, ak by teda sa to znížilo úplne na nulu rád ovo 

dvestodvadsa ťtisíc ro čne euro, čož ale OLO dokáže unies ť 

tak, aby sa to nepremietlo do navyšovania cenu zber u 

odpadu.  

A posledné, k čomu chcem sa vyjadri ť je zberné miesta 

a teda k téme vyjadrovania sa spolo čnosti OLO k témam 

stavebným povoleniam. Zo zákona totižto nevzniká 

spolo čnosti OLO potreba, ani povinnos ť sa k tomuto 

vyjadrova ť. Logicky je, aj keby sa spolo čnos ť OLO k tomuto 

vyjadrila, nemôže to by ť nejakým predmetom a dôvodom 

odmietnutia udelenia stavebného povolenia. To je lo gické, 

hej? Aj ke ď v zásade my sme neni ú častníkom, spolo čnos ť OLO 

neni ú častníkom zo zákona nejakého stavebného konania. To 

znamená, z tejto situácie je jediná možnos ť v prípade 

nezjazdných komunikácií alebo nejakých nedostupných  

komunikácií je, aby mestská časť, popríprade mesto alebo 
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tie osady jednotlivé, budovali zberné miesta v dost upných 

terénoch a komunikáciách. To je jediná možnos ť.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Faktickou poznámkou reaguje pán námestník Budaj.  

Ján   B u d a j ,  námestník primátora a poslanec MsZ: 

No, pán Černý, vy ke ď tu nie je pán Achimský ako 

samotný šéf OLA, tak čakal by som, že budete obhajova ť tak 

trochu aj za ňho záujmy mesta a ob čanov, aj toho, aby nám 

štát dával príspevky, na ktoré máme zo zákona nárok .  

Ja si myslím, že naozaj by malo mesto bojova ť o svoje 

príspevky aj keby to mala by ť pravda, že je to ako vy 

hovoríte len nie čo cez dvestotisíc. Ale neviem, pre čo by 

sme sa mali toho vzda ť. Ja som z vášho vystúpenia 

vyrozumel, že to, že ke ď to OLO vie pokry ť, tak je to 

všetko v poriadku.  

Ja neriešim to, že či ten tlak. Ja som povedal, že to 

je tlak na zvyšovanie poplatkov a to nepochybne je každé 

takéto masívne krátenie.  

Ešte poznámku aj k tomu, že čakal by som aj to, že sa 

vyjadríte na, na stanovisko pána Šov číka, lebo on poukázal 

na vážnu vec, že my žijeme  vo výnimke, pokia ľ ide (gong) 
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o triedenie biologického odpadu a on sa tomu neveno val 

z tohoto poh ľadu, ale mesto sa z toho poh ľadu biologickému  

odpadu je povinné venova ť. A OLO 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Reaguje, reaguje pán poslanec Černý. 

Ing. Milan   Č e r n ý , poslanec MsZ: 

Teraz neviem, či ste to zámerne prekrútili tú moju 

odpove ď, ja som nepovedal, že mesto alebo OLO len nejakých  

dvestodvadsa ť dvadsa ťtisíc nejakých nebude o ne bojova ť, 

alebo nemá o ne záujem. Moja odpove ď k tomu, že sa jedná 

o dvestodvadsa ťtisíc smerovala k tej situácii, že 

eventuálny výpadok nespôsobí navýšenie poplatku pre  

obyvate ľov. Tak ako ste tu ma ľovali čerta na stenu, že 

niekto má tu záujem zase navyšova ť cenu za zber komunálneho 

odpadu. To je prvá vec, čo chcem poveda ť.  

Samotný zákon, nový zákon, ktorý ešte teda neni 

schválený ako tu zaznelo, o odpadoch úplne mení str atégiu 

Recykla čného fondu. Takže to, akým peniazom, alebo teda či 

bude ďalej, na ďalej priznávané či už mestám, obciam a potom 

aj ostatným mestským častiam a spolo čnosti OLO nejaký 

recykla čný príplatok, (gong) to sa ešte uvidí. To je na 

dlhšiu debatu.  

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 
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Ďakujem pekne. 

Diskutuje pán poslanec Uhler.  

Mgr. Jozef   U h l e r , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Pán primátor, vy ste už spomenuli sú ťaž Olompiáda, 

ktorú organizuje spolo čnos ť OLO. Ja by som aj touto cestou 

chcel pogratulova ť šes ť až pätnás ťro čným de ťom našej 

základnej školy na Trnkovej ulici v Jarovciach za t o, že 

svojim krásnym príkladom v zbere plastov a papiera sa im 

podarilo nie len motivova ť svojich rodi čov, ale dokonca 

trikrát za sebou vyhra ť túto sú ťaž. Ja im ďakujem 

a gratulujem.  

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ja si myslím, že tá gratulácia je namieste, lebo je  to 

úplne unikátny príklad, že ste dokázali vlastne zís kať tých 

dospelých na svoju stranu, teda deti, a to nie len rodi čov, 

ale aj starých rodi čov. Vy to viete ve ľmi dobre, lebo ste 

poslancom za túto mestskú časť.  

A naozaj je to ve ľmi úspešný projekt, do ktorého sa 

nám stále viac a viac škôl aj detí hlási a verím, ž e tá 

myšlienka sa dostane vlastne do celého mesta.  

Ak dovolíte, ke ďže sa nikto nehlási, uzatváram možnos ť 

sa prihlási ť, len krátke poznámky.  
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Je pravda, že biologickému odpadu sa musíme venova ť, 

to je to, čo povedal pán poslanec Šov čík. Ale to sa musí 

mesto.  

Táto správa tu každoro čne predkladá OLO. Hovorí o tom 

čo robí, čo nerobí, kde vidí problémy. A chýba, aspo ň mne, 

a budeme to musie ť v ďalšom období zmeni ť, aby sme 

predkladali správu, čo chce mesto v oblasti odpadu rieši ť. 

Chce zberné miesta, o ktorých hovorila pani starost ka? Chce 

vrecový zber na sídliskách, pardon, na rodinných do moch, 

o ktorom tu často diskutuje pán poslanec a starosta Pekár? 

Chce ďalšie veci? My máme da ť objednávku. OLO je 

spolo čnos ť, ktorá vykonáva, ona ako keby si formovala aj tú 

objednávku. Nie je úplne košér, čiže preto som, sme sa 

dohadovali s pánom riadite ľom, že my tú predstavu o tom ako 

narába ť s odpadom v tomto meste, by sme mali da ť spolo čne, 

ale má to by ť mestský materiál. Objednám si biologický 

zber, bude. Treba na to vynaloži ť nejaké investície, ale 

bude ho OLO zabezpe čova ť  Dnes ho spa ľuje, pretože si na ňho 

vybavilo výnimku, zdalo sa to najjednoduchšie, 

najrýchlejšie, ale nie je to dlhodobo udržate ľné. V tom má 

pán poslanec Šov čík pravdu. Čiže my ako mesto musíme 

poveda ť chceme to, pripravte na to kapacity, zabezpe čte 

a budeme to rieši ť.  

Čo sa týka Recykla čného fondu, ministerstvo životného 

prostredia ho chce úplne zruši ť. Samospráva s tým ve ľmi 

nesúhlasí, považuje ten fond za užito čný, riešil mnohé 

problémy ten fond. Čiže z h ľadiska toho, že nám dávajú 

menej, ako keby nás pripravovali na to, že fond neb ude 

a systém bude fungova ť inak. Ale zákon ešte zrušený nebol. 

Čiže my ten protest, že nám znižujú príspevky ur čite dáme, 
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tak ako avizoval pán námestník. ale stopercentne pl atí to, 

čo tu zaznelo, že nebudeme na toto konto, nech to ak oko ľvek 

dopadne, navyšova ť cenu.  

Spolo čnos ť OLO dnes hospodári tak, nato ľko efektívne, 

že nie je potrebné uvažova ť vôbec týmto smerom. To chcem 

poveda ť na adresu manažmentu, ktorý má ve ľmi dobré výsledky 

aj v roku 2014. My ich ako zastupite ľstvo, ako mesto 

uvidíme v budúcom roku ke ď sa uzatvoria hospodárske ú čty, 

knihy a podobne, ale zatia ľ priebežné informácie hovoria 

o tom, že spolo čnos ť ve ľmi efektívne hospodári s tým, čo 

dostáva z poplatku za komunálny odpad. To znamená, tá 

spolo čnos ť je zdravá a nemá dôvod prenáša ť nejaké prípadné 

problémy na obyvate ľov tohto mesta. To chcem poveda ť 

s plnou vážnos ťou, lebo nechcem, aby sa tu šírili nejaké 

poplašné správy.  

Toľko, prosím, k bodu pä ťdesiatštyri z mojej strany za 

predkladate ľa.  

Teraz dám priestor pre návrhovú komisiu.  

Nech sa pá či. 

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 berie na vedomie informáciu a tak ďalej. 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 
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Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťšes ť prítomných poslancov, 

tridsa ťšes ť za, nikto proti, nikto sa nezdržal. 

Prijali sme platné uznesenie. 

 

 

PROCEDURÁLNY NÁVRH NA PREROKOVANIE BOD 105- 

VYŇATIE Z BODU RÔZNE 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Bodom číslo pä ťdesiatpä ť je Etický kódex volených 

predstavite ľov. Materiál pripravil a predkladá pán 

námestník Budaj, ktorému týmto dávam slovo.  

Nech sa pá či, pán námestník.  

Ján   B u d a j ,  námestník primátora a poslanec MsZ: 

Pán primátor, ja by som chcel ten procedurálny návr h 

predloži ť. Je to možné?  

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prepá č, prepá č.  
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Takže ešte pred otvorením  

Ján   B u d a j ,  námestník primátora a poslanec MsZ: 

Ja som sa prihlásil.  

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

bodu pä ťdesiatpä ť máš slovo na procedurálny návrh.  

Nech sa pá či. 

Ján   B u d a j ,  námestník primátora a poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Na minulom zastupite ľstve, ktoré ako pamätáte, trvalo 

do neskorej noci, čakali viacerí ob čania na prejednávanie 

bodu Rôzne, pretože v ňom pripravili aktivisti za aj mojej 

účasti návrh, ktorý má skôr symbolický význam. Nechce me tým 

nikoho obvini ť, ale vzh ľadom na to, že prebieha jeden 

zásadný proces participácie ob čanov na riešení zelenej osy 

Petržalky kade nám ide elektri čka práve v týchto mesiacoch 

práve prebieha, ob čania mimoriadne pozorne sledujú ten 

proces a chcel som navrhnú ť k tomu uznesenie. Uznesenie, 

ktoré by garantovalo nie len čestným slovom primátora, 

alebo jednotlivých poslancov, ale uznesením, že dok edy sa 

neskon čí stavebné konanie, nevyja, územné konanie, 

nevyjasní sa presne aký územný plán zóny vznikne na  tejto 

vzácnej lokalite, dovtedy sa nebudú uzatvára ť žiadne 

majetkové zmeny, nebudú sa robi ť opcie alebo nejaké zmluvy 

o budúcich predajoch a prípadne predaje. Toto samoz rejme sa 
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nedá teraz zaradi ť ako bod, a preto vás chcem páni poslanci 

poprosi ť, či by ste súhlasili s tým, že by sme predradili 

bod Rôzne, ktoré by po prednesení tohoto návrhu, le bo sú tu 

viacerí aktivisti z Petržalky, ktorí prišli na tent o čas, 

ktorí by potom  po prerokovaní tohto návrhu, lebo v y už 

možno máte do bodu Rôzne ešte nie celkom hotové vec i 

a nechceli by ste ho ukon či ť, že by ho pán primátor mohol 

preruši ť a ten by potom pokra čoval v takom režime, ako nám 

dnes to rokovanie vyjde. Lebo nevieme, či vôbec k bodu 

Rôzne sa dnes znovu dopracujeme. Máme tých bodov eš te ve ľa.  

Takže ja by som chcel poprosi ť, pán primátor, aby sa 

poslanci vyjadrili k návrhu, že v rámci schváleného  

programu by bol predradený bod Rôzne na teraz pred bodom 

päťdesiatpä ť, ktorým je Etický kódex voleného predstavite ľa 

a potom by bol, pokia ľ by bola taká vô ľa, prerušený 

a pokra čovalo by sa pod ľa okolností, ako budeme dnes 

pokra čova ť so schôdzou.  

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Toto je procedurálny návrh, o ktorom sa hlasuje bez  

rozpravy. Čiže nebudeme o tom rozvíja ť nejakú diskusiu. 

Navrhujem, aby sme predradili teda bod, ktorý by sa  

volal 105A, čiže v rámci Rôzneho by sme predradili jednu 

jeho časť, ktorú uvedie, prednesie z h ľadiska uznesenia pán 

námestník Budaj. Samozrejme za podmienky, že budete  

súhlasi ť, aby sme to takto urobili. Ale ten procedurálny 

návrh smeruje k tomu, aby sme vy ňali jednu časť Rôzneho, 

prerokovali teraz a ostatné Rôzne riešili v bode 10 5. Takto 

je to formulované. Ja o tomto návrhu dám hlasova ť.  
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Prosím vyjadrite sa hlasovaním. Zmysel toho uznesen ia 

je asi taký, že zaviaza ť primátora, aby nepredkladal návrhy 

na predaje, nájmy pozemkov v okolí elektri čky, aby tam bol 

priestor, ktorý súvisí s tým, že sa tam bude diskut ova ť 

o tom, čo tam vlastne má by ť.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Teraz sme ešte ako keby pred Etickým kódexom. Sme 

medzi pä ťdesiatštyri a pä ťdesiatpä ť. Potom bude Etický 

kódex. 

Predradenie bodu 105A z bodu Rôzne. 105A je návrh n a 

uznesenie, ktoré pripravil pán námestník Budaj spol očne 

s aktivistami z Petržalky.  

Pýtam sa, pýtam sa hlasovaním vyjadrite sa, prosím,  

k tomuto návrhu procedurálnemu, či súhlasíte, aby sme 

o tomto bode rokovali teraz, alebo máte na to iný n ázor. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťštyri prítomných poslancov, 

tridsa ťdva za, nikto proti, jeden sa zdržal, jeden 

nehlasoval. 
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BOD 105A RÔZNE - NÁVRH NA NEPRENAJATIE ANI 

NEPREDANIE POZEMKOV V OKOLÍ 

ELEKTRIČKY V PETRŽALKE  

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Otváram teda rokovanie o bode 105A.  

(poznámka:  potlesk) 

105A. 

(poznámka:  potlesk pokra čuje) 

Ďakujem ve ľmi pekne za ten potlesk. Pán námestník 

našiel procedúru, akým spôsobom sa dosta ť k tomuto bodu, 

aby ob čania, ktorí sú tu prítomní nemuseli čaka ť.  

Pán námestník, máš slovo na uvedenie toho bodu.  

Prosím diev čatá, máme tu k tomu písomný materiál. 

Prosím, keby ste prišli sem, Jarka, alebo niekto z vás, aby 

ste rozdali ten materiál poslancom.  

Pán námestník, prosím, keby si materiál formálne 

uviedol a diev čatá pomôžu materiál rozda ť poslancom.  

Jeden námestníkovi, lebo nemá z čoho pre číta ť 

uznesenie. 

Janko, ideš.  

Ján   B u d a j ,  námestník primátora a poslanec MsZ: 
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Ďakujem pekne. 

Jedná sa o návrh, ktorý má názov Ochrana verejného 

záujmu pri nakladaní s pozemkami v správe Mestskej časti 

Bratislava – Petržalka.  

Chceli by sme dosiahnu ť, aby do schválenia nového 

územného plánu, respektíve územných plánov zóny úze mia, 

ktoré máte v mapke, ktorá je priložená k materiálu.  Ide 

o celé územie, o ktorom sa teraz vedie s verejnos ťou 

participa čný proces, ktorý má vyvrcholi ť závermi o tom ako 

bude modifikovaný a na ko ľko bude modifikovaný projekt, 

ktorý vyhral v sú ťaži.  

Tento, tento materiál chce uisti ť ob čanov o vôli 

zastupite ľstva, že do, do tých čias sa tam nebudú vytvára ť 

záväzky majetkového charakteru. Ide samozrejme o to , že 

naplánovaním trasy elektri čky a zapo čatím celého procesu 

zmeny územného plánu výrazne vzrástla ekonomická 

atraktivita každého metra štvorcového.  

Chceli by sme, aby ob čania naozaj mali istotu, že 

nikde, ani v tom procese výmeny poslaneckých zborov  vo 

volebnom, vo volebných mesiacoch nepríde k nejakým 

nevhodným zmluvám a nevhodným záväzkom. To je všetk o.  

Ja som si vypo čul už na minulom zastupite ľstve, aj pri 

rôznych ob čianskych stretnutiach vyjadrenia pána primátora, 

tak ho znovu uis ťujem, že to nie je osobné žiadne 

podozrenie, ani žiadna insuácia, je to jednoducho v ec, 

ktorá je gestom dobrej vôle celého poslaneckého zbo ru.  

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 
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primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Otváram diskusiu k bodu 105A. 

Pani poslanky ňa Krištofi čová, nech sa pá či. 

Ing. Alena Krištofi čová, poslanky ňa MsZ: 

Ja chcem pekne po ďakova ť za tento materiál, že sa 

objavil na stole, ale chcem upozorni ť na minulé 

predposledné zastupite ľstvo, kedy sa predával pozemok pod 

Billou a bolo to práve v tom širšom koridory ko ľajovej 

dopravy. Ja som upzor ňovala na to, že nie je vhodné 

predáva ť tieto pozemky v tomto území, bohužia ľ v tomto 

zastupite ľstve som nenašla vä čšinu a tento materiál sa 

odsúhlasil. Je mi ve ľmi to ľúto, ale tento materiál 

samozrejme, že podporím a som rada, že je na stole a že 

nedôjde už k takému prípadu, ako na predchádzajúcom  

zastupite ľstve, že tieto pozemky sa budú odpredáva ť.  

Ďakujem pekne. 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec Drozd.  

Ing. Slavomír   D r o z d , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 
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Ako, ja nemám  problém tento materiál podpori ť, ale 

naozaj, je to trošku taká nedôvera vo či primátorovi. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Greksa. 

Nie len vo či mne, aj vo či vám. Ale to teraz dajme 

bokom.  

Pán poslanec Greksa, nech sa pá či. 

Marian   G r e k s a , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Ja tiež podporím tento návrh a jediné čo ma na ňom 

mrzí je to, že som neni už podpísaný rovno pod ním v rámci 

peti čného výboru.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Šov čík.  

Mgr. Sven   Š o v č í k , poslanec MsZ: 

Pán primátor, pán námestník Budaj, nemám problém 

s návrhom tohto uznesenia, len prosím, aby ten návr h bol 
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tak naformulovaný, aby to zodpovedalo aj pravidlu 

Slovenského jazyka, aby tam bola zhoda v rode, čísle a páde 

a aby to proste tie vety mali logickú nadväznos ť. Lebo tam 

je dvojbodka a potom pokra čuje nie čo po a) po b) a ke ď si 

človek pre číta tú vetu, tak je trošku nelogická. 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Ja by som bol rád, keby pán námestník ešte v rámci 

diskusie aj tú gramatiku vyriešil v bode bé), aj vy svetlil 

bod bé), ktorý je ako keby pre celú Petržalku. Čiže trošku 

je nie len týkajúci sa tej centrálnej osi. Čiže, aby si 

vysvetlil, čo sa má tým na mysli a dokedy to časové obdobie 

trvá.  

Pán námestník. Pardon, pán poslanec Nesrovnal je ďalší 

diskutujúci.  

JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Ja mám k tomu materiálu jednu pripomienku a jednu 

otázku, pretože skuto čne sa jedná o centrálny priestor a tá 

plánovaná výstavba elektri čka, elektri čky vyvolala 

obrovský, obrovskú diskusiu, na konci ktorej by mno hí radi 

videli mestský park, central park a k tomuto zrejme  smeruje 

aj táto iniciatíva.  
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Ale moja pripomienka je, pán námestník, vy ste 

hovorili o tom, že prebieha participatívny proces. Podľa 

mojich informácií práve participatívny proces nepre bieha 

a to uznesenie mestského zastupite ľstva je nesplnené. 

A participácia je naplánovaná tak, že ak bude prebi ehať, 

tak bude prebieha ť dva mesiace a nie minimálne pol roka, 

alebo rok tak, ako žiadali aktivisti, ob čania a združenia. 

Tak to dávam do vašej pozornosti, aby ste aj nad tý mto 

rozmýš ľali, aby sme ani toto nenechali uniknú ť. 

Participáciu.  

A druhá, druhý bod. To je skôr návrh, alebo tiež 

otázka. Z mnohých stretnutí s ob čanmi v Petržalke, 

naposledy pri diskusii pri stavbe na Jasovskej, vyp lynuli 

iniciatívy ob čanov smerujúce k údržbe zelene, alebo časti 

zelene formou na, formou, myslím že to zaznelo pod názvom 

Adopcia zelene,  kedy ob čianske združenia, alebo aktivisti, 

alebo nejaké proste právne subjekty si chcú zobra ť do 

nejakej právnej formy časť pozemku a stara ť sa o ňu tak, 

aby mala formu parku. Tak sa pýtam, či tento  materiál, 

ktorým zakážeme akúko ľvek dispozíciu  s tými 

nehnute ľnos ťami, či nezhatí dobré úmysly týchto aktivistov 

stara ť sa o zele ň. To kladiem ako otázku. Ja nie som proti 

tomu materiálu, ale mrzelo by ma, keby sme týmto ľuďom 

znemožnili realizova ť ich úmysly takéto. Vás prosím, aby 

ste zoh ľadnili v tom materiály.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 
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Nasleduje faktickou poznámkou pán námestník Budaj.  

Ján   B u d a j ,  námestník primátora a poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Máte, máte pravdu. Napokon, môžte sa rozhodnú ť vy ňať 

na hlasovanie.  

Ja by som len chcel vysvetli ť, že naozaj sú na 

spadnutie materiály ako je generel dopravy a genere l 

zelene. Trochu to aj cítim ako istý tlak na to, aby  sa tie 

materiály dokon čili, aby sa predložili, aby ob čania tejto 

mestskej časti vedeli celkom jasne, že na parkovisku, 

ktoré, ktoré majú pred svojim domom a na ktoré sú z vyknuté, 

mesto neuvalí nejakú stavbu a ešte vä čšmi to platí o zeleni 

a o parkoch. Tu sa nespomína zele ň všeobecne, spomína sa 

špecifický názov park a týka sa to práve území, kto ré sú 

užívané ako parky. Tak, takto bolo mienené. 

Pokia ľ ide o formuláciu, mohol bych to necha ť na 

záver, ale máte pravdu, malo by to znie ť tak, prosím, 

pozrite si ten materiál (gong). 

Dobre, poviem v závere čnej re či potom, opravu 

gramatiky.  

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Jasne.  

Pán poslanec Uhler je ďalší diskutujúci. 
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Mgr. Jozef   U h l e r , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Nadviažem na debatu, ktorá sa práve príspevkom pána  

Nesrovnala rozprúdila. Ide o projekty starostlivost i 

o zelene. Ja by som bol ve ľmi rád, ak by sa do tej prvej 

vety, ktorá je vyzna čená tu čným písmom dostala, dostala 

nejaká veti čka alebo vsuvka „ s výnimkou projektov sta, 

s výnimkou prenájmu pre projekty starostlivosti o z ele ň“. 

Ak to dáme do prvej vety, tým pádom to bude úplne j asné, že 

starostlivos ť o zele ň tam chceme a developerstvo tam 

nechceme.  

Čiže tá veta by znela: s výnimkou prenájmu pre 

projekty starostlivosti o zele ň. Myslím si, že predkladate ľ 

to tam môže bez problémov dopísa ť. 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Určite áno. Ja chcem k tomu len faktickú poznámku, že 

program Adopcia zelene je zameraný na to, aby nerie šil 

nájom. My máme hrôzu z toho, že ke ď ľudia si chcú urobi ť 

poriadok pred svojim domom, stara ť sa o rastlinky, aby 

nemuseli ís ť cez procedúru operatívna porada, mestská rada, 

komisie, zastupko a podobne, snažíme sa ís ť cez zmluvy 

o spolupráci. Majetok ostáva mestský, naše oddeleni e zelene 

usmer ňuje čo by tam malo by ť z h ľadiska zloženia tých 

rastlín, ale nejdeme na nájom.  

Čiže ak chceme uchráni ť zele ň v tomto zmysle, tak ju 

chrá ňme nie nájmom, vy ste použili slovo nájom, ja by so m 

išiel na ten program Adopcia zelene, ktorý je ur čený presne 
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na tie vnútrobloky, na tie malé plochy, kde nie je treba 

robi ť byrokraciu, treba ľuďom umožni ť, aby sa starali, 

pokia ľ sa chcú oni sami stara ť. Preto sme ten program 

vymysleli. A ak ten chceme ochráni ť, tak potom to tam dajme 

v tomto zmysle explicitne. Lebo nájom za ú čelom 

starostlivosti o zele ň, to sme v zastupite ľstve. Ani meter 

štvorcový nemôže podpísa ť nikto iný, než mestské 

zastupite ľstvo.  

Druhú faktickú poznámku na adresu pána poslanca Uhl era 

má pán poslanec Nesrovnal.  

Nech sa pá či. 

JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , poslanec MsZ: 

Tak tam potom dajme teda s výnimkou projektov 

starostlivosti o, o zele ň, nie nájmu s výnimkou projektov, 

ale nedaj, ale napríklad ako Adopcia zelene, lebo t akých 

projektov môže by ť viacej.  

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Jasne, súhlasím.  

Pán poslanec Uhler má slovo. Nech sa pá či, reaguje na 

faktické. 

Mgr. Jozef   U h l e r , poslanec MsZ: 

Presne to isté som chcel navrhnú ť. S výnimkou 

projektov starostlivosti o zele ň. 
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Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Dobre. 

Posledný z poslancov prihlásený je pán poslanec Fia la. 

Nech sa pá či. 

Stanislav   F i a l a , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo, pán primátor. 

Tento materiál alebo podobný v tomto duchu sme mali  na 

komisii. Zaznamenal ten návrh uznesenia istý pokrok , ja to 

kvitujem. Som ochotný za to zahlasova ť, ale chcel by som 

upozorni ť na to, že, že vlastne ten spôsob prípravy 

materiálu, alebo tohto zaradenia do programu nie je  celkom 

šťastný lebo, lebo v predsálí sú dve skupiny obyvate ľov, 

ktoré jedna čakala a zatlieskala zaradeniu tohto bodu, na 

druhej strane je tam iná skupina obyvate ľov, ktoré a to už 

vyplynulo aj z tejto rozpravy, si želajú, aby tam b ola tá 

výnimka na tú adopciu. Takže niekedy nie je jednodu ché 

rozhodnú ť, že či je lepšie zaradi ť alebo po čkať na 

dopi ľovanie tohto programu, prípadne uznesenia.  

A tak to bolo aj, aj, ešte sa krátko vrátim k tomu 

problému, ktorý povedal pán kolega Nesrovnal. Ten 

participatívny proces beží, alebo nebeží, pretože 

v materiáloch, ktoré sú pripravené na toto zastupit eľstvo 

vyzerá, že to uznesenie je nevykonate ľné a je to aj, aj 

teda podpora toho, ako som sa ja pri tom schva ľovaní 

zachoval, pretože som myslel, že to nebolo v tom čase 

správne, lebo sa ukázalo, že to  je nevykonate ľné. Tak by 
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som rád od vás, pán primátor, po čul, že teda ako to v tejto 

chvíli s tým participatívnym procesom je.  

A podporujem to, čo navrhli kolegovia, čo sa týka tej 

adopcie zelene, nech to tam je v nejakom správnom t vare 

zapracované. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Odpovie na vašu otázku pani architektka, ktorá sa 

prihlásila, ktorá písala aj tú časť odpovede na plnenie 

uznesenia, ktorá súvisí s participáciou. Čiže ona  k tomu 

zaujme stanovisko vo vystúpení.  

Ja chcem poveda ť len, že adopciu zelene áno, ale 

predstava jedného z našich obyvate ľov pána Marcela Slávika, 

že si adoptuje celý priestor, ktorý je ur čený na elektri čku 

v Petržalke, to dúfam ako nikto z vás nemyslí a nep ovažuje 

za reálne. Zaznel taký návrh, len akože, aby sme ve deli, že 

o tom nehovoríme, lebo to proste, na to  ten progra m nie je 

ur čený. On je ur čený na malé časti vnútroblokovej zelene, 

alebo prímes, prídomovej zelene, kde ľudia sa starajú 

o veci, na ktorých im záleží. Tu sa snaží on ako ke by obís ť 

procedúru, ktorá by samozrejme musela skon či ť v mestskom 

zastupite ľstve.  

Pokra čujeme v diskusii vystúpením pána námestníka 

Budaja.  
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Ján   B u d a j ,  námestník primátora a poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Tak  pokúsim sa to zhrnú ť. 

Zastupite ľstvo hlavného mesta Bratislava žiada 

primátora:  

Za prvé, aby nepredkladal na predaj, prenájom alebo  

výmenu pozemky v katastrálnom území mestská časť Petržalka, 

ktoré sú vla, v vlastníctve hlavného mesta a boli z a a), za 

b) a na konci b) bude pridaná veta, ktorú navrhli 

kolegovia, v výnimkou projektov starostlivosti o ze le ň. 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán námestník a ešte názov toho materiálu. Pozemky 

v správe. To sú v čej správ?  

Ešte by sa mal názov upravi ť.  

Ján   B u d a j ,  námestník primátora a poslanec MsZ: 

S pozemkami v správe hlavného mesta Bratislavy.  

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Tak, tak, tak. Presne tak by to malo znie ť. Dobre. 

Ján   B u d a j ,  námestník primátora a poslanec MsZ: 

Vo vlastníctve, pardon. Autoremedúrou prosím zmeni ť, 

vo vlastníctve hlavného mesta Bratislavy.  
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Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Áno.  

Ďakujem pekne. 

Faktickou reaguje na vystúpenie pána námestníka pán  

poslanec Šov čík.  

Mgr. Sven   Š o v č í k , poslanec MsZ: 

Ešte tá prvá veta musí za čína ť slovami: mestské 

zastupite ľstvo hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy. To je mestské zastupite ľstvo, nie len 

zastupite ľstvo.  

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Uhm. 

Teraz má slovo pani hlavná architektka.  

Nech sa pá či. 

Ing. arch. Ingrid   K o n r a d ,  hlavná architektka: 

Ďakujem za slovo. 

Ja stru čne.  

Pán poslanec Nesrovnal má pravdu. Participatívny 

proces ešte neprebieha, pretože nie je možné, aby 

prebiehal, lebo nemáme ešte vysú ťaženého spracovate ľa. My 
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sme o tom zámerne ve ľmi podrobne informovali na tla čovej 

konferencii minulý piatok.  

To uznesenie bolo nevykonate ľné možno aj čiasto čne zo 

zlej formulácie, kde sa žiadal parci, v tom prvom b ode 

participatívny proces pred sú ťažou návrhov, ale tá sú ťaž už 

prebehla. A v tej druhej časti som vysvetlila teda problém 

celej participácie, že ten požadovaný, poviem, ten,  ten 

kvantifikovate ľný prieskum, ten názor vlastne, tomu budú 

predchádza ť kvalitatívne prieskumy. Ja som to v tom 

materiáli uviedla, nechcem vás tým unavova ť. 

Ale ešte k tomu termínu tých osem týžd ňov, alebo teda 

dva mesiace. Ja som ve ľmi presne to uviedla a už po čítam 

v podstate dni kedy, kedy uplynie termín pripo. Ter mín 

akokeby (poznámka:  nie čo spadlo a vyrušilo to 

diskutujúcu.) 

Kedy.  

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Roker. 

Ing. arch. Ingrid   K o n r a d ,  hlavná architektka: 

Do kedy má Úrad pre verejné obstarávanie nám odpove dať 

na naše posledné, posledné korešpondencie pretože s me mali 

dve námietky.  

A tých, preto, ten tých osem,  teda tie dva mesiace , 

ktoré som uviedla, budú čiste len na participovanie 
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zadania,  ale participatívny proces ako taký, čiže ob čania 

budú môc ť sprevádza ť a sledova ť túto štúdiu a vyjadrova ť sa 

k variantným návrhom, bude trva ť vlastne do, do ukon čenia 

štúdie, respektíve do času ke ď sa zjednotíme na jednom 

návrhu, čo predpokladám, že by mal by ť v polovici roku 

2015. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem ve ľmi pekne za vystúpenie pani architektke.  

Teraz vás chcem informova ť, že mám štyri prihlášky od 

zástupcov verejnosti. Prihlásila sa pani Pätoprstá Elena, 

pán Martin Kugla, pán Roma Para a pán Vladimír Dull a.  

Chcem sa opýta ť či súhlasíte s týmito štyrmi 

vystúpeniami zo strany obyvate ľov?  

Kto súhlasí, nech zdvihne ruku.  

(Hlasovanie.) 

Ďakujem ve ľmi pekne.  

Konštatujem, že je to vä čšina prítomných poslancov. 

Dávam ako prvej slovo pani poslankyni Pätoprstej.  

Nech sa pá či. 

Prosím, keby ste nachystali mikrofón pre pani 

Pätoprstú.  

Ďakujem ve ľmi pekne. 
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Nech sa pá či. 

Občianka   Elena   P ä t o p r s t á :  

Ďakujem vám.  

Chcela by som vás poprosi ť, aby ste sa trošku vžili do 

kože Petržal čanov, ktorí vnímajú participatívny proces ako 

neza čatý, sprevádzaný nejakým nedostatkom informácií, 

chaosom, zárove ň vidia prvú etapu elektri čky, kedy sa 

neš ťastne zamenili pozemky, na ktorých mala by ť, mala by ť 

vlastne su ť z elektri čky a táto su ť sa im dostala vlastne 

do centra Petržalky.  

Vidia problémy okolo objektu Domino, kde sa vlastne  

stavia  na pozemkoch v blízkosti elektri čky.  

Tá nervozita a tá, to, tá nedôvera je celkom 

pochopite ľná, ja jej ve ľmi rozumiem. A stále čakáme 

samozrejme na vyjadrenie Úradu pre verejné obstaráv anie až 

kým môžme za čať kvalitnú participáciu kde, kde vybraná 

skupina ľudí, ktorým, ktorých poznáme, že vedia 

participáciu robi ť, že sú to ob čianske združenia, ktoré to 

robia kvalitne.  

Napriek tomu, chcela by som, aby ste  pochopili, že  

tento materiál je vytvorenie akejsi, akejsi zábezpe ky, 

alebo dôvery nie len pre toto zastupite ľstvo, ale aj pre 

zastupite ľstvo, ktoré za pár mesiacov príde a samozrejme, 

že sa budeme aj jednotlivým kandidátom na primátora  pýta ť, 

či budú akceptova ť a rešpektova ť toto uznesenie ako, ako 

prirodzenú podmienku, ako legitímnu požiadavku vere jnosti 

na ochranu týchto, týchto pozemkov pred predajmi.  
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Tak by som vás chcela poprosi ť, aby ste prijali túto 

deklaráciu vašej dôvery k nám a spä ť.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Slovo má pán Martin Kugla, pripraví sa pán Roman Pa ra. 

Nech sa pá či. 

Občan   Martin   K u g l a :  

Páni, dámy venujte mi trošku pozornosti, prosím, ch cem 

vás oslovi ť v dôležitej veci. 

Na poslednom zasadnutí som tu pred vami stál 

a prednášal návrh, ktorý ste nakoniec schválili. Ná vrh, aby 

bol participatívny proces okamžite za čatý a aby sa za čal 

prieskumom verejnej mienky medzi ob čanmi.  

Tento návrh primátor nesplnil. My sme rok a trištvr te 

klamaní, zavádzaní. Verejnos ť nebola pripustená doteraz do 

procesu za rok a trištvrte akýmko ľvek spôsobom participova ť 

na tom ako má vyzera ť Chorvátske rameno. Výhovorky, ktoré 

máte v materiály nesplnené uznesenia sú ve ľmi trapné, je to 

presne zopakovanie toho, čo bolo minule a čo bolo 

podkladom, pre čo ste to vlastne schválili. Že vraj je 

prieskum plánovaný. Ke ď si pozriete ten materiál, na konci 

procesu. Čo je logický nezmysel. Participatívny proces 
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predsa musí za čína ť prieskumom verejnej mienky. Nenájdete 

vo svete takýto príklad.  

Druhý dôvod, alebo druhá perla. Najnovšie 

participatívny proces, ktorý pani hlavná architektk a najprv 

tvrdila, že má trva ť rok, potom, že pol roka, tak teraz 

najnovšie chcú ukon či ť za dva mesiace. Z tohto miesta pred 

troma mesiacmi som hovoril, po vo ľbách to seknú, ukon čia 

a zadajú štúdiu. Toto čo sa tu deje je presne toto, toto sa 

ide dia ť. Jednoducho skrátili na dva mesiace participatívny  

proces.  

Pani hlavná architektka, ke ď ste ju pozorne po čúvali, 

už povedala ďalej, že ob čania budú sprevádza ť štúdiu a tak 

ďalej. To znamená, že nebudú môc ť priamo vplýva ť na to, čo 

má by ť zadané.  

Preto vás chcem poprosi ť, ako doplnok tohto, tohto 

uznesenia, či by ste si niekto neosvojil, aby bola 

garantovaná, dve veci, aby bola garantovaná d ĺžka 

participatívneho procesu minimálne šes ť mesiacov. To je 

prvá vec. A druhá vec, aby kone čne nejakým spôsobom, skúste 

prinúti ť primátora, aby kone čne spustil a splnil to 

uznesenie, a spustil reprezentatívny prieskum medzi  

Petržal čanmi, aby sa kone čne mesto spýtalo Petržal čanov, čo 

chcú ma ť v tom území a aby toto bol podklad pre, pre 

budúcu, budúce zhotovenie štúdie.  

Ďakujem ve ľmi pekne. 

(poznámka:  potlesk) 
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Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Svrbí ma jazyk, ale vyjadrím sa potom, po pánovi 

poslancovi Nesrovnalovi. Hlásim sa do diskusie a so m 

pripravený si aj presadnú ť. Lebo tento sebavedomý pán, 

ktorý nevie ako sa robí participácia nás tu školí k aždý 

krát bez materiálu, bez ni čoho. Nerozumiem.  

Pán Roman Para má slovo. Pripraví sa pán Vladimír 

Dulla.  

Nech sa pá či, máte slovo. 

Občan   Roman   P a r a :  

Dobrý de ň prajem. Ja by som sa najprv ešte pred tým 

ako sa vyjadrím k tomu čo ma trápi, opýtal takto: Ten 

doplnok Projekty starostlivosti o zele ň, nebude to zase 

štvorprúdová cesta? Pre celú techniku (poznámka: 

nezrozumite ľné slovo) sa bude o tú zele ň stara ť? Len inak 

to je obalené o čo ide? Dobre. 

Tu by som chcel aj sa obráti ť na pána primátora, aby 

keď má poradcov okolo zelene, tak aby si vybral takých , 

ktorí sú vhodní. Pretože ak niekto považuje náletov ú zele ň 

za nie čo škodlivé, tak potom si myslím, že je to totálny 

ignorant.  

Háje, v ktorých bývam je Starý a Zrkadlový. Ale háj  

tam nenájdete. Sú tam náletové zelene, takto vznika li 

vlastne hájovne, ktoré hájili tú zele ň, ktorá tam patrila 

a bola ve ľmi plastická k daným prírodným podmienkam. Takže 
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zasa by som nechcel vidie ť nejaký návrh na úpravu parkovej 

zelene  a výberové konanie a vysádzanie strom čekov. Sem 

patrí topo ľ, sem patrí jelša, sem patrí vres, hrab, 

prípadne sosna. Všetky tie zelene, ktoré niekto šik ovne 

ozna čil za náletové a vykl čoval ich medzi Rusovcami, 

Čunovom alebo v Pe čianskom lese, kde sú tak stromy chránené 

tre ťou ochranou.  

Toľko som chcel poveda ť k tomu.  

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem ve ľmi pekne, pán Para.  

Slovo má pán Vladimír Dulla.  

Nech sa pá či. 

Občan  Vladimír   D u l l a :  

Ďakujem, dobrý de ň. 

Participácia sa spomína často, z rôznych pozícií, ale 

vo všeobecnosti sa presne nevie, čo by mala obsahova ť. A aj 

tento prípad je ukážkou, že viacerí si o tom myslia  úplne 

nie čo iné. Ako oby čajne, chýba metodológia. To, že existujú 

skupiny, ktoré sa jej profesionálne venujú a majú v  tom 

jasno, je zrejmé. Dôležité je však, či v tom má jasno 

široká verejnos ť a rovnako zastupite ľstvo, ktoré by to malo 

podporova ť a presadzova ť.  

Takže participácia, tak ako tu bola predstavená či už 

jednou alebo druhou stranou, nie je úplne jasná. Po  úrove ň 
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zadania, ako spomínala hlavná architektka je fajn, ale 

problém zadania je odborno-metodický. Pod ľa zákona nie je 

s ním spojený odborný výklad. Bez odborného výkladu  je 

participácia kvalitná nemyslite ľná. Zostane teoretická 

a zbyto čná. Pokia ľ nebude presadený opakovaný odborný 

výklad, široká verejnos ť sa s tým nevyrovná.  

Čo sa týka neskoršej participácie, o variantoch už 

bude neskoro hovori ť, lebo zákon hovorí, že o urbanistickej 

štúdii sa de facto i de jure rozhoduje jej obsahu z adaním. 

Ak nebude dobré zadanie, žiaden variant návrhu 

urbanistickej štúdie už nemôže dobrý a pravdepodobn e ani 

nie v súlade s vô ľou, s vä čšinovou vô ľou verejnosti. Je to 

vaša parketa, dajte si záleža ť. Nechajte si predloži ť ako 

si tú participáciu predstavuje scenárista, režisér a potom 

sa môžme o nej bavi ť.  

Nemá význam to za dva mesiace pred časne uši ť horúcou 

ihlou. Šes ť mesiacov, ktoré tu boli spomínané je ozaj 

minimum na kvalitnú participáciu nad rámec stavebné ho 

zákona na kvalitnom zadaní. Chcem vás poprosi ť, pred ĺžte 

termín na zadanie minimálne o štyri mesiace oproti súčasným 

predstavám. Potom môžme hovori ť o predpoklade vysokej 

kvality. Samotná urbanistická štúdia už potom ni č 

nezachráni. 

Ďakujem vám.  

(poznámka:  potlesk) 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 
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Ďakujem ve ľmi pekne. 

Ja skúsim zareagova ť faktickou poznámkou na toto 

vystúpenie, pretože pán Dulla hovoril presne v súla de 

s tým, ako to my máme pripravené. 

Kľúčové pre štúdiu je zadanie. A participácia má 

smerova ť k tomu, aby verejnos ť mala šancu, tak ako sme to 

pris ľúbili, a v tomto pán Kugla opakovane klame, ako sme  

pris ľúbili, že ovplyvní zadanie. Vtedy tá štúdia má zmys el.  

Nemohla sa za čať, lebo ešte ju nemáme s kým robi ť. 

nemáme spracovate ľa tej štúdie. Čakáme na Úrad pre verejné 

obstarávanie, potom sa participácia za čne.  

Ak sa má za čať prieskumom verejnej mienky, možno sa 

dozvieme to, že ľudia si želajú v strede Petržalky len 

zele ň a žiadnu elektri čku. Taký prieskum robila pani Elena 

Pätoprstá, ktorá si robila prieskum medzi obyvate ľmi 

Petržalky, ktorí bez toho, aby dostali odborný výkl ad, 

nejaké podklady, tak intuitívne povedali, však my t am 

chceme ma ť zele ň, my tam ani tú elektri čku nepotrebujeme. 

Lebo im nikto nepovedal, čo tá elektri čka pre nich vyrieši, 

aké dopravné problémy a tak ďalej, a tak ďalej.  

Preto sa mne zdalo a pani architektka s tým súhlasí , 

že je nevykonate ľné na za čiatku sa opýta ť a neinformovaných 

ľudí sa pýta ť, čo si myslia. Poveda ť im alternatívy, 

možnosti čo ten priestor môže nies ť a čo by tam chceli ma ť, 

v tej a potom sa pýta ť kvantitatívnym prieskumom ako 

hodnotia tie alternatívy, a ktorej dávajú prednos ť, to je 

iný záver participácie. Takto ho navrhuje pani arch itektka.  
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Budeme mať priestor, aby sme sa k tomu zajtra 

vyjadrili, pretože hodnotíme plnenie uznesenia, kto ré ste 

prijali. Ale prijali sme ho, ako si dobre pamätáte,  bez 

rozpravy, na základe vystúpenia pána Kuglu. Bolo po l 

desiatej ve čer, nebolo možné o tom rozpráva ť. My sme vám 

dnes napísali odpo čet toho uznesenia na podstatne vä čší 

priestor, môžme ís ť do širšieho dokumentu, ak budete ma ť 

záujem, v októbri predložíme takýto materiál do 

zastupite ľstva.  

Nikto nikoho nechce vyšachova ť, my nechceme ís ť, že po 

voľbách už bude rozhodnuté ani sekundu. Dali sme slovo , že 

do zadania budú ma ť možnos ť hovori ť obyvatelia formou 

participácie. Tie detaily popísala pani architektka  a ja za 

nimi stojím, že takto sa tá participácia dá urobi ť.  

Odkazujem vás na ve ľmi úspešný projekt participácie 

v Tren číne. Pozvali sme práve tých ľudí, ktorí toto 

v Tren číne robili a ktorí by nám mohli pomôc ť, aby sme 

rovnako úspešne ako tam, kde diskutovali o konkrétn ej časti 

mesta, ktorá sa má revitalizova ť, aby sme tú participáciu 

zabezpe čili aj my.  

Myslím si, že sme na to pripravení. Môžme si veci 

zajtra pri plnení uznesení vysvetli ť, alebo naozaj 

spracova ť materiál, ktorý vám dá obraz ako by takáto 

participácia mohla vyzera ť a ako si ju predstavujeme. Ale 

ur čite nechceme nikoho dobehnú ť. J 

Toľko moje poznámky k tomu čo tu zaznelo.  
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Keďže toto bolo posledné vystúpenie, uzatváram možnos ť 

sa prihlási ť.  

Slovo má predkladate ľ bodu 105A pán námestník Budaj 

a potom návrhová komisia. 

Ján   B u d a j ,  námestník primátora a poslanec MsZ: 

Ďakujem, pán primátor. 

Ja myslím, že nie je zlé, že sa otvorila aj otázka 

participácie. Nie, nie je iste na škodu, ke ď sa prejaví 

i istá nespokojnos ť, istý impulz, aby sa veci pohý ňali 

dopredu.  

Nechcem sa k tej diskusii vyjadrova ť meritórne, lebo 

v tejto chvíli mi ide o to, aby sme mohli prikro či ť 

k hlasovaniu o ochrane verejného záujmu pri naklada ní 

s pozemkami vo vlastníctve hlavného mesta Bratislav y na tej 

osi, o ktorej participácii je tu re č.  

Verím, že pri, že v tomto procese sa možno aj po pr vý 

krát v Bratislave podarí udrža ť záujem verejnosti. Ja si ho 

nesmierne vážim, že tí ľudia sú tu, aj tí, ktorí sú 

kritickí a hovoria, malo vám to ís ť lepšie. Áno, je to 

veľký projekt, je to dá sa poveda ť historický projekt. Ak 

sa podarí presadi ť dobrú spoluprácu ob čanov, mesta, ale aj 

tých, ktorí tam majú svoje zámery, tak bude to vzor  možno 

na ďalšie desa ťro čia, ako sa má rozvíja ť mesto, ktoré je 

otvorené k ob čanom.  

Prosím, aby ste dali hlasova ť o návrhu.  

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 
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primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Teraz má slovo návrhová komisia. Prosím pani 

predsední čku.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Rada by som dala o tom hlasova ť, lenže pán Budaj 

pripravil taký materiál, ktoré, ktorý dávame teraz tu 

dohromady pod ľa odznelých pripomienok a tam ešte jedno 

chýba nejaké, nejaká veta nakoniec, tak musí to opr avi ť, 

aby som mohla pre číta ť o čom budeme hlasova ť. Lebo takto to 

nie je zrejmé.  

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Už je to na ceste, už je to na ceste.  

Čsiže pani predsední čka nám pre číta návrh uznesenia 

a budeme o ňom hlasova ť.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Takže uznesenie znie nasledovne: 

Mestské zastupite ľstvo po prerokovaní  materiálu žiada 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy, aby nepredk ladal na 

predaj, prenájom alebo výmenu pozemky v katastrálno m území 
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Petržalka, ktoré sú vo vlastníctve hlavného mesta S R 

Bratislavy a boli po prvé, vymedzené zadaním ideove j sú ťaže 

na riešenie Centrálnej rozvojovej osi Petržalka a t o až do 

schválenia urbanisticko-architektonickej štúdie úze mia, jej 

zapracovania do nového územného plánu a schválenia územných 

plánov zóny tohto územia, alebo zastavovacích pláno ch tohto 

územia v zmysle návrhu nového stavebného zákona. 

Po druhé, aby nepredkladal na predaj, prenájom aleb o 

výmenu pozemky v metskej časti Bratislava – Petržalka, 

ktoré sú dlhodobo užívané ako verejné parkovisko al ebo 

park, kým nebude schválený generel zelene a generel  dopravy 

v mestskom zastupite ľstve hlavného mesta SR Bratislavy 

s výnimkou projektov starostlivosti o zele ň.  

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Chýbajú tam dve veci. Prvá je tá, že vy ste povedal i, 

že žiada primátora, aby nepredkladal a potom ste to  á čko 

vložili až po slove boli. Pán námestník ke ď upravoval 

v rámci diskusie, tak pre čítal, že mestské zastupite ľstvo 

hlavného mesta po prerokovaní  žiada primátora, ter az je 

dvojbodka a zas nasleduje bod A, aby nepredkladal a  tak 

ďalej a boli tam ešte slová okrem projektov starostl ivosti 

o zele ň, ktoré som nepo čul v tom vašom výklade. takže 

(poznámka:  po čuť slová „povedala“) 

Povedali ste to?  

Predsední čka návrhovej komisie 
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Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Áno.  

(poznámka:  po čuť slová „na konci, v tom bé čku“) 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

V bé čku nie, to má by ť v á čku.  

(poznámka:  po čuť slová „v bé čku, v bé čku“) 

To v bé čku bude tá starostlivos ť o zele ň? 

(poznámka:  po čuť slová „áno“) 

Nech sa pá či. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Takto to bolo opravené pánom Budajom, teraz som to 

dostala naspä ť, že tam nebude á čko a bé čko preto, lebo on 

povedal, po prvé a tam dvojka nebola, tak potom tam  nemá čo 

byť tá to po prvé. Ke ď tam je A a B, tak má by ť bu ď A a B, 

alebo jedna a dva. A ke ď je po prvé, tak kde je dvojka? 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Aha, dobre.  

Takže bude to jedna a dva alebo A a B, ale bude to za 

slovami žiada primátora, to A, inak to gramaticky n edáva 
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zmysel. Ke ď tam dáte dvojbodku a potom ide B, kde je znovu 

aby nepredkladal, tak ako to súvisí so slovom boli,  však to 

už pán námestník opravoval. Toto hádam máme jasné. A sta čí 

len to á čko prehodi ť za slovo žiada primátora. Žiada ho, 

aby prvé a aby druhé nerobil. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Ale to v tom uznesení to je, však to nikto nezmenil . 

A to á čko treba prehodi ť za slová žiada primátora 

a formálne je to správne.  

Ako, verte tomu, že takto je to správne, takto to 

pre čítal námestník v diskusii a opravil svoje uznesenie . 

len po čítal bod jedna a bod dva. To je to isté ako A a B. 

A sú tam tie slová s tou zele ňou.  

Rozumieme si? Nerozumieme. No dobre.  

Môžem vám pre číta ť ako by znel bod Bé tak, ako ste ho 

pre čítali?  

Mestské zastupite ľstvo žiada primátora, aby 

nepredkladal na predaj, prenájom a výmenu pozemky 

v katastrálnom území Petržalka, ktoré sú vo vlastní ctve 

hlavného mesta a boli, aby nepredkladal na predaj, prenájom 

a pozemky v mestskej časti, ktoré sú dlhodobo užívané. Toto 

chcete schváli ť?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Ja viem, že sa hlásite, ale ja sa pýtam návrhovej 

komisie. Však ako navrhujem, aby sa bod jedna dal z a slová 
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žiada primátora a potom to celé bude ma ť zmysel. To niekto 

zle napísal.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Je, je presne také, ako si ho predložil pán námestn ík. 

A tak ho číta komisia a je to katastrofa. Gramaticky je to 

katastrofa. A už sme to opravili v diskusii a komis ia to 

znovu číta tak isto.  

Tak ja vás prosím, aby ste to opravili, aby slová „ aby 

nepredkladal“ boli ozna čené bodom jedna a potom to celé 

dáva zmysel. Lebo je tam dvakrát aby nepredkladal  a to tam 

správne má by ť. Rozumieme, prosím? 

Ja vám to idem ukáza ť, aby ste to videli.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Prosím, už sme si to vysvetlili, pani predsední čka 

pre číta ešte raz návrh uznesenia.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Je mi to ve ľmi ľúto, že takto to dopadne, ke ď to 

narýchlo dávajú a nie je to skontrolované. Ja čítam ešte 

raz po oprave: 

Mestské zastupite ľstvo po prerokovaní  materiálu žiada 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy, po prvé aby  

nepredkladal na predaj, prenájom alebo výmenu pozem ky v 

katastrálnom území Petržalka, ktoré sú vo vlastníct ve 
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hlavného mesta SR Bratislavy a boli vymedzené zadan ím 

ideovej sú ťaže na riešenie Centrálnej rozvojovej osi 

Petržalka a to až do schválenia urbanisticko-

architektonickej štúdie územia, jej zapracovania do  nového 

územného plánu a schválenia územných plánov zóny to hto 

územia, alebo zastavovacích plánoch tohto územia v zmysle 

návrhu nového stavebného zákona. 

A po druhé, aby nepredkladal na predaj, prenájom al ebo 

výmenu pozemky v mestskej časti Bratislava – Petržalka, 

ktoré sú dlhodobo užívané ako verejné parkovisko al ebo 

park, kým nebude schválený generel zelene a generel  dopravy 

v mestskom zastupite ľstve hlavného mesta SR Bratislavy 

s výnimkou projektov starostlivosti o zele ň.  

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Vieme asi všetci o čom ideme hlasova ť. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Obsahovo je to isté, ako to tu zaznelo, len na 

správnom mieste je bod jedna a na správnom bod dva.  

(Prezentácia a hlasovanie pokra čuje.) 

Tridsa ťtri prítomnýc, 

tridsa ťjeden za, nikto proti, dvaja sa hlasovania 

zdržali. 
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Konštatujem, že sme prijali takto upravené platné 

uznesenie a uzavreli sme rokovanie o bode 105A. 

Veľmi pekne vám ďakujem. 

 

 

BOD 55 ETICKÝ KÓDEX VOLENÝCH PREDSTAVITEĽOV 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Otváram rokovanie o bode pä ťdesiatpä ť. Ešte raz 

opakujem, že je to Etický kódex volených predstavit eľov. 

Materiál uvedie pán námestník Budaj. 

Nech sa pá či. 

Slovo má pán námestník.  

Ján   B u d a j ,  námestník primátora a poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Vážení kolegovia, Etický kódex volených predstavite ľov 

je materiál, ktorý vznikal dlhú dobu. Mal sa dosta ť na 

zastupite ľstvo už ove ľa skôr, ale naše hektické zasadania 

nočné nakoniec spôsobili, že sa presúval až na túto ch ví ľu. 

Nie je to teda dielo, ktoré by malo, ktoré bolo plá nované 

byť predložené v tomto období, o to viac ale je nalieh avé, 

aby sme sa k nemu vyjadrili.  
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Otázka etického chovania zamestnancov bola riešená 

týmto zastupite ľstvom a v programe protikorup čných opatrení 

a otvorenej verejnej správy, sa tak urobil ve ľmi pozitívny 

krok dopredu.  

Druhým dielom ale musí by ť, alebo by malo by ť, aby aj 

poslanci ako volení predstavitelia podobne, podobne  vnímali 

aj etické zásady samých seba. Ide o riešenie celého  radu 

problémov, ktoré sú rizikovými faktormi každej vere jnej 

správy. Ide o konflikt záujmov, ide o protikorup čnú 

prevenciu takpovediac, ide o otvorenos ť vo či verejnosti.  

Materiál je, pod ľa mojej mienky, formulovaný relatívne 

všeobecne a nie, nevytvára nejaký nový orgán, ktorý  by 

hodnotil poslancov. Naopak, poslanci vlastne 

prostredníctvom takéhoto etického kódexu môžu vykon áva ť 

sami prevenciu, alebo sami môžu dohliada ť nad dodržiavním, 

pretože je odporú čané, aby to riešila, prípadné podnety, 

aby riešila komisia poslancov.  

Toto, aj sa priznám, bola vec, ktorá sa najdlhšie 

diskutovala. Nakoniec je tam  príklon k tomu postup u, ktorý 

je, myslím, ten najštandardnejší. Máme takú komisiu , sú 

v nej zastúpené, sú v nej zastúpené všetky politick é strany 

a zárove ň zverejnením tohto materiálu sa ú častníkom toho 

procesu priamo, či nepriamo stáva každý ob čan.  

Chcel by som veri ť, že materiál bude prijatý 

pozitívne.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 
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primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Otváram diskusiu, do ktorej sa ako prvý faktickou 

poznámkou hlási pán poslanec Šov čík.  

Mgr. Sven   Š o v č í k , poslanec MsZ: 

Ja len chcem poprosi ť, že s uznesením, že schva ľujeme 

Etický kódex a nie materiál Etický kódex.  

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Áno. 

Mgr. Sven   Š o v č í k , poslanec MsZ: 

Čiže to slovo materiál tam treba s návrhu uznesenia 

vypusti ť.  

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Predpokladám, že to zaregistruje naša návrhová 

komisia.  

Faktickou poznámkou, nechce, bude riadne vystupova ť.  

Čiže diskutuje pán poslanec Nesrovnal. 

Nech sa pá či. 

JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 
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Pán námestník, súhlasím s vašim povzdychom, že je 

škoda, že tento materiál neprišiel skôr, že ho vidí me teraz 

na konci volebného obdobia, lebo má to takú, potom takú, 

takú anotáciu akéhosi ú čelového politického aktivizmu dva 

mesiace pred vo ľbami.  

Škoda, že sme ho nemali pred dvomi, tromi rokmi, mo žno 

by sa Bratislave nedostalo toho smutného prvenstva,  že má 

primátora, ktorý je potrestaný za dlhodobé sústavné  

porušovanie ústavných zákonov za nezákonné poberani e 

požitkov, s čím prestal až ke ď ho pri tom prichytili.  

Kladiem si otázku, či by vám, či by to tomu zabránilo, 

alebo nezabránilo. Myslel by som si, že asi možno á no. 

Takto už je to iba hypotetická otázka. Bohužia ľ, máme 

takéhoto primátora a Etický kódex dva mesiace pred voľbami.  

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Faktickou poznámkou reaguje pán námestník Budaj.  

Ján   B u d a j ,  námestník primátora a poslanec MsZ: 

V zásade s vami súhlasím. Ja som to už vysvetlil. P red 

cirka rokom som (poznámka: nezrozumite ľné slovo) obieha ť na 

kluby aj na viacerých poslancov osobne, bral som to  tak, že 

neprišli žiadne podnety a ten proces nakoniec sa za vŕšil 

niekedy na jar tohoto roku a odvtedy ten materiál j e v tom 

odkladacom režime a dostáva sa nám na stôl až teraz . Máte 

pravdu, ideálne by bolo, keby bol býval na za čiatku 

volebného obdobia.  
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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 Fiala.  

Stanislav   F i a l a , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

K tomu, že vlastne pripravujeme Etický kódex pre 

budúcich poslancov už zazneli slová. Ja skôr k tým 

poznámkam.  

Som pripravený podpori ť materiál, aj ke ď mal by som 

tam množstvo pripomienok, ale pravdepodobne platí, že, že 

koľko autorov nejakého materiálu, tak to ľko, to ľko chutí. 

Ja už skús, skôr na, na nejaké možno od ľahčenie, alebo na 

inú nôtu ako pán kolega Nesrovnal iba odcitujem z článku 

osem bod tri: Poslanec nadväzuje kontakty so zamest nancami 

samosprávy výhradne transparentne, iba za ú čelom 

verejnopráv, verejnoprospešných zámerov.  

Ja vám pán námestník rozumiem, aby sme tu nehrali i ba 

súkromné záujmy, ale zase ak to dôsledne zoberieme,  tak 

vlastne nikto nebude môc ť nejaký, nejaký fešný poslanec 

pozva ť zamestnanky ňu mater, magistrátu na kávu, pretože 

porušil by Etický kódex.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 
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Diskutuje ďalej pán poslanec Hr čka.  

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Tiež ma mrzí to, že Etický kódex volených zástupcov , 

volených predstavite ľov schva ľujeme na konci volebného 

obdobia. To znamená, že ich ideme schva ľova ť tým, čo prídu 

po nás, nie, nie netýka sa nás.  

Ja si pamätám, že v tomto zastupite ľstve od kedy som 

tu bol asi jediný, ktorý upozornil na vôbec potenci onálny 

konflikt záujmov som bol asi jediný ja, tri krát, k eď sa 

sem dostal nejaký materiál, myslím, že možno otca m ôjho 

spolužiaka, ktorého som síce roky nevidel, ale upoz ornil 

som preventívne na to. Tak isto myslím že sa tu hla sovalo 

o nejakom, o nejakom, o nejakej firme, ktorou zhodo u 

okolností bola môj dodávate ľ, ale upozornil som na to. 

A potom ma to tak prekvapuje, že zo štyridsa ťpäť poslancov 

som vlastne asi jediný, ktorý poznal kohoko ľvek, či už 

firmu, konate ľa firmy, alebo niekoho, o kom sa tu 

hlasovalo. Tých ľudí v Bratislave až tak ve ľa nepoznám, si 

myslím.  

Ja som zvedavý, že či, možno po prijatí tohto kódexu, 

on síce nemá nejakú retrospektívnu fu, retroaktívnu  

funkciu, to znamená, len som zvedavý, že, že ko ľko sa potom 

ukáže, možno v iných materiáloch, že ktoré materiál y tu 

prechádzali a kto koho možno poznal, že či naozaj ten 

Etický kódex nemal aj nejaký iný ú čel, aby sa schva ľoval na 

konci a nie priebežne. To len na, na margo toho.  
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Ďakujem. 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Faktickou poznámkou reaguje pán námestník Budaj.  

Ján   B u d a j ,  námestník primátora a poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Ako ste si is, iste, ako ste si iste vedomí prijatý m 

takýchto kódexov, sa vy všetci stávate aj ich vlast ne 

autormi, predkladate ľmi, pretože bez vášho prijatia žiaden 

z tých nápadov alebo tých projektov by neprešiel.  

Ale, pán Hr čka, dovolím si poznamena ť, že ke ď ste 

zaoberali ste sa konfliktom záujmov a to všetka česť, bolo 

to tak isto vo vašich rukách ako v mojich. Toto nep redkladá 

žiaden kolektív, toto predkladá jeden z vás a mali ste to 

v rukách každý jeden z vás celé to volebné obdobie.  Ja som 

sa snažil ako mi moje drobné sily sta čili. Ako viete, môj 

poslanecký klub v tomto zastupite ľstve patrí k tým menším. 

Tvorím ho ja a pán poslanec Hochschorner.  

Predkladám ten materiál, ale opakujem, nie za to, ž e 

chcem zdôrazni ť, že vy ostatní by ste o to nemali záujem,  

ale vy, pán Hr čka, ste naozaj, by som aj (gong) čakal, boli 

schopný takýto materiál predloži ť takisto skôr.  

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 
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Pán poslanec Hr čka, faktická. Reaguje na faktickú. 

Prepá čte.  

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Nerozumeli sme sa.  

Toto nebola kritika smerom k vám, pretože ja poznám  

históriu toho kódexu a viem ako a kade sa motal a k de, kde 

stál. Čiže to bolo len konštatovanie, že ma mrzí, že sa na  

ňom tak dlho pracovalo. Ja poznám tie situácie, že o n sa 

začal pripravova ť aj pred tým, nikto sa do ňho moc nehrnul. 

A viem o tom, že pred rokom sa k tomu za čali, ste sa za čali 

tomu aktívnejšie venova ť. Čiže naozaj, toto nebola kritika 

smerom k vám ako k predkladate ľovi, bola to kritika 

k všeobecnému, že je to trochu zlá vizitka celého t ohoto 

zastupite ľstva.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

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, že nikto z nás nemá probl ém 

podpori ť tento etický kódex, pretože je vo forme 

deklaratívnej. Ale všetci sme povinní podrobne pozn ať zákon 
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o ochrane verejného záujmu a ten hovorí ve ľmi konkrétne ako 

sa máme správa ť. A dúfam, že všetci si ho pre čítali a vedia 

celé štyri roky tohto volebného obdobia, dúfam, že všetci 

vedeli, ako sa majú správa ť, aj sa pod ľa toho správali.  

Že toto prichádza na konci volebného obdobia, hovor ím, 

to je, to je deklaratívna forma a chápem kolegu, že  to 

predkladá on sám a že tým, že nemá takú výraznú pod poru 

v zastupite ľstve, sa mu to nepodarilo skôr da ť do hromady.  

Preto vás znovu upozor ňujem, toto je deklaratívna 

a všeobecná forma, ale presné formulácie ako sa mám e 

správa ť sú dostato čne jasne povedané v tom zákone 

o verejnom záujme. A nakoniec aj v zákone o obecnom  

zriadení, aj v zákone o majetku obcí.  

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán námestník Budaj má faktickú.  

Ján   B u d a j ,  námestník primátora a poslanec MsZ: 

Ďakujem pani prvej námestní čke aj za tieto slová, ale 

nie, nie celkom sa kryjú, naozaj ten, ten etický kó dex 

presahuje. Sú tam proste tie mäkké, tie vôlové strá nky, 

ktoré sa aj ťažko posudzujú, preto, preto je na to 

kolektívny orgán keby prišlo k tým podozreniam.  

Čiže zákon má ve ľmi striktné a pod ľa mojej mienky nie 

celkom zrejme všetko pokrývajúce textúry a paragraf y. Tuná 

ideme do prejavovania toho politického  aj osobného  postoja 
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ako volení predstavitelia ob čanov, a myslím si, že tá 

deklaratórnos ť je ve ľmi, ve ľmi závažná.  

Tuto pán Fiala zažartoval, že ak pohladný poslanec 

pôjde so zamestnanky ňou, alebo bude s ňou ma ť nejaké 

stretnutia, ktoré sa nebudú týka ť práce. Áno, ťažko sa to, 

ťažko sa to posudzuje. Ale boli tu obdobia, ke ď naozaj sa 

dvere na kanceláriách ve ľmi závažných úradníkov ošúchavali, 

alebo k ľučky ošúchavali nejakým konkrétnym poslancom, ktorý 

sa premenil na lobistu. A vlastne nemali sme mu čo poveda ť, 

lebo zákon to takto presne nepostihuje. Pre čo by sa, pre čo 

by nenavštevoval, pre čo by nechodil?  

My dnes hovoríme, že ak vytvára nápadne výrazné vz ťahy 

voči zamestnancom, alebo ak na nich vytvára istý tlak,  lebo 

poslanec má istú váhu, tak prekra čuje ten etický kódex. 

A ten zamestnanec  má možnos ť na to upozorni ť, verejnos ť má 

možnosť na to upozorni ť.  

Takže chápem, pán Fiala, vy že ste to mysleli aj 

trochu od ľahčene, na to potom sú poslanci, aby posúdili, či 

došlo naozaj k zásahu, či sa vytvoril konflikt záujmov 

alebo nejaké korup čné prostredie. A napokon celá verejnos ť. 

Lebo odkedy tento kódex prijmeme, tak spojazdníme u r čité 

(gong) pojmy a ur čité princípy.  

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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Myslím, že toto možno bude slúži ť aj ako závere čné 

slovo, pretože to zh ŕňa tú diskusiu tak, ako to pán 

námestník na za čiatku uviedol.  

Naozaj to má zmysel. My sme sa k tomu zaviazali, že  

prijmeme takýto dokument na za čiatku volebného obdobia, asi 

rok nám trvalo kým sme prijali Protikorup čné minimum, rok 

nám trvalo kým sme tento dokument pripravili, preto že 

nikomu sa to nezdalo až také dôležité, a pritom to je 

dôležité. A myslím, že tá diskusia to ukázala ve ľmi presne.  

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Uzatváram možnos ť sa prihlási ť.  

Slovo má návrhová komisia. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Chcela by som sa najprv opýta ť pred hlasovaním 

predkladate ľa, či osvojuje návrh pána Šov číka, že sa 

z návrhu uznesenia vy čiarkne alebo vynechá slovo materiál. 

Tak autoremedúrou to prijaté.  

Je tam ešte jedna chyba, tam vzadu na poslednej 

strane, tam je sklo ňované meno Olivera Kríža, nemá to 

opodstatnenos ť. Pripomienky zaslal iba jeden poslanec 

Oliver Kríž a boli čiasto čne zapracované.  

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 
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Môžem ešte k dátumu, ktorý je v uznesení je napísan é, 

že kedy ten kódex nadobúda ú činnos ť, to by ste zrejme mali 

ako návrhová komisia upravi ť.  

Ja tam mám dátum 1. 7., to sa nám už asi nepodarí. To 

bolo plánované vtedy, ke ď to pán námestník predložil na 

júnové zastupite ľstvo.  

No ve ď, ja len hovorím, že ten, ten dátum by sme mali 

upresni ť.  

Čiže ja prosím, keby ste pre čítali to jednoduchu čké 

uznesenie aj s tou úpravou toho dátumu. Od 1. 10. p ovedzme, 

alebo nie čo také.  

Nech sa pá či. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Chcela som tam ís ť, len ste ma predbehli.  

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Veľmi, ve ľmi sa ospravedl ňujem.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Takže návrh uznesenia: mestské zastupite ľstvo po 

prerokovaní materiálu schva ľuje  Etický kódex volených 
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predstavite ľov, ktorý nadobúda ú činnos ť, ú činnos ť d ňa, 

a teraz výmena toho starého dátumu, či na dnešný alebo. 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

1. 10. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

1. 7. zostáva?  

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

1. 10. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Desiaty, no. 2014. 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Áno.  

Môžme takto hlasova ť? 

Nech sa pá či, prezentujte sa a hlasujte o takomto 

návrhu uznesenia.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 
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Tridsa ťpäť prítomných poslancov, 

všetci hlasovali za, nikto proti, nikto sa nezdržal . 

Konštatujem, že sme prijali Etický kódex volených 

predstavite ľov.  

A ďakujem pánovi námestníkovi za prípravu materiálu. 

 

 

BOD 57 DODATOK Č. 8 ROKOVACIEHO PORIADKU 

MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO 

MESTA  SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

BRATISLAVY 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Bodom číslo pä ťdesiatsedem je Dodatok číslo 8 

rokovacieho poriadku Mestského zastupite ľstva hlavného 

mesta  Slovenskej republiky Bratislavy. 

Ako predkladatelia sme uvedení spolo čne s pánom 

námestníkom my dvaja. Myslím, že viete o čo ide, čiže dlhé 

úvodné slová tu nie sú namieste.  

Ten materiál prináša štyri zmeny, ktoré súvisia 

s prerokovaním petícií a stanovením presného času kedy sa 

o nich rokuje. Prihlasovaním sa faktickými poznámka mi, 

opätovnému zaradeniu materiálu, ktorý bol stiahnutý  
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z rokovania, prípadne nebol zastupite ľstvom schválený 

a hovorí potom o presnejších pravidlách tajného hla sovania.  

Samozrejme, sú náznaky z vašich radov, že by sme 

potrebovali zásadnejšiu zmenu rokovacieho poriadku,  ale 

toto je asi výsledok toho, na čo sme my narazili v tomto 

volebnom období a zrejme kolegovia, ktorí budú zvol ení 

v novom zastupite ľstve budú musie ť ten rokovací poriadok 

otvori ť znovu a stanovi ť si pravidlá svojho rokovania na 

štyri roky.  

Čiže my vám predkladáme reakcie na situácie, ktoré s a 

stali v tomto období a ktoré, pod ľa nás treba presnejšie 

upravi ť.  

Toľko na úvod. Ak pán námestník by chcel nie čo doda ť, 

dám mu, samozrejme, priestor, ale myslím, že lepšie  bude 

otvori ť diskusiu.  

Nech sa pá či. 

Pán poslanec Nesrovnal.  

JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

K bodu tri dôvodovej správy sa chcem opýta ť. Tu je 

úprava  v prípade materiálu, ktorý nebol dva krát p o sebe 

schválený na rokovaní mestského zastupite ľstva, môže by ť 

predložený až po troch mesiacoch. 

(poznámka: nezrozumite ľné slovo) dva krát. Pre čo 

potrebujeme dva krát odmietnu ť ten materiál, aby sme ho 
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potom dávali. Ke ď ho raz odmietli poslanci. To je presne 

to, čo sa tu dialo v tomto zastupite ľstve, že sa materiály 

objavovali znovu a znovu a znovu, až spôsobom, ktor ý 

vyjadroval neúctu k práci poslancov, lebo potom bol o 

zbyto čné tu hlasova ť, lebo vy ste ten materiál dali znovu.  

Tak tam dajme jeden krát.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Ja navrhujem, aby tam bolo jeden krát. To je môj 

návrh.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

To neni chyba, to je.  

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Čiže navrhujete, upravi ť bod para, odsek dvadsa ťosem 

v článku, teraz sa rýchlo pozriem, ktorý to je. Článok pä ť 

odsek dvadsa ťosem, ktorý hovorí, ak mestské zastupite ľstvo 

na dvoch po sebe nasledujúcich rokovaniach materiál  

neschválilo, materiál v tej istej veci môže by ť zaradený, 

predložený najskôr o tri mesiace.  

Čiže vy navrhujete vypusti ť tie slová na dvoch po sebe 

nasledujúcich, ak mestské zastupite ľstvo materiál 

neschválilo, materiál v tej istej veci môže by ť a tak 

ďalej.  Čiže navrhujete vypusti ť tie slová na dvoch po sebe 

nasledujúcich zastupite ľstvách.  
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Prosím, keby ste to formálne avizovali návrhovej 

komisii, dám o tom samozrejme hlasova ť.  

Na toto vystúpenie pána poslanca Nesrovnala sú tri 

faktické poznámky.  

Nech sa pá či pán riadite ľ Gajarský.  

Mgr. Rastislav   G a j a r s k ý , riadite ľ magistrátu: 

Ďakujem. 

Ja len z praktického h ľadiska nevidím problém v tom, 

aby to bolo dva krát, pretože môže sa sta ť naozaj, že sa 

tam vyskytne technická, technická nejaká chyba, ale bo vy 

budete chcie ť nie čo doplni ť. To sa už stalo, že vy to 

budete chcie ť zmeni ť, pán Nesrovnal, ten materiál, a pôjde 

to znova do zastupite ľstva, nevidím problém v tých dvoch. 

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: 

Idem reagova ť na pána Nesrovnala, ale teda rovnako aj 

na pána Gajarského, lebo ja, ja súhlasím úplne s va mi, že 

keď sa raz povie materiálu nie, tak nie a nevidím dôvo d, 

pre čo by sa tu znova opak, znova objavoval. Len chcem 

upozorni ť na takú drobnos ť, že pár krát sme museli materiál 

dať druhý krát do zastupite ľstva nie preto, že, že len bol 
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odmietnutý, ale bola tu napríklad vô ľa ho schváli ť, ale 

bol, bolo treba vyššie kvórum a jednoducho nebol tu  

dostatok poslancov. Tým pádom by sme zablokovali. 

Upozor ňujem len na tento malý detail, lebo môže sa sta ť, že 

naozaj bude vô ľa takýto materiál posunú ť ďalej, ale 

jednoducho bude o jedného poslanca menej a žia ľ, nabudúce 

ho už nebudeme môc ť dáva ť.  

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Troma pätinami.  

Ing. Martin   B o r g u ľ a , poslanec MsZ: 

Áno, máte pravdu, pani kolegy ňa. Keby chodili, tak 

taký problém nemáme.  

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Troma pätinami sa dá dosiahnu ť aj to, že sa zaradí 

skôr, ak tri pätiny poslancov súhlasia. S tým zarad ením, 

teraz hovorím.  

Čiže máme tam aj na toto procedúru.  

Pani poslanky ňa Dyttertová, nech sa pá či. 

Anna   D y t t e r t o v á , poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem pekne. 
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No, presne teraz sa hovorí o tom, čo sme nieko ľko 

hodín diskutovali, dá sa poveda ť, na etapy na mandátovej 

komisii. A ja som navrhovala síce dva krát, lebo sú hlasím 

s tým, že môže sa nie čo také vyskytnú ť, ako hovoril pán 

riadite ľ, aj predre čník predo mnou, ale navrhovala som nie 

tri mesiace, ale v takom prípade, ke ď sa dva krát odmietne 

ten istý materiál, po šiestich mesiacoch. To sa mi zdalo 

logickejšie a rozumnejšie. Necha ť dva krát a po šiestich 

mesiacoch.  

Dobre, teraz o tom diskutuje celé zastupite ľstvo 

z rôznych uhlov poh ľadu, ťažko teraz znovu celú diskusiu 

otvára ť a ís ť do detailov, že čo všetko sa môže a nemôže 

vyskytnú ť. A ale chcem upozorni ť na to, že teda bola som na 

komisii prehlasovaná, viacerí členovia boli za to, že teda 

nehať tam tie tri mesiace, takže preto je to teraz 

predkladané takto v tomto materiáli, ale ja si mysl ím, že, 

že áno, že môže sa sta ť, že, že ten druhý krát niekedy sa 

môže sta ť, že druhý krát materiál príde, ale ak teda bu ď by 

bol druhý krát odmietnutý, tak gro toho materiálu a  vôbec 

tá podstata toho materiálu, tak tam má opodstatneni e ho 

predloži ť najskôr, pod ľa môjho názoru, po šiestich 

mesiacoch, nie po troch.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Faktickou pán poslanec Osuský.  
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MUDr. Peter   O s u s k ý ,  Csc., poslanec MsZ: 

Čiasto čne by som sa stotožnil s tým, čo povedal kolega 

Borgu ľa, pretože skuto čne si spomínam na hlasovanie, ktoré 

bolo dvadsa ťštyri ku dvom, ku štyrom, ale chýbalo číslo. To 

znamená, bola evidentne drvivá vä čšina podporujúca, ale 

chýbal jeden človek. V tom teda nemusí by ť bezpodmiene čne 

vážna chyba materiálu. Teda ten materiál mohol by ť 

akceptovate ľný.  

Iná vec je, že podporujem názor, ktorý teraz poveda la 

pani poslanky ňa Dyttertová, lebo samozrejme i v parlamente 

platí, že s tým istým zákonom, ktorý ti neprešiel, môžeš 

prís ť až po šiestich mesiacoch, čo sa samozrejme niekedy 

obchádza tým, že sa robí formálna slovná hra čka, úprava, 

ktorá nemení meritum, ale je to vlastne taký pokus podliez ť 

tú normu.  

Ja si myslím, že ak nie čo pri plnom vedomí dva krát za 

sebou zamietneme, tak verzia pani poslankyne Dytter tovej 

o šes ťmesačnej čakacej dobe je racionálna.  

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Tak potom urobte to, že taký návrh predložíte, pret ože 

mali by sme alternatívu s návrhom pána poslanca Nes rovnala. 

Miesto slov tri mesiace, tam dajme šes ť mesiacov, zostane 

tam to dva krát, len treba, aby to zaznelo.  

Čiže teraz ešte diskutuje pán poslanec Kríž a vy pan i 

poslanky ňa skúste v samostatnom príspevku. Ve ď to môže 
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kratu čko zaznie ť. Medzi časom si to môžte napísa ť, aby ste 

to mohli potom hne ď odovzda ť návrhovej komisii.  

Takže diskutuje pán poslanec Kríž faktickou poznámk ou.  

Mgr. Oliver   K r í ž , poslanec MsZ: 

Ja chcem iba pripomenú ť, že ak to, ak to nepodá pani 

poslanky ňa Dyttertová, tak ja to, takýto návrh podám. Ja sa 

tiež stotož ňujem s tým, čo tu bolo povedané. Tie dva krát 

má svoje opodstatnenie. Môže sa sta ť, že tu bude chýba ť 

počet ľudí, môže sa sta ť, že sa nie čo nové vyskytne, nejaké 

nová skuto čnos ť, ten žiadate ľ nie čo doplní. Čiže ja by som 

nezatváral si dvere ke ď, ke ď jedenkrát ten materiál 

neprejde. Dvakrát je okej. A potom ale, ak to nepre jde aj 

na druhýkrát, tak je opodstatnené ma ť tú šes ťmesac, 

šes ťmesačnú, polro čnú lehotu, aby bolo možné naozaj 

vyhodnoti ť, či tam sa nie čo udialo, nejaké zásadné.  

Čiže ke ď to nedáva pani poslanky ňa Dyttertová, ja 

tento návrh ur čite si osvojím a budem ho podáva ť.  

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Diskutuje pani poslanky ňa Dyttertová.  

V článku V. Odstavec dvadsa ťosem navrhujem 

Anna   D y t t e r t o v á , poslanky ňa MsZ: 

Áno, navrhujem šes ť, vymeni ť tri mesiace za šes ť 

mesiacov. A podávam to ja. 
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Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Očakávam, že ten návrh predložíte, pani poslanky ňa, 

písomne.  

Diskutuje pán poslanec Hr čka.  

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Ja som si aj priebežne nejaké, nejaké veci oh ľadom 

tohto zna čil. A napríklad udivuje ma, mali sme tu problém 

so štatútom, ke ď sme riešili štatút a bolo tam taká zlá 

formulácia. Neviem, či si na to všetci spomínate. Lebo 

v štatúte článok sedem sa hovorí, schválenie návrhu štatútu 

alebo jeho dodatku, ak v rámci jeho prerokovania ne súhlasí 

s ním najmenej desa ť miestnych zastupite ľstiev. Vtedy sme 

si hovorili, že tú formuláciu zmeníme, lebo sme sa tu o tom 

asi pol hodinu alebo trištvrte bavili, že ako tá fo rmulácia 

je spravená. V tomto to vypadlo, neviem pre čo. Pri čom ako 

o tejto chybe, o tejto chybe sa vie.  

Potom by som chcel ďalšiu vec, na ktorú chcem 

upozorni ť je, že napríklad pri rokovaní miestneho 

zastupite ľstva sa nehlasuje o tom, ke ď chce vystúpi ť 

poslanec národnej rady a tak ďalej. A naposledy sa nám 

stalo, že chcela vystúpi ť poslanky ňa vyššieho územného 

celku a museli sme hlasova ť, lebo to tam explicitne nemáme 

napísané, že sa o tom nehlasuje. Tak ja by som navr hol, aby 

si to predkladate ľ autoremedúrou dal, že jednoducho 

poslanec vyššieho územného celku tiež nemusí žiada ť o to, 

aby sa na jeho vystúpenie muselo odsúhlasova ť, lebo je to, 
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podľa mňa, ako na miestnom zastupite ľstve. Mestský poslanec 

tiež vystupuje bez toho. Netvr, ne, ako, chápem z t oho, že 

VUCka netvrdím, že je nejakým spôsobom nadradená, a le 

ur čite, ur čite je to vyšší celok, tak ur čite by som si 

myslel, že logicky, pod ľa toho istého by mal poslanec 

vyššieho územného celku ma ť právo vystúpi ť bez toho, aby sa 

tu o tom hlasovalo.  

Potom by som rád ešte upozornil na ďalší bod kde, kde 

sa ukon čuje rozprava a nie je tam zahrnuté to, čo bolo 

povedané, že teda. Tam je článok V. odsek dvadsa ťšes ť, ak 

v rozprave vystúpili všetci, ktorí v nej vystúpili,  

predsedajúci rozpravu ukon čí. Ja by som žiadal, aby tam 

bolo napísané, že ešte sa pred tým musí odpoveda ť na 

otázky. Lebo stáva sa nám tu, stáva sa nám to tu ni e 

zriedka, že položíme otázku, odpove ď na ňu nedostaneme, 

potom sa ukon čí diskusia, ke ď sa za čneme o tom bavi ť, tak 

bavíme sa o tom, že už sa na to nedá reagova ť. Stáva sa to, 

že odpovedáte často krát až v závere čnom slove, na čo sa už 

nedá reagova ť. Nepríde mi to férové, ke ď na položené 

otázky, lebo napríklad, dostanete otázku a na zákla de toho 

ako na ňu odpoviete, môžu nasledova ť ďalšie otázky. Ak 

odpoviete až  v závere čnom slove, už sa na to ďalej nedá 

reagova ť. Ja viem, že to možno predlžuje diskusiu, ale 

naozaj mi to príde. Ob čas odpoviete v diskusii, ob čas 

odpoviete v závere čnom slove. Je to také taktizovanie, 

nepríde mi to férové. Rozumiem,  že vám to dáva ur čitú, 

alebo predsedajúcemu, ktorý tu je, to dáva ur čitú, dáva to 

ur čitý širší rámec, pod ľa toho, aby odpovedal  ako mu to 

vyhovuje. Nepríde mi to ale férové. Pod ľa mňa by sa na 

všetky otázky malo odpoveda ť pred tým než sa, než sa 
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uzavrie diskusia, pretože môže ma ť poslanec ešte právo sa 

na to spýta ť. Tak. 

A poslednú vec, na ktorú by som rád ešte upozornil,  

ktorú som si tu pozna čil je, že sú časťou rokovacieho 

poriadku je aj príloha a v prílohe sa hovorí, že 

zverej ňovanie materiálov. Zverej ňovanie materiálov 

v elektronickej forme pre ú častníkov zasadnutia mestského 

zastupite ľstva, ktorí majú oprávnenie na prístup k týmto 

materiálom prostredníctvom prihlasovacích hesiel 

zabezpe čuje organiza čné oddelenie.  

Ako všetci vieme, nefunguje to tak, žiadne 

prihlasovacie heslo k materiálom nie je. Bez oh ľadu na to, 

že ob čas tie údaje nie sú anonymizované, už ke ď sme na 

konci, možno by sa to malo dorieši ť. Malo by sa to 

dorieši ť, a teda bu ď by sa to malo vyhodi ť z tej prílohy 

a neby ť, neby ť tam tá, toto konštatovanie, že jednoducho 

materiály sú prístupné pod heslom, lebo reálne nie sú pod 

heslom. Tak ke ď to máme, bu ď majú by ť pod heslom, a ke ď nie 

sú pod heslom, tak to potom z toho rokovacieho pori adku 

alebo teda z prílohy rokovacieho poriadku vyho ďme, lebo je 

to tam potom iba naozaj pro forma, aby, aby sme mal i pocit, 

že je to zabezpe čené, pri čom to tak nie je.  

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 Kor ček.  

JUDr. Tomáš   K o r č e k , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo, pán primátor. 

Vážené kolegyne, kolegovia, dovo ľte, aby som upriamil 

svoju pozornos ť a vašu pozornos ť na jeden problém, ktorý si 

myslím, že je v rokovacom poriadku a preto podám ur čitý 

pozmeňovací návrh. Ide o podmienky vytvorenia poslaneckéh o 

klubu. My máme doteraz v rokovacom poriadku minimál ny po čet 

poslancov na vytvorenie poslaneckého klubu v po čte pä ť, 

myslím si, že je to dos ť vysoké číslo a to vzh ľadom na 

situáciu, že predchádzajúce volebné obdobie bolo v tomto 

zastupite ľstve osemdesiat poslancov a taktiež minimálny 

počet na založenie klubu bolo, bolo pä ť poslancov.  

Keď som si pozrel aj ako fungujú iné samosprávne 

orgány, tak napríklad na vyššom územnom celku pri p očte 

poslancov štyridsa ťštyri je minimálny po čet poslancov traja 

na založenie klubu.  

Ak si zobereme napríklad pomery v Národnej rade 

Slovenskej republiky, zo stopä ťdesiatich poslancov, 

potrebných je osem na založenie klubu.  

Takže myslímm si, že bolo by vhodné zníži ť toto číslo 

z po čtu pä ť na po čet štyri. V tomto poslaneckom zbore 

koniec-koncov máme dve platformy, ktoré v zásade fu ngujú 

ako kluby. Aj v ďaka pánovi primátorovi sú prizývané na 

podstatné rokovania, takže myslím si, že bolo by to  vhodné, 

aby sme to takýmto spôsobom upravili a v zásade vyt vorili 

podmienky pre nových poslancov, ktorí vyjdú z volie b a pre 
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nové zastupite ľstvo, aby sa mohli slobodne združova ť 

v kluboch, a aby pluralita názorov bola čo najširšia.  

Takže ja podávam tento pozme ňovací návrh.  

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 Tvrdá.  

Ing. Jarmila   T v r d á , poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Ja som tá, ktorá si myslí, že rokovací poriadok tre ba 

naozaj prekopa ť v ďalšom volebnom období, či tu už my 

budeme alebo nebudeme, to je jedno. Ale naozaj, ke ď sa 

s tým budú seriózne zaobera ť, tak treba. A myslím si, že 

toto je otázka do ďalšieho volebného obdobia. Myslím si, že 

na šes ť týžd ňov to už netreba meni ť a aké bude zoskupenie 

síl od 16. novembra, oni si to už potom upravia tak , ako 

budú potrebova ť.  

Myslím si, že sme boli ve ľmi ústretoví a vytvorili sa 

tu platformy, takže myslím si, že v tejto chvíli ni e je 

treba tieto po čty meni ť.  

Ďakujem. 
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Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Reaguje pán poslanec Kor ček.  

JUDr. Tomáš   K o r č e k , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Práveže ja si myslím, že naopak, treba to zmeni ť 

teraz, pretože viem si predstavi ť, že ke ď sa o tejto otázke 

bude diskutova ť ďalšie volebné obdobie na za čiatku, tak 

vstúpia do tej diskusie možno rôzne osobné, politic ké, 

skupinové názory a vplyvy, preto si myslím, že bolo  by to 

lepšie a korektnejšie upravi ť teraz pre budúcich poslancov.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Nesrovnal. 

JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , poslanec MsZ: 

Ja chcem poveda ť, že ak sme schopní sa zhodnú ť, že 

pred ĺžime tú trojmesa čnú lehotu na šes ťmesačnú, tak potom 

sťahujem svoj návrh na to, aby sme to nemuseli dva kr át 

robi ť po sebe, hej? A nemusíme o ňom hlasova ť.  

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 Hr čka má druhé vystúpenie.  

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ja som sa len chcel spýta ť, že či to, čo som povedal, 

treba to da ť písomne hlasova ť, alebo ako ktoré z tých bodov 

ste schopný prija ť autoremedúrou, aby som to nemusel všetko 

vypisova ť, lebo niektoré mi prídu logické, a aby som 

nemusel dáva ť o všetkých hlasova ť, tak len kvôli tomu som 

sa chcel spýta ť, že.  

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec, môžem zareagova ť teraz, aby ste to 

nebrali ako žiadne taktizovanie.  

Vy ste totiž hovorili len o problémoch, ale ni č ste 

nenavrhli. Čiže keby ste povedali a ja to chcem, aby sme to 

dotiahli prakticky do podoby, že doplníme a teraz p resne, 

nemám pred sebou rokovací poriadok, že by sme dopln ili do 

tej časti kde sa reguluje vystúpenie funkcionárov alebo 

predstavite ľov iných orgánov BSK, pani Kramplová mi pomôže, 

že do ktorého odstavca a do ktorého článku to treba 

doplni ť, s tým súhlasím, myslím, že to je prirodzené, čiže 

to akceptujem, netreba o tom hlasova ť, rovnako som za to, 

aby sme tu hesláciu tých materiálov vyhodili z tej prílohy, 

aby sme vyškrtli slová, že je to zaheslované, lebo my sme 

zaviedli v tomto období, že je to otvorené, že ľudia sa 

môžu pozrie ť a môže kedyko ľvek, ktoko ľvek k tým materiálom 

pristúpi ť. Je to filozofia otvorenej samosprávy, s ktorou 

pracujeme štyri roky. Čiže aj túto vec si osvojujem, 
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predpokladám, že to návrhová komisia pomôže naformu lova ť, 

v prílohe číslo jedna vypusti ť slová pod heslom. Jednoducho 

zverej ňuje. Nie heslom, ale proste sú zverejnené. A takto 

to robíme štyri roky. Čiže bude to naozaj len potvrdenie 

toho stavu a akási garancia, že sa to takto bude ro bi ť aj 

naďalej.  

Čiže tieto dve veci som si osvojil, pri tých ďalších 

mám skôr pocit že, že, že to je vec, o ktorej treba  

diskutova ť. Ale neberiem vám vaše právo, aby ste predložili 

to, čo budete považova ť za vhodné.  

Pán poslanec, máte faktickú poznámku.  

Nech sa pá či. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Pri tých konkrétnych dvoch som vám ten návrh dal, 

takže ak, ak ste ho nepo čuli, tak ma to mrzí, lebo potom 

dá, sa to potom dá. Lebo ste povedali, že nedal som  návrh: 

ad jedna na doplnenie poslancov vyššieho územného c elku, to 

som povedal. A takisto som povedal, že bu ď sa to má 

dodržiava ť, alebo sa to má vypusti ť. Ja som nevedel, ktorou 

cestou chcete ís ť, tak ako dal som to v alternatívach. 

Ja sa len pýtam potom ten štatút, čo sme tu minule 

riešili. Ja viem, ako. Ale tá otázka nám minule zab ila 

tridsa ť alebo štyridsa ťpäť minút na vysvetlenie. Len je to 

kvôli zlej formulácii, lebo je tam negatívna formul ácia 

opačnou. Takisto si myslím, že by. Ako môžem to sem da ť do 

návrhu, že to preformulujem, aby to bolo logicky ak o to má 

byť, ale tiež som si myslel, že dá sa to jednoducho 
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preformulova ť tak, aby sme, aby sa v budúcnosti o tom 

nemusel robi ť taký dlhý výklad.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Je to v štatúte, je to v zákone, čiže nie je to až 

také jednoduché. Musíme si to pozrie ť. Toto by som 

navrhoval, aby sme riešili v tom novom období. Viem  čo 

presne, čo máte na mysli. Tých desa ť zastupite ľstiev s tým 

negatívnym vymedzením je neš ťastná formulácia. Žia ľ, je 

v zákone o Bratislave. V zákone o Bratislave, tam s a to 

začína to neš ťastie. Čiže my  musíme potom v tých nižších 

normách vysvetli ť čo tým máme na mysli. A to nie je také, 

že to tu vieme autoremedúrou na po čkanie. Preto by som to, 

preto to nechcem urobi ť teraz. Ak vy na tom trváte, ur čite 

dám o tom hlasova ť, aby ste nemali pocit,  že by som chcel 

nie čomu bráni ť, ale to, to treba dodiskutova ť aj 

s právnikmi, nech sa to vyjasní a nájde sa formulác ia, 

ktorá bude jasná.  

Pani poslanky ňa Jégh má faktickú, nech sa pá či. 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Ja som chcela reagova ť na pána Hr čku, že ke ď má takéto 

všelijaké návrhy, tak nech si pripraví on alternatí vy 

najprv písomne, potom to povie a ke ď to osvojíte, tak 

osvojíte, netreba da ť písomne, ale ke ď neosvojíte, tak nech 
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to dá písomne. To sa tu nedá zapamäta ť všetko čo on jak 

mlyn ček melie a nerozumie ť celkom všetko.  

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem vám ve ľmi pekne za túto poznámku.  

Keďže nemám ďalšieho prihláseného, uzatváram možnos ť 

sa prihlási ť do diskusie.  

Ideme hlasova ť o veciach, ktoré tu boli predložené.  

Ja chcem len vyslovi ť podporu pre návrh pána poslanca 

Kor čeka. Pán poslanec zvolil ve ľmi triezvy postup. 

Nenavrhuje troch, ako je na béeská, navrhuje štyroc h. Mne 

sa to zdá ve ľmi korektný návrh a naozaj to treba urobi ť 

teraz. Bez toho, že vieme ako vo ľby dopadnú, nevieme aké tu 

budú zoskupenia, ale vytvori ť priestor pre istú pluralitu, 

pre združovanie. Mne sa ten návrh zdá úplne logický , 

odpovedá tej kultúre, ktorú sme tu štyri roky nefor málne 

viedli. Teraz to bude v rokovacom poriadku. Ni č viac, ni č 

menej.  

Čiže ja chcem podpori ť ako predkladate ľ a viem, že sa 

rozhodnete vy sami, návrh pána poslanca Kor čeka, lebo sa mi 

zdá, že by to bolo dobré urobi ť teraz a nie po vo ľbách.  

Ďakujem ve ľmi pekne. Tým sme uzavreli aj závere čným 

slovom rokovanie.  

Teraz dostane slovo pani predsední čka a bude nám 

uvádza ť jednotlivé návrhy na hlasovanie.  
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Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Dostali sme tri návrhy na doplnenie uznesenia, 

respektíve materiálu.  

Ten prvý dal pán Nesrovnal, ktorý aj to stiahol s t ým, 

že druhý návrh, čo podávala pani Dyttertová znie tak, že 

v článku V. odsek dvadsa ťosem zmeni ť číslicu tri mesiace na 

šes ť mesiacov a ponecha ť tam pôvodný text na dvoch po sebe 

nasledujúcich rokovaniach. Čiže ni č sa nemení, až len 

trojka sa zmení na šestku. Toto je návrh pani Dytte rtovej.  

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Budeme hlasova ť o návrhu pani poslankyne Dyttertovej. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťšes ť prítomných, 

tridsa ťštyri za, nikto proti, dvaja sa zdržali. 

Konštatujem, že tento návrh bol prijatý.  

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Pani predsední čka.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 
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Pán Kor ček podal návrh na zmenu, teda na nové 

uznesenie a to v článku II odsek jeden, a to znie: Poslanci 

môžu vytvori ť poslanecký klub. Klub musí ma ť najmenej 

štyroch členov tu písal, nie tri, o čom rozprával.  

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Štyroch, on navrhol štyroch. V diskusii navrhol 

štyroch, tak to aj odovzdal.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Štyroch má napísané.  

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Áno, štyroch, štyroch. Čiže hlasujeme o po čte štyri.  

Prosím, prezentujte sa a hlasujte o návrhu pána 

poslanca Kor čeka.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťpäť prítomných poslancov, 

tridsa ť za, nikto proti, štyria sa zdržali, jeden 

poslanec nehlasoval. 

Konštatujem, že návrh bol prijatý.  

Pani predsední čka.  
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Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Ďalšie návrhy nemáme. 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ale pripomínam, že pred hlasovaním závere čným, že 

autoremedúrou som si osvojil návrh pána poslanca Hr čku na 

to, aby sa doplnili slová BSK do vymenovania funkci onárov, 

ktorí môžu vystúpi ť bez súhlasu zastupite ľstva.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

No o tom som rozprávala, že to nemáme napísané a an i 

neviem, kde to vymeni ť.  

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

To, predpokladám, že by vedela teraz poveda ť pani 

Kramplová, pretože tá si to medzi časom pozrela kde máme 

regulované vystúpenie poslancov národnej rady  a ďalších 

takýchto predstavite ľov, tam patria slová BSK. Myslí sa 

samozrejme aj predsedu, čiže ja by som tam dal možno skôr 

predstavite ľov BSK, ale môže tam by ť aj slovo poslancov. 

Čiže  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 
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Je to v článku V. odsek šestnás ť.  

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Výborne, čiže do článku V. odsek 16 dop ĺňame slová 

BSK, už to miesto, to dúfam zvládnete. A potom je t am tá 

otázka prílohy, kde sa vypustilo to heslovanie, pre tože to 

už dávno nerobíme.  

Ja to pripomínam len preto, aby sme vedeli o čom 

hlasujeme. Budeme hlasova ť o materiáli v takomto znení, 

čiže prosím tých pozme ňujúcich návrhov, ktoré boli prijaté, 

pôvodný text a dva návrhy prijaté autoremedúrou. Dá vam 

hlasova ť o materiáli ako o celku.  

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťosem prítomných poslancov, 

tridsa ťosem za, nikto proti, nikto sa nezdržal. 

Konštatujem, že sme prijali platné uznesenie. 
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BOD 58 NÁVRH DODATKU Č. 3  K ZRIA ĎOVACEJ 

LISTINE 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 číslo pä ťdesiatosem je Návrh dodatku číslo 3  

k zria ďovacej listine Správy telovýchovných a rekrea čných 

zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Brati slavy. 

Materiál predkladáme bez úvodného slova.  

Otváram diskusiu. 

Je tu pán riadite ľ Chynoranský aj s pani zástupky ňou 

riadite ľa, ktorá zodpovedá za túto oblas ť. Pokia ľ by ste 

potrebovali nejaké vysvetlenie, nemáme s tým problé m.  

Vidím, že sa nikto do diskusie nehlási.  

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 tak, ako nám bolo píso mne 

predložené, mestské zastupite ľstvo schva ľuje dodatok číslo 

tri a tak ďalej.  

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 
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primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte o bode číslo 

päťdesiatosem.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťpäť prítomných, 

všetci za, nikto proti, nikto sa nezdržal. 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

 

BOD 59 NÁVRH DODATKU Č. 1 K ZMLUVE 

O SPOLUPRÁCI NA ZABEZPEČENIE 

ČINNOSTI NOCĽAHÁRNE MEA CULPA NA 

HRADSKEJ 2/B V BRATISLAVE 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Bod číslo pä ťdesiatdevä ť Návrh Dodatku číslo 1 

k Zmluve o spolupráci pri zabezpe čovaní činnosti noc ľahárne 

MEA CULPA na Hradskej číslo 2/B. 

Opäť materiál bez úvodného slova. Je to pred ĺženie  

vlastne spolupráce, ktorá sa osved čila a s ktorou po čítame 

aj v ďalšom období. Predpokladám, že ten nám návrh a záme r 

podporíte.  

Otváram diskusiu k bodu pä ťdesiatdevä ť.  
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Nikto sa 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 dodatok číslo 

jedna 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 ťtri prítomných poslancov, 

tridsa ťjeden za, jeden proti, jeden sa zdržal 

hlasovania. 

Konštatujem, že sme schválili  platné uznesenie 

k tomuto bodu programu.  

 

 

BOD 60 PRAVIDLÁ OB ČIANSKEHO ROZPOČTU 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 
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Našim ďalším bodom programu je Návrh pravidiel 

občianskeho rozpo čtu.  

Ja len si ten materiál otváram, aby som pre čítal kto 

je predkladate ľom.  

Pán námestník Budaj.  

Nech sa pá či, pán námestník, máš slovo, aby si uviedol 

materiál. 

Ján   B u d a j ,  námestník primátora a poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Vážení kolegovia, som ve ľmi rád, že môžem uvies ť tento 

materiál, pretože. Uvediem ho takýmito slovami. Nec h už 

boli akéko ľvek polemiky, je faktom, že toto zastupite ľstvo 

za uplynulé roky bolo prvým, prvým volebným obdobím  kedy 

bola pripustená nejaká forma ú časti, participácie ob čanov 

na realizácii mesta. Nazval by som to takto: na, na  

realizácii rozvoja mesta.  

Malo to skuto čne ozvenu v ur čitých ob čianskych 

aktívnych prostrediach, avšak malo to jeden zádrhel , ktorý 

ste aj vy ako poslanci viackrát signalizovali, kedy  ste 

vracali alebo nesúhlasili celkom s hodnotením tohot o 

projektu participatívneho rozpo čtu. Ten zádrhel, to 

škrípanie v tých kolieskach toho mechanizmu bol spô sobený 

tým, že o participáciu na rozpo čte vlastne nešlo. Išlo 

o grantový systém, kde na jednej strane sa k nemu 

vyjadrovali poslanci a na druhej strane akoby komis iou toho 

grantového systému do istej miery boli samotní uchá dza či. 
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To nebolo celkom dobre vyladené. Napriek tomu som r ád, že 

ste ani vtedy nezhodili tú myšlienku, pretože tá my šlienka 

mierila dobrým smerom.  

Teraz je pred vami materiál, ktorý stál zú častnených 

veľa energie, lebo niekedy ke ď sa zle za čne zapína ť kabát, 

tak, tak je s tým vä čšia námaha, než keby ste ho zapínali 

odznovu. Ale trúfam si poveda ť, že teraz je to ú časť na 

rozpo čte, ú časť ob čanov na rozpo čte a budú ma ť len poslanci 

v rukách to, že či tá ú časť bude dôstojná, že či to bude 

nejaké percento z toho rozpo čtu, alebo bude nejaká 

zosmieš ňujúca a potom aj tí ob čania to budúcim poslancom 

pripomenú.  

Čiže my sme otestovali otvorenie dverí ob čanom pri 

účasti na tvorbe mesta a chvalabohu na konci volebnéh o 

obdobia po, po skúsenostiach dobrých, aj zlých, mám e 

materiál, ktorý som presved čený, že zaberie, že bude 

fungova ť.  

Vôľovou stránkou toho materiálu, čiže vô ľovou v tom 

zmysle, že môže sa aj meni ť nie len výška, v budúcnosti 

teda sa môže ešte spres ňova ť, zdokona ľova ť nie len výška 

uvo ľnených prostriedkov a ja tu v zátvorke dodám otvore ne, 

že prial by som si, aby bola aspo ň taká, akú si dopriali 

poslanci pre svoje projekty, z ktorých tiež treba u robi ť 

vidite ľný a riadny program. Poslanci sa tým majú právo 

pochváli ť, ak našli dobré projekty a našli riešenia, ktoré 

si povedzme, naše mestské podniky alebo naši zamest nanci 

nevšimli a poslanci vlastným návrhom sa zú častnili na 

tvorbe mesta, takpovediac,  konkrétnym projektom.  
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Ale doprajme pre budúcnos ť takú sumu, alebo vyššiu 

sumu samozrejme aj ob čanom a tie oblasti, ktoré sú 

navrhnuté, sú oblasti toho najbezprostrednejšej skú senosti 

občanov s riadením mesta. Čiže je tam doprava, je tam 

zele ň, sú to presne tie sféry, kde nám ob čania môžu 

posiela ť svoje podnety a budú môc ť hlasova ť ako využi ť 

ur čitú časť rozpo čtu, ktorá práve do tejto sféry ide.  

Toto vylepšenie ú časti ob čanov na tvorbe mesta zna čí 

aj to, že prestane prichádza ť k pochybnostiam, ktorí 

viacerí poslanci hovorili. Pozerám sa napríklad na pani 

poslanky ňu Tvrdú, ktorá tiež pripomínala, ak si to dobre 

pamätám, ak sa mýlim, prepá čte, že sú tu predsa výberové 

konania, že nie je možné dáva ť peniaze ob čianskym skupinám 

a tam strati ť z poh ľadu nevyhnutnos ť robenia výberových, 

výberových konaní. Nakoniec sa to plátalo ako sme v ládali 

tak, že to nikdy neprekra čovalo zákon ani predpisy, ale 

opakujem, že tu máte pred sebou materiál, kde už k takej 

kolízii záujmov, alebo takému problému vôbec nemôže  prís ť. 

Občania budú hlasova ť, dajú podporu konkrétnym oblastiam 

a v tých oblastiach tú sumu, ktorú zastupite ľstvo sa 

rozhodne, že sa ob čania na nej, na tom rozhodovaní 

zúčastnia, tak tú sumu akýmsi spôsobom budú priorizova ť, 

alebo tie projekty budú priorizova ť.  

Verím, že toto už bude trvalý, trvalý stav, na ktor om, 

teda ten mechanizmus, na ktorom sa dá meni ť. Áno, aj rozsah 

tej sumy a skúsenosti ukážu, že či tých, myslím, pä ť 

oblastí je to pravé, ktoré sa tam navrhlo. To vycít ime 

z reakcií ob čanov, či to nebude v budúcnosti iba štyri 

oblasti, alebo naopak šes ť.  
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Takže tam, tam zase prinesú, budúce volebné obdobie  

prinesie skúsenosti, ktoré na tieto otázky zodpovie  potom 

konkrétne. Zatia ľ (gong) v návrhu je to, čo je predložené. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem ve ľ, ve ľmi pekne.  

Otváram diskusiu k bodu číslo šes ťdesiat.  

Pani poslanky ňa Jégh. 

Nech sa pá či. 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Ja by som sa chcela opýta ť, respektíve dosta ť 

vysvetlenie. Na strane štyri v bode tri harmonogram , tá 

veta a za tým zbieranie podnetov obyvate ľov celoro čne. 

Následne uzávierka návrhov 31. 8. V tom roku? Tak t o nie je 

celoro čne. Nasledujúceho roka? To je moc ďaleko. Nejak to 

nekorešponduje. Tak bu ď nejakých osem mesiacov, alebo sedem 

mesiacov, alebo pol roka zbiera ť a v ďalšom polroku 

vyhodnocova ť a tak ďalej.  

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 námestník Budaj.  

Ján   B u d a j ,  námestník primátora a poslanec MsZ: 

Myslí navrhovate ľ pod tým to, že celoro čne môžu 

občania posiela ť, čiže aj po 31. 8, ibaže sa to bude ráta ť 

do budúceho roku. Čiže vždy aby bolo jasné kedy je 

deadline, aby ob čania k tomu dátumu, ktorý nepošlú, už 

neočakávali, že sa ich podnetom,  že ich podnet zaváži 

v tom bežiacom rozpo čte. Predpokladá sa tvorba rozpo čtu, 

ktorá zváži, alebo zoh ľadní to hlasovanie ob čanov. Preto 

ten termín 31. augusta vyzerá by ť taký, by som povedal, 

najvhodnejší, aby sa to stihlo.  

Ale súhlasím, pani poslanky ňa, že bolo by treba 

napísa ť, že neviem, či by ste mala vy konkrétny návrh, ako 

to, to, čo som teraz viacerými vetami vysvetlil, ako to 

poveda ť nejakou poznámkou?  

To zbieranie podnetov je naozaj na mieste, aby bolo  

trvalé a možno tam by vás uspokojilo, keby bolo nap ísané, 

že 31. 8. bežiaceho roku, alebo plynúceho roku?  

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

To bola skoro re čnícka otázka.  

Ján   B u d a j ,  námestník primátora a poslanec MsZ: 

Áno.  
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Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Osuský, nech sa pá či, faktická. 

MUDr. Peter   O s u s k ý ,  Csc., poslanec MsZ: 

Samozrejme interpretácia roku, ktorý za čína prvým 

januárom a kon čí Silvestrom je štandardná. Vieme, že 

existujú iné náboženstvá, iné civilizácie, ktoré ma jú iní 

kalendár.  

Pod pojmom celoro čne ja bez ďalšieho výkladu chápem 

to, čo hovorí kolega Budaj. Že ktorýko ľvek de ň môžeš v roku 

od prvého januára až do Silvestra  poda ť svoj návrh, s tým, 

že vyhodnocovanie sa uzatvára pre dané obdobie 31. 8.  

Ale pod pojmom celoro čne nemusí by ť nutne napísané. 

Mohlo by tam by ť napísané, že sa podáva tristošes ťdesiatpä ť 

dní, v priestupnom roku tristošes ťdesiatšes ť. Áno. A to by 

bolo jasné, lebo to nie je síce rok, ale je to časove 

presne vymedzené obdobie.  

Takže zjavne sa zdá, že aj bez ďalšieho vysvetlenia je 

pre m ňa z toho textu zrejmé, že ho možno poda ť v 

ktorýko ľvek de ň v roku s uzávierkou 31. 8. a ten, čo príde 

1. 9. bude vyhodnotený k 31. 8. ďalšieho roku. Čo je 

celkom.  

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 
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Tak a myslím, že táto časť by sa tam mohla doplni ť, to 

chcela pani poslanky ňa dosiahnu ť. Zbieranie podnetov 

obyvate ľov v zátvorke burza nápadov s tým, že podnety 

doru čené po uzávierke v danom roku, budú zahrnuté do 

vyhodnotenia v roku nasledujúcom. Ak by tam toto bo lo, tak 

pripomienka pani poslankyne je naplnená teda zrozum ite ľne 

je povedané do kedy môžem dáva ť a potom to môžem vlastne 

posunú ť ďalej. Môžem dáva ť hocikedy, celoro čne, ale viem, 

že sa to bude po číta ť až pre ďalší rok.  

Pán námestník faktická poznámka.  

Ján   B u d a j ,  námestník primátora a poslanec MsZ: 

Ja by som v tej faktickej poznámke chcel teda 

vyslovi ť, aby to bolo v poriadku, že presne toto znenie:  

Za celoro čne je zbieranie podnetov Bratislav, obyvate ľov 

v zátvorke burza nápadov, čiarka, podnety predložené po 31. 

8. plynúceho roku budú zoh ľadnené v nasledujúci rok.  

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Keďže ďalšie diskusné príspevky máme, nech sa pá či, 

pani poslanky ňa Krištofi čová.  

Ing. Alena Krištofi čová, poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Nie len mesto pristupuje k takejto veci, čo sa volá 

teda participatívny rozpo čet, teraz je to už ob čiansky 
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rozpo čet, ale aj mestské časti. Napríklad Nové Mesto, čo sa 

mi celkom pá či, a práve preto, možno aby sme sa odlíšili, 

či by nebolo vhodné zakomponova ť do týchto pravidiel, aby 

projekty, ktoré budú odovzdávané ma, pardon, na mes to, mali 

celomestský charakter.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

To zaznelo možno skôr ako otázka. Takže ak chceš 

reagova ť pán námestník, nech sa pá či, faktickou poznámkou.  

Ján   B u d a j ,  námestník primátora a poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Ja si myslím, že v zásade máte pravdu. Ale ja nevid ím 

dôvod, pre čo by sme to vypichovali, preto tí ob čania vždy 

žijú v nejakej mestskej časti. A verte mi, že napríklad na 

tú oblas ť dopravy, oni sa budú mobilizova ť na svoju 

skúsenos ť tam kde žijú. Nevieme celkom poveda ť projekt, 

ktorý by bol zaru čene celomestský a mohli  by ma ť potom 

pocit, že im to vlastne maríme, lebo ako majú poda ť podnet, 

ktorý zaru čene sa týka aj Petržalky, aj Ružinova, aj Ra če, 

aj Vajnor. To nemusí sa zda ť vôbec reálne.  

Čiže váš návrh smeruje správne, ale budú si s tým 

musie ť poradi ť tí, čo budú komunikova ť s verejnos ťou, aby 

jasne dali najavo, že toto nie je to isté, čo robia mestské 
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časti, ale tá iniciatíva, vidíte, nás oboplávala a m estské 

časti prijali, niektoré mestské časti takisto túto výzvu 

doby, aby otvorili svoj rozpo čet ob čanom.  

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem ve ľmi pekne za toto vysvetlenie.  

Keďže to bol posledný príspevok k bodu šes ťdesiat, 

dávam slovo návrhovej komisii.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Budeme hlasova ť o návrhu uznesenia s tým, že to chápem 

ako autoremedúrou prijaté doplnenie.  

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: 

Do zátvorky. Takže budem hlasova ť o návrhu uznesenia, 

mestské zastupite ľstvo po prerokovaní materiálu schva ľuje 

Pravidlá ob čianskeho rozpo čtu.  

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 
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Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Dvadsa ťosem prítomných poslancov, 

dvadsa ťosem za, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal. 

Prijali sme platné uznesenie.  

 

 

Navrhujem ešte prerokova ť bod šes ťdesiatjeden a potom 

dať prestávku, pretože máme ju naplánovanú.  

 

BOD 61 PROGRAM AKTÍVNEHO STARNUTIA HLAVNÉHO 

MESTA SR BRATISLAVY NA ROKY 2014 – 

2020 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Bod šes ťdesiatjeden je Program aktívneho starnutia 

hlavného mesta Slovensekj republiky Bratislavy na r oky 2014 

– 2020. 

Kratu čké úvodné slovo z mojej strany.  

Materiál predkladáme v súvislosti s tým, že vláda 

Slovenskej republiky schválila takýto program na úr ovni 

celej republiky, celého štátu a o čakáva, že jednotlivé 

úrovne štátnej správy alebo samosprávy budú vlastne  
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pristupova ť k tomu, že konkretizujú tie opatrenia na svoje 

vlastné podmienky.  

My sme ve ľké mesto, alebo relatívne ve ľké mesto na 

slovenské pomery a snažili sme sa tuná za členi ť všetky tie 

kľúčové témy, ktoré sa týkajú života našich seniorov. O d 

ochrany ľudských práv, cez zdravotnú starostlivos ť, 

zamestnate ľnos ť seniorov, aj ke ď v tom, ako mesto vieme 

urobi ť len možno skôr informa čné aktivity. Obmedzenie 

rizika chudoby, bezbariérovos ť, dopravu, bývanie, 

bezpe čnos ť, životné prostredie, ale aj zapojenie seniorov 

do ob čianskeho života a ich ú časť na rozvoji mesta. 

Zapojení do kultúrnych, pohybových aktivít a dostup nos ť 

informácií pre seniorov. V takejto šírke sme pojali  

dokument, ktorý sme sa snažili postavi ť čo najviac 

konkrétne.  

Ja si myslím, že nepomôže nášmu mestu nejaká 

koncepcia, ktorá bude ma ť v sebe len všeobecné zámery 

a myšlienky. Snažili sme sa ís ť aj do konkrétnych opatrení, 

najmä v závere materiálu ich máte uvedené, kde smer ujeme  

k tomu, aby sme povedali, čo konkrétne v rokoch štrnás ť 

a pätnás ť chceme a môžeme urobi ť. Niekde to súvisí aj 

s finan čnými prostriedkami. Tam myslíme skôr na rok 2015. 

niektoré veci sa týkajú ešte tohto roku. A sú tam n azna čené 

veľmi konkrétne.  

Takto sme to mali pripravené na júnové zastupite ľstvo, 

čiže niektoré veci sa robia alebo budú robi ť po vašom 

schválení.  
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Tá snaha, že mám koncepciu až do roku dvadsa ť a každé 

dva roky budeme predklada ť odpo čet čo sa podarilo urobi ť 

a čo chceme zmeni ť v nasledujúcich dvoch rokoch, tá by 

mohla by ť cestou ako zrealizova ť tento dokument, aby 

nezostal len kdesi v šuflíku na papieri, ale stal s a naozaj 

programom konkrétnych krokov, ktorými vytvoríme lep šie 

podmienky pre aktívne stárnutie našich seniorov.  

Toľko z mojej strany na úvod.  

Chcem sa po ďakova ť všetkým členom komisií mestského 

zastupite ľstva, ktoré prakticky všetky, okrem tých 

mandátových a podobne, komisie pre konflikt záujmov , 

prerokovali tento materiál, dali k tomu cenné pripo mienky. 

My sme materiál upravili a na základe toho prepra, 

predkladáme v takom zložení a v takom znení, aby od povedal 

aj na vaše otázky, ktoré ste na komisiách predložil i.  

Toľko úvodné slovo.  

Otváram diskusiu k bodu šes ťdesiatjeden.  

Konštatujem, že sa do tejto diskusie nikto 

neprihlásil. 

Dávam priestor pre návrhovú komisiu.  

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 schva ľuje 

o písomne Program aktívneho starnutia 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 

šes ťdesiatjeden. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Dvadsa ťdevä ť prítomných, 

dvadsa ťosem za, nikto proti, nikto sa nezdržal, jeden 

nehlasoval. 

Konštatujem, že sme schválili Program aktívneho 

stárnutia a uzavreli rokovanie o bode šes ťdesiatjeden. 

 

 

Vyhlasujem teraz prestávku. Máme osemnás ť pä ťdesiat. 

Navrhujem ju tridsa ť minútovú. To znamená, devätnás ť 

dvadsa ť sa stretneme a budeme pokra čova ť v našom rokovaní.  

 

(prestávka od 18.50 h do 19.26 h) 

 

 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

(po prestávke) 
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Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, naša 

prestávka uplynula, budeme pokra čova ť v rokovaní. Máme pred 

sebou ešte dvadsa ťsedem bodov programu s tým, že máme takú 

smelú ambíciu, že skon číme do dvadsiatej prvej hodiny, čo 

si myslím, že je realistické, pretože sú tam body, o ktorým 

možno nebude treba potrebná nejaká ve ľká rozsiahla 

diskusia. Čiže dvadsa ťsedem bodov za hodinu aj tridsa ťštyri 

minút.  

 

 

BOD 62 SPRÁVA O ČINNOSTI BRATISLAVSKEJ 

ORGANIZÁCIE CESTOVNÉHO RUCHU – 

BRATISLAVA TOURIST BOARD ZA ROK 2013 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Otváram rokovanie o bode číslo šes ťdesiatdva. Je to 

Správa o činnosti Bratislavskej organizácie cestovného 

ruchu – Bratislava Tourist Board za rok 2013.  

Materiál vám kratu čko uvediem ja. Je to materiál, 

ktorý vyplýva z uznesenia, ktoré sme prijali a v kt orom 

máme odpočtova ť, čo sa v organizácii urobilo. Materiál bol 

prerokovaný v rámci našej komisie pre cestovný ruch  

a medzinárodnú spoluprácu, ktorá ho odporu čila prija ť. 

 A v samotnom materiáli máte ukážku toho, akým 

spôsobom sa vyvíjal po čet návštevníkov, po čet prenocovaní 
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ale aj aktivity Bratislavskej organizácie cestovnéh o ruchu, 

aby zvýšila kvalitu manažovanie našej destinácie. A  akými 

posolstvami táto organizácia pracuje, čím sa snaží 

prezentova ť Bratislavu. Všetko je v materiáli ve ľmi pekne 

prezentované, čiže ja sa nebudem púš ťať do detailov.  

Chcem len poveda ť, že minulý rok považujeme spolo čne 

s BTB za jeden z najúspešnejších z h ľadiska návštevnosti 

Bratislavy a myslím, že dá sa poveda ť, že aj činnos ť BTB 

prispela k tomu, že sme boli takýto úspešný.  

Toto chcem skonštatova ť na úvod k bodu číslo 

šes ťdesiatdva.  

Otváram diskusiu k tomuto bodu programu.  

Pani poslanky ňa Reinerová, nech sa pá či. 

Ing. Anna   R e i n e r o v á , poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Ja chcem naozaj len vyzdvihnú ť profesionálnu prácu 

pracovníkov tejto organizácie, pri ktorej zrode sme  stáli 

v tomto zoskupení. A podotknú ť, že za minulý rok Bratislavu 

navštívilo takmer jeden milión turistov, čo bolo o pätnás ť 

percent viac ako v predchádzajúcom roku. A aj po čet 

ubytovaných sa zvýšil takmer o dvanás ť percent.  

Na za čiatku boli rôzne pochybnosti ke ď sa táto 

organizácia kreaovala a došlo tam k viacerým fluktu áciám, 

vymenili sa rôzne profesie, ale naozaj musím poveda ť, že 

teraz je zastabilizovaný kolektív. Máme nového výko nného 
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riadite ľa a máme smelé, odvážne ciele do budúcna. Verím, že  

prostriedky investované zo zdrojov mesta, ktoré dáv a vysoký 

podiel na beh tejto organizácie bude efektívne využ itý.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Diskutuje pán poslanec Nesrovnal.  

JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , poslanec MsZ: 

No ja len chcem popria ť do budúceho roku, lebo 

skuto čne, aby sa tie zmeny vyplatili, pretože ako predsed a 

krajskej organizácie cestovného ruchu musím podotkn úť, že 

krajská organizácie s nieko ľkonásobne nižším rozpo čtom, 

s nieko ľkonásobne menším po čtom kme ňových zamestnancov, 

bola schopná tiež ako nová organizácia, len za rok 

vyprodukova ť tri nové produkty. Poznaj poklady 

Bratislavského kraja, fotosú ťaž a fanfest.  

Bratislavská organizácia s vä čším rozpo čtom, s vä čším 

počtom ľudí neurobila ani jeden. Takže to len na porovnanie  

toho, tých úspešných hlásení. Ja to nechcem kritizo vať, len 

hovorím, že tá činnos ť sa skuto čne musí pohnú ť dopredu. 

Lebo milión návštevníkov nie je v Bratislave, ale c elého 

regiónu. To je tiež ďalší fakt, ktorý treba poveda ť.  

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 
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primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďalšie príspevky do diskusie nemáme.  

Uzatváram teda možnos ť sa prihlási ť.  

Chcem poveda ť, že to je v Bratislave, je to 

v Bratislave. Je to v Bratislave a tie čísla sú naozaj 

pozitívne. A súvisí aj s činnos ťou našej organizácie, 

napriek tomu, že ten správny produkt sa h ľadá.  

Sme ve ľmi radi, že máme aktívnu organizáciu na úrovni 

kraja, ale to môže by ť len synergia, ktorá nás povedie 

dopredu. A ja verím, že to takto bude fungova ť aj ďalej. 

V takomto duchu vnímam aj činnos ť našej organizácie 

a krajskej organizácie. Každý sa snažíme plni ť čo najlepšie 

svoje poslanie.  

A táto správa odpo čtuje ve ľmi konkrétne čo sme urobili 

a je pravda, že musíme ma ť čoraz vyššie nároky. Vy ste to 

nazna čili. Aj na našu organizáciu BTB, pretože dávame do 

nej pomerne ve ľké finan čné prostriedky. Zajtra budeme 

rozhodova ť o príspevku na rok 2015. a tie o čakávania treba 

spoji ť s tým, že ke ď dávame peniaze, chceme za to vidie ť 

výsledky. Výsledky v produktoch, v návštevníkoch. Čiže ja 

som absolútne priate ľom tohto postupu a rozumiem tomu, čo 

ste povedali.  

Toto bolo závere čné slovo predkladate ľa.  

Teraz má priestor návrhová komisia.  

Predsední čka návrhovej komisie 
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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.) 

Dvadsa ťosem prítomných poslancov, 

dvadsa ťpäť za, nikto proti, traja sa zdržali. 

Konštatujem, že sme prijali platné uznesenie. 

 

 

SPOLOČNÁ DISKUSIA K BODOM ČÍSLO 63 A 64 

BOD 63 INICIATÍVA EURÓPSKEJ KOMISIE „MAYORS 

ADAPT“ 

BOD 64 STRATÉGIA ADAPTÁCIE NA NEPRIAZNIVÉ 

DÔSLEDKY ZMENY KLÍMY NA ÚZEMÍ 

HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 
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Navrhujem teraz spolo čnú diskusiu k bodom číslo 

šes ťdesiattri a šes ťdesiatštyri, pretože spolu úzko 

súvisia.  

V bode číslo šes ťdesiattri navrhujeme mestskému 

zastupite ľstvu, že by sme vyslovili súhlas s tým, že by sme 

ako mesto Bratislava pristúpili ku ďalšej európskej 

iniciatíve. Po dohovore primátorom, ktorý, primátor ov, 

ktorý je zameraný na zníženie emisií a zvýšenie 

energetickej efektívnosti nášho mesta navrhujeme, a by sme 

pristúpili k ďalšej iniciatíve, ktorá má celoeurópsky 

charakter a nazýva sa Mayors Adapt, to znamená, pri mátori 

za adaptáciu. A ke ď to preložím, čo to konkrétne znamená, 

tak to ve ľmi úzko súvisí so stratégiou, ktorá bola 

pripravená v bode šes ťdesiatštyri, Stratégia adaptácie na 

nepriaznivé dôsledky zmeny klímy na území hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy. 

Tu je namieste po ďakova ť sa pani hlavnej architektke 

a jej tímu, ktorý ve ľmi zodpovedne spolu s tímom odborníkov 

pracovali na tejto stratégii. A je to odpove ď na to, čo by 

sme ako mesto malo robi ť, mali robi ť, pokia ľ chceme 

zabráni ť takým efektom, aké sa nám už aj v našom meste 

objavujú. A to sú prívalové dažde, zosunuté svahy, smršte 

a podobné rôzne veci, ktoré sme si vždy mysleli, že  patria 

niekam inam a nie do Bratislavy. Už sa to týka aj n ás, aj 

nášho mesta. 

A preto je ve ľmi dobré, že máme na stole takýto 

dokument, ktorý je koncipovaný ako stratégia. Má eš te 

potrebu a to je vyjadrené v uznesení, aby bol sprac ovaný 

akčný plán, ktorý povie konkrétne kroky, o ktoré sa bu de 

Bratislava bude usilova ť. A dobrou správou je to, že opä ť 
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vďaka aktivitám pani architektky a jej kolegov sme bo li 

úspešní v získavaní projektu z Nórskeho finan čného 

mechanizmu, práve na podporu konkrétnych krokov v a daptácii 

na zmenu klímy na území hlavného mesta.  

Čiže my budeme ma ť možnos ť nie len schváli ť koncep čný 

dokument, ale aj urobi ť konkrétne kroky, a ich efekty potom 

zhodnoti ť, pretože sú tu návrhy termínov monitorovania 

pokroku a ďalších vecí. 

V tom uznesení je jedna gramatická chyba. Termínov 

monitorovania pokroku, nie monitorovanie pokroku. 

Autoremedúrou chcem túto drobnos ť opravi ť, ale všetko 

ostatné sedí.  

A navrhujem vám, aby ste obidve uznesenia, aj 

poverenie, aby sme pristúpili ku Iniciatíve na úrov ni 

Európy, ale aj schválenie Stratégie, aby ste ich po dporili 

a uložili úlohu zabezpezpe či ť spracovanie ak čného plánu 

a potom samozrejme aj jeho realizáciu.  

Pokia ľ by ste chceli ďalšie otázky, podrobnosti, ja 

budem ve ľmi rád, ke ď sa k dokumentu vyjadrí aj pani hlavná 

architektka, pretože naozaj, ten odborný diel zodpo vednosti 

niesla práve ona.  

A takto aj otvoríme našu diskusiu.  

Otváram diskusiu, do ktorej sa hlási pani architekt ka.  

Nech sa pá či, máte slovo.  

Ing. arch. Ingrid   K o n r a d ,  hlavná architektka: 
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Ďakujem. Ďakujem ve ľmi pekne.  

Už ste povedal významnú časť. Ja by som naozaj 

zdôraznila, že, že vlastne toto sú, to sa možno tak  zdá, že 

sa nie čo podpíše a potom to niekde leží. Ale vlastne podpi s 

primátora v roku 2012 kde naše mesto sa pripojilo k u 

Stratégii Európa 20 20 20 a pokra čovaním vlastne dnešným 

bodom, teda Iciatívou Mayors Adapt, ktorá vlastne z aväzuje 

signatárov podpisu dohovoru primátorov k adaptácii alebo 

veľmi dôrazne sa zaobera ť adaptatívnymi opatreniami na 

zmenu klímy.  

A ke ď tento dokument, ke ď toto, teda tento bod podpis 

Mayors Adapt a následný dokument bude schválený mes tským 

zastupite ľstvom, tak vlastne sa nám otvorí cesta k čerpaniu 

výrazných finan čných prostriedkov nie len z fondov EÚ, ale 

jak tu bolo aj spomenutú, čo v sú časnosti aj robíme 

s takzvaného Nórskeho finan čného mechanizmu.  

Ja musím poveda ť, aj ve ľká v ďaka za podporu, že 

vlastne ten materiál samotný, tie stratégie adaptác ie na 

nepriaznivé dôsledky na zmeny klímy nestál v podsta te okrem 

pracovných síl mesto ani korunu, ani Euro, pretože sme mali 

podporu poradenstvo, cesty, ktoré sme mali do zahra ni čia 

z Európskej únie. Dostali sme sa do takého výberové ho 

konania, čo si ve ľmi vážime a sme na ceste vlastne týmto 

materiálom pokra čova ť do takzvaného ak čného plánu.  

A okrem odborníkov na magistráte, celým prierezom, od 

sociálneho oddelenia až po dopravné, urbanisti tam 

samozrejme sedeli, zele ň, všetci sme boli zastúpení, 

životné prostredie, tak sme mali ve ľmi výbornú spoluprácu 

s Prírodovedeckou fakultou Univerzity Komenského, 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 25. a 26. júna 2014 s pokra čovaním 3. júla a 24. septembra 2014 

 1348 

Geografickým ústavom, ako aj s Slovenským 

hydrometeorologickým ústavom.  

Celý materiál bol odborne aj verejne pripomienkovan ý 

a vznikol za spolupráce s mes, s všetkými mestskými  časťami 

hlavného mesta. A vlastne tento materiál vám v tom 

nasledujúcom bode predkladáme.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Veľmi pekne ďakujem.  

Keďže sa nikto k týmto dvom bodom do spolo čnej 

diskusie ďalej nehlási, uzatváram možnos ť sa prihlási ť.  

Dávam priestor pre návrhovú komisiu.  

Pani predsední čka, nech sa pá či. 

 

 

BOD 63   HLASOVANIE 

INICIATÍVA EURÓPSKEJ KOMISIE 

„MAYORS ADAPT“ 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Budeme hlasova ť o bode šes ťdesiattri.  
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Návrh uznesenia znie: mestské po prerokovaní materi álu 

po A schva ľuje pristúpenie hlavného mesta k Iniciatíve 

a tak ďalej, 

po B žiada primátora hlavného mesta, aby podpísal 

prístupový dokument.  

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Len pre vašu informáciu poviem, že podpis je 

naplánovaný zatia ľ na 16. októbra, čiže na základe práve 

toho zmocnenia, ktoré teraz schva ľujeme, bude možné, aby 

sme pristúpili a formálne sa prihlásili k tejto Ini ciatíve.  

(Prezentácia a hlasovanie pokra čuje.) 

Dvadsa ťdevä ť prítomných, 

dvadsa ťdevä ť za, nikto proti, nikto sa nezdržal. 

Konštatujem, že sme prijali platné uznesenie. 

 

Pani predsední čka.  
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BOD 64   HLASOVANIE 

STRATÉGIA ADAPTÁCIE NA 

NEPRIAZNIVÉ DÔSLEDKY ZMENY KLÍMY 

NA ÚZEMÍ HLAVNÉHO MESTA SR 

BRATISLAVY 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Teraz hlasujeme o bode šes ťdesiatštyri. 

Návrh uznesenia znie: mestské zastupite ľstvo po 

prerokovaní materiálu 

po A schva ľuje  predloženú Stratégiu adaptácie,  

po B žiada primátora, aby zabezpe čil v rokoch 2014 16 

vypracovanie a tak ďalej.  

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

A drobná oprava toho. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Áno, tá monitorovania a nie e.  

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Tej gramatiky. Jasne. Ďakujem ve ľmi pekne. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 
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Dvadsa ťdevä ť prítomných, 

všetci za, nikto proti, nikto sa nezdržal. 

Konštatujem, že sme prijali platné uznesenie. 

 

 

BOD 66 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 

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 vykonaných 

krokoch oh ľadne Investi čného zámeru stavby Predstani čný 

priestor hlavnej stanice ŽSR a o návrhu Dodatku číslo 1  

ku Zmluve o budúcej kúpnej zmluve. 

Ak dovolíte, ja by som to kratu čko uviedol tak, že by 

som chcel, aby sme dnes meritórne nediskutovali na túto 

tému. Poviem vám, čo sme urobili naviac, oproti tomu 

materiálu.  

Mali sme prezentáciu pre poslancov, na ktorej sa 

väčšinou zú častnili predsedovia poslaneckých klubov, na 

ktorej vystúpil pán Ballo a v dvojhodinovej diskusi i nám 

osvetlil postup, ktorým chce zrealizova ť tú stavbu celkom 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 25. a 26. júna 2014 s pokra čovaním 3. júla a 24. septembra 2014 

 1352 

inak, než to pôvodne mal v tom zámere, ktorý nám pr edkladal 

doteraz. Pod ľa všetkého to vyzerá omnoho lepšie 

a prijate ľnejšie aj pre mesto zh ľadiska dopadov na Žabotovú 

a podobne a podobne.  

A druhá vec, ktorú chceme, aby ste si pozreli 

a dostali ste ju dnes do svojich poslaneckých lavíc  a to 

bola otázka, to bola otázka, že máme spracovaný dod atok, 

ktorý by sme radi prerokovali, ale na zajtrajšom 

zastupite ľstve, aby ste sa s ním stihli oboznámi ť, a to 

v tom zmysle, že najprv nám svoju verziu dodatku pr edložil 

investor, my sme k nej dali pripomienky, prebehlo n ieko ľko 

pracovných rokovaní a snažili sme sa dospie ť ku spolo čnému 

dokumentu.  

Ten dokument obsahuje v sebe niektoré vážne inštitú ty, 

ktoré nechcem teraz uvádza ť, lebo chcem aby sme o nich 

hovorili zajtra, ke ď ich budete ma ť pozreté. Máte to vo 

svojich poslaneckých laviciach. 

Čiže dnes navrhujem zobra ť len na vedomie doterajšie 

kroky, ktoré sme urobili a zajtra meritórne rokova ť o tom, 

či sa vieme pohnú ť smerom k dodatku, či vidíme nejaké iné 

cesty, proste nevenova ť dnes tomu meritórne pozornos ť, 

pretože  máme to pripravené na zajtra. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Veď viem, a nemusíme. Ke ď povieme, že si to musíme 

pozrie ť, budeme to robi ť v októbri. Ja len hovorím, že 

ur čite to nechcem robi ť dnes a nechcem vás ani provokova ť 

k nejakej ve ľkej diskusii, lebo zajtra na to bude priestor. 
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Musíme to zajtra urobi ť. Aj da ť výstup z toho prezeta čného 

stretnutia, aj poveda ť, čo si myslíme o dodatku. Nechcem to 

robi ť teraz, preto vám navrhujem, aby sme len zobrali na  

vedomie doteraz vykonané kroky.  

Otváram možnos ť prihlási ť sa do diskusie k bodu 

šes ťdesiatšes ť.  

Keďže sa do nej nikto nehlási, prosím návrhovú 

komisiu.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Keďže návrh uznesenia obsahuje aj vetu návrh dodatku 

toho, číslo jeden, o ktorom nechceme dneska hlasova ť, tak 

potom by návrh mal znie ť, že berie na vedomie Správu 

o vykonaných krokoch oh ľadne investi čného záveru stavby 

Predstani čný priestor hlavnej stanice ŽSR v Bratislave. 

Bodka.  

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Veľmi presne. Myslím, že je to ve ľmi dobrý návrh, pani 

predsední čka, takto to presne bude zodpoveda ť nášmu 

rokovaniu, keby sme to takýmto uznesením uzavreli. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte  o návrhu, ktorý 

predložila pani predsední čka návrhovej komisie. Čiže tie 

zvyšné slová z toho uznesenia pôjdu von. 

Ďakujem ve ľmi pekne. 
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(Prezentácia a hlasovanie.) 

Dvadsa ťdevä ť prítomných, 

všetci za, nikto proti, nikto sa nezdržal. 

Prijali sme platné uznesenie.  

 

 

BOD 69 NÁVRH NA SCHVÁLENIE ZÁSTUPCU 

HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY 

V DOZORNEJ RADE OBCHODNEJ 

SPOLOČNOSTI METRO BRATISLAVA A.S. 

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 schválenie 

zástupcu hlavného mesta v dozornej rade obchodnej 

spolo čnosti METRO Bratislava a.s. 

Vzhľadom na to, že sa svojej funkcie vzdal pán 

poslanec Kubovi č, dávame návrh, aby ste schválili do tejto 

funkcie pána poslanca Kríža s tým, že na najbližšom  

zasadnutí valného zhromaždenia by sa táto zmena 

zrealizovala, aby bolo jasné, kto zastupuje mesto 

v dozornej rade.  

Toľko z mojej strany na úvod.  

Otváram diskusiu k bodu šes ťdesiatdevä ť. 
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Nikto sa neprihlásil.  

Pani predsední čka návrhovej komisie.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

V bode šes ťdesiatdevä ť znie: mestské zastupite ľstvo 

hlavného mesta 

po A berie na vedomie vzdanie sa funkcie člena 

dozornej rady a tak ďalej,  

po B schva ľuje zástupcu hlavného mesta do Metra 

a po C poveruje primátora, aby na valnom zhromažden í 

obchodnej spolo čnosti a tak ďalej, tak ako je písomne 

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.) 

Dvadsa ťdevä ť prítomných, 

dvadsa ťosem za, nikto proti, nikto sa nezdržal, jeden 

nehlasoval. 

Prijali sme platné uznesenie. 
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BOD 70 NÁVRH NA TRVALÉ UPUSTENIE OD 

VYMÁHANIA POHĽADÁVKY Z TITULU 

SANKCIÍ Z OMEŠKANIA 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Bod číslo sedemdesiat je Návrh na trvalé upustenie od 

vymáhania poh ľadávky z titulu sankcií z omeškania. 

Pán riadite ľ.  

Mgr. Rastislav   G a j a r s k ý , riadite ľ magistrátu: 

Trvalé upustenie od vymáhania san, poh ľadávky z titulu 

sankcií z omeškania. Odporca navrhuje, teda súhlasí  

s úhradou istiny. Komisia, finan čná komisia  tento materiál 

neprerokovala, 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: 

Nech sa pá či, otváram diskusiu.  

Nemám nikoho prihláseného, 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 trvalé, trvalé 

upustenie od vymáhania 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.) 

Dvadsa ťdevä ť prítomných, 

dvanás ť za, piati proti, deviati sa zdržali, traja 

nehlasovali. 

Konštatujem, že tento návrh sme neschválili.  

Čiže sme neschválili upustenie od vymáhania 

pohľadávky.  

 

BOD 71 INFORMÁCIA O PRÍPRAVE PODKLADOV K 

VYPRACOVANIU HARMONOGRAMU/ETAPIZÁCIE  

POSTUPNEJ REKONŠTRUKCIE BUDOVY NA 

URÁNOVEJ 2 NA ROKY 2014 – 2018 PRE 

POTREBY ZUŠ EXNÁROVA, VRÁTANE 

VYSPORIADANIA NÁJOMNÉHO VZŤAHU 

S NÁJOMNÍKOM BUDOVY NA URÁNOVEJ 

ULICI 2 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Sedemdesiatjeden. Informácia o príprave podkladov k  

vypracovaniu harmonogramu, alebo etapizácie postupn ej 

rekonštrukcie budovy na Uránovej 2 na roky 2014 – 2 018 pre 

potreby Základnej umeleckej školy Exnárova, vrátane  
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vysporiadania nájomného vz ťahu s nájomníkom budovy na 

Uránovej ulici. 

Predkladáme vám na základe uznesenia mestského 

zastupite ľstva materiál, ktorý hovorí o tom, akým spôsobom 

chceme postupova ť v pomerne náro čnej rekonštrukcii budovy 

na Uránovej ulici, aby vzniklo nové sídlo našej zák ladnej 

umeleckej školy.  

Vychádzame z uznesenia, ktoré povedalo, že v budúco m 

roku by mala by ť na stole prvá etapa, ktorú pripravujeme 

a na ktorej sa finan čne chceme podie ľať spolu s mestskou 

časťou Ružinov, kde Ružinov dvestopä ťdesiattisíc, my 

dvestopä ťdesiattisíc, a táto prvá etapa by vytvorila taký 

pevný bod v tom priestore, kde by sme vedeli rieši ť 

niektoré priestorové problémy zušky a postupne by s me 

riešili ďalšie veci. Je to naplánovaná vlastne tá 

rekonštrukcia až do roku 2018, pretože tie finan čné 

prostriedky nevieme uvo ľni ť v jednom roku. Je to príliš 

veľké sústo na náš rozpo čet.  

Čiže ur čite máme jasnú predstavu o tom čo by bola tá 

prvá etapa, rok 2015 a postupne pod ľa finan čných 

prostriedkov by sme riešili ďalšie etapy rekonštrukcie tak, 

aby sme ju ukon čili v tom  závere nasledujúceho volebného 

obdobia.  

Toto je zhruba informácia, ktorú vám predkladám. 

V uznesení vyslovujeme sú časne súhlas so zmluvou, 

ktorú nám navrhla mestská časť Ružinov a myslím si, že 

veľmi dobre, pretože môže dôjs ť k zmene či na úrovni mesta, 

či na úrovni mestskej časti, to sa nedá vylú či ť, sme pred 
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voľbami. A preto je dobré ke ď vz ťahy, ktoré sme si teraz 

dohodli, zakotvíme zmluvne, aby nedošlo k tomu, že niekto 

bude hovori ť, že ale to sme sa nedohodli. Ak to bude 

schválené v oboch zastupite ľstvách, tak je ve ľká šanca, že 

sa to naozaj takto aj zrealizuje, pretože spolo čne 

vy čle ňujeme peniaze na dobrú vec a to je za čatie 

rekonštrukcie Uránovej pre potreby Základnej umelec kej 

školy Exnárova.  

Toľko z mojej strany na úvod.  

Otváram diskusiu k bodu sedemdesiatjeden.  

Pán poslanec Fiala, nech sa pá či. 

Stanislav   F i a l a , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo, pán primátor. 

Prosím mojich kolegov o odpustenie, vyjadrím sa 

k predchádzajúcemu bodu, pretože nemám inú možnos ť, bola 

uzavretá diskusia.  

Považujem za chybu, že nebolo schválené predchádzaj úce 

uznesenie. Mám obavy, že, že poslanci si vzh ľadom k tomu, 

že to je vysoký bod programu, nedôsledne pre čítali to, čo 

dôvody odpustenia. Bolo tam duplicitné ú čtovanie tomu, tomu 

človeku. Myslím si, že sme v tomto prípade urobili c hybu 

bez oh ľadu na to, z ktorých  poslaneckých klubov kto ako 

hlasoval. Nestihol som si to všimnú ť, ale navrhujem, aby 

sme sa k tomuto bodu, pokia ľ možno, vrátili.  

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 
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primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Pán hlavný kontrolór, nech sa pá či. 

Ing. Peter   Š i n á l y , mestský kontrolór hlavného mes ta 

SR Bratislavy: 

Ďakujem za slovo. 

Zhodou okolností súhlasím s tým, čo povedal môj 

predre čník, ale ja idem teraz k tomuto bodu. 

V rámci neho ma ani tak nezaujalo to, že kone čne 

riešime budúcnos ť Umeleckej školy Exnárova, ako otázka 

vysporiadania sa s tým, kto v sú časnosti v tomto objekte 

funguje.  

Neviem do akej miery tento materiál mal rieši ť práve 

teda skuto čnos ť, že či, za čo a v akej dobe sa dostaneme 

vlastne do toho objektu, ale ak áno, tak v takom pr ípade 

chcem upozorni ť, že tento materiál súvisí aj s bodom 

dvadsa ťjedna čoskoro teda prerokovávaného materiálu číslo 

sedemdesiattri, ktorý reaguje na výsledky kontroly,  ktorú 

som vykonal s mojimi pracovníkmi a moje pracovní čky 

kontrolovali aj zmluvu so spolo čnos ťou HOREST. A v rámci 

toho vyjadrenia sa o ušlom zisku a o investíciách, ktoré sú 

tam uvedené, bez iných čísiel, ktoré som si dneska doobeda 

pozrel o spolo čnosti HOREST, ktoré sú tam pre istotu 

uvedené neni, považujem za ve ľmi, ve ľmi slabé, alebo teda 

veľmi nedostato čne dokumentujúce situáciu, ktorá sa mala 

rieši ť práve v tom bode sedemdesiattri, pri čom 

v sedemdesiat trojke je vyriešené, dvadsa ťjedna HOREST. Ide 
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sa to robi ť so spolo č, teda s umeleckou školou Exnárova. 

Tak je vysvetlené to, čo som uvádzal v správe predkladanej 

poslancom, pri čom tam sa absolútne neriešila otázka 

Exnárovej, ale riešila sa otázka nájomnej zmluvy so  

spolo čnos ťou HOREST, ktorú ke ď sme chytili do ruky, tak sme 

zistili, že je zaprášená od vtedy, ako ju prevzalo 

delimitáciou od Obvodného školského úradu Bratislav a III, 

((poznámka: oprava „ööö“) Bratislava II, odvtedy ju  nikto 

na úrade nechytil do ruky, nikto s ňou nepracoval. Tak ako 

samozrejme, toto som tam tak nenapísal preto, lebo teda ako 

tiež mám ur čitú mieru tolerancie aj v mnohých iných bodoch, 

ale teraz to teda musím poveda ť. A bol by som teda úprimne 

rád, keby k tomuto materiálu v časti, ktorá dokumentuje 

ušlý zisk a investované náklady, sme sa venovali sa mostatne 

ešte raz. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Myslím, že tá poznámka je namieste, pán kontrolór. Keď 

si pozriete uznesenie, ur čite v ňom neriešime žiadne 

vysporiadanie. Je pravda, že ho riešime zajtra v zm ene 

rozpo čtu. A pokia ľ si vytvoríme rozpo čtové podmienky na to, 

aby sme vôbec tú vec vedeli v roku štrnás ť rieši ť, tak 

súhlasím s vami, že to musí urobi ť zastupite ľstvo 

explicitne uznesením v zastupite ľstve, že zrušíme, chceme 

zmeni ť, vyplatíme, lebo odôvodnenos ť tých nárokov aj pre 

mňa je otázna. Čiže som úplne totožný s vami.  
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Tu sme mali poveda ť ako to chceme robi ť, to je prvý 

krok a druhé, že teda dohod, dohodneme sa s mestsko u časťou 

Ružinov. To presne robíme. Ale tie ďalšie kroky budeme 

predklada ť znovu do zastupite ľstva.  

Čiže pripravte sa na to, že nie sme v ľahkom teréne, 

lebo celý objekt je viazaný nájomnou zmluvou, ktorá  

formálne trvá do roku 2017 alebo 18. Čiže sme zle, zle, 

zle.  

A po nás sa chcú teraz ve ľké peniaze, lebo by sme tam 

radi chceli umeleckú školu a nemôžme to urobi ť za cenu, že 

to bude stá ť obrovské peniaze, ktoré dokonca nebudeme 

vedie ť svojim voli čom vysvetli ť. Tam sa ur čite nechceme 

dosta ť.  

Čiže napriek dobrému úmyslu, ktorý je tu v tom 

harmonograme, platí poznámka pána kontrolóra, že ak éko ľvek 

kroky vysporiadania, ukon čenia nájmu a z nich plynúce 

finan čné dôsledky, musí schváli ť mestské zastupite ľstvo. To 

hovorím aj pre svojich kolegov, aj pre pána riadite ľa, aby 

v tomto náhodou neboli u nás nejaké pochybnosti. Je  to 

presne takto a tak sme mysleli aj tento materiál.  

Čiže to ľko z mojej strany.  

Pán kontrolór, nech sa pá či, faktická. 

Ing. Peter   Š i n á l y , mestský kontrolór hlavného mes ta 

SR Bratislavy: 
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Pán primátor, ďakujem ve ľmi pekne za zásadné 

stanovisko.  

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Mám pocit, že po tomto vysvetlení by sme mohli 

pristúpi ť k tomu, že me, o materiáli budeme hlasova ť.  

Ak nie sú ďalšie vyjadrenia, kon čím možnos ť prihlási ť 

sa do diskusie.  

Dám priestor pre návrhovú komisiu.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Takže mám tomu rozumie ť tak, že v návrhu uznesenia 

v časti A berie na vedomie, poslednú vetu skrátime o t en 

dodatok čo chceme odtia ľ, teda o čom chceme zvláš ť rokova ť, 

vrátane vysporiadania nájomného vz ťahu s nájomníkom byto, 

budovy na Uránovej 2? 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pani predsední čka, keby 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

To čo hovorila 
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Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Viem. 

Keby sme to urobili tak, že vrátane návrhu na 

vysporiadanie? Lebo zobra ť na vedomie návrh môžme. My sme 

ho neschválili. Alebo to odtia ľ dáme celé von. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

To, to som hovorila, že toto vynecháme z toho, z te j 

prvej časti. Takže bude tam bodka za ZUŠ Exnárova. A táto 

časť čo som čítala tým pádom ostáva. Teda nebude tam. 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Môžme. Môžme. Dobre, môžme.  

Je to síce v materiáli uvedené, ale nemusíme to tak to 

bra ť na vedomie, aby nevznikol dojem, že s tým nebodaj 

niekto vyslovil súhlas.  

Ja by som potreboval na to, aby som takéto 

usporiadanie vedel urobi ť, mestské zastupite ľstvo súhlasí 

s tým, že to ľko a to ľko sa vyplatí za to a za to. To tam 

samozrejme nemáme, ale som za to, aby sme tie slová  

vypustili, aby nevznikol ani chví ľu podo, podozrenie, že 

toto má nahradi ť nejaký súhlas zastupite ľstva.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 
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Takže pre čítam to, čo 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

pre čítajte. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

teraz vzniklo: 

mestské zastupite ľstvo po prerokovaní  materiálu 

po A berie na vedomie informáciu o plnení uznesenia  

mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy číslo 

1512/2014 bod C 2 zo d ňa 24. 4. 2014 o návrhu harmonogramu 

etapizácie postupnej rekonštrukcie budovy na Uránov ej 2 na 

rok 2014 – 2018 pre potreby ZUŠ Exnárova. 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Výborne, výborne. A bé čko zostáva tak, ako bolo.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

A po B schva ľuje zmluvu o poskytnutí dotácie medzi 

mestskou časťou 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

A tak ďalej.  
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Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

a tak ďalej.  

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prosím, o tomto návrhu uznesenia budeme hlasova ť.  

Prezentujte sa a hlasujte  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťštyri prítomných, 

tridsa ťtri za, nikto proti, nikto sa nezdržal, jeden 

poslanec nehlasoval. 

Konštatujem, že sme schválili platné uznesenie. 

 

 

BOD 72 INFORMÁCIA O PODANÝCH ŽIADOSTIACH O 

POSKYTNUTIE DOTÁCIE NA OBSTARANIE 

NÁHRADNÝCH NÁJOMNÝCH BYTOV PODĽA 

ZÁKONA Č. 261/2011 Z.Z – PLNENIE 

UZNESENIA MSZ Č. 1458/2014 ČASŤ B ZO 

DŇA 26.3.2014 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 
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Otváram rokovanie o bode číslo sedemdesiatdva. Je to 

Informácia o podaných žiadostiach o poskytnutie dot ácie na 

obstaranie náhradných nájomných bytov pod ľa zákona 261. 

K takémuto materiálu ste nás zaviazali uznesením 

mestského zastupite ľstva z 26.3. 

My v materiáli píšeme, že sme zatia ľ žiadnu na, 

žiados ť nepodali, pretože stále ešte h ľadáme riešenie v tom 

zmysle, že ktoré veci budeme rieši ť my sami ako mesto 

priamo a ktoré budeme rieši ť tak, že ich bude pre nás 

zabezpe čova ť súkromná spolo čnos ť s tým, že my na konci  za 

to zaplatíme, pretože tak je to nastavené v tom 

ministerskom mechanizme refundácií. Že ak to bude s tava ť 

súkromník pre mesto, tak sa mu môžu refundova ť náklady až 

po ukon čení celej stavby. Pokia ľ sme stavebníkom my, je 

možné žiada ť priebežne. Zatia ľ nemáme ani jeden prípad, ani 

druhý.  

Máme rozpracovanú Matadorku, máme rozpracované 

niektoré ďalšie lokality. Pani riadite ľka GIBu je poverená 

tým, aby pripravila sú ťaž na h ľadanie tých partnerov na 

jednotlivé lokality, ale zatia ľ tá sú ťaž ukon čená nebola, 

čiže nemáme vám možnos ť predloži ť informáciu o konkrétnych 

žiadostiach, lebo zatia ľ sme žiadne nepodali.  

Toľko len na vysvetlenie k bodu sedemdesiatdva.  

Otváram diskusiu k tomuto bodu programu. 

Konštatujem, že sa do nej nikto neprihlásil.  

Uzatváram možnos ť sa prihlási ť.  
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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 po prerokovaní 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.) 

Tridsa ťštyri prítomných, 

tridsa ťtri za, nikto proti, nikto sa nezdržal, jeden 

nehlasoval. 

Konštatujem, že sme schválili platné uznesenie. 

 

 

BOD 73 INFORMÁCIA K SPRÁVE O VÝSLEDKOCH 

KONTROL VYKONANÝCH ÚTVAROM MESTSKÉHO 

KONTROLÓRA SR BRATISLAVY 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 
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Bod číslo sedemdesiattri je Informácia k správe o 

výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kon trolóra 

mesta Bratislavy. 

Pán riadite ľ, prosím, uve ďte materiál.  

Mgr. Rastislav   G a j a r s k ý , riadite ľ magistrátu: 

Ďakujem za slovo. 

Táto správa je momentálne neaktuálna. Ja som sa o t om 

rozprával aj s pánom kontrolórom. My máme na zajtra  

pripravený materiál, ktorý je, ktorý je samozrejme aktuálny 

s tým, že kvôli tomu, že sa nám pred ĺžilo toto 

zastupite ľstvo a posunulo viacmenej o tri mesiace, takže 

máme novú správu na zajtra v informa čných materiáloch 

pripravenú.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Keďže sme ale v bode sedemdesiattri, takže nasleduje 

diskusia. Má slovo pani poslanky ňa Tvrdá.  

Nech sa pá či, máte slovo.  

Ing. Jarmila   T v r d á , poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem pekne za slovo.  

Na základe uznesenia, ktoré som podala v marci toht o 

roku do 16. 6. mala by ť vyhotovená priebežná informácia, to 

je to, čo máme teraz na stole, bod sedemdesiattri. A riadne  
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termínové opatrenia mali by ť k 31. 8. 2014. ten materiál je 

spracovaný v informa čných materiáloch na zajtrajšie 

zastupite ľstvo. Myslím si, že táto hierarchia je 

neadekvátna.  

To znamená, že vlastne priebežná správa, ktorá dnes ka 

nie je aktuálna je riadny bod rokovania a kone čná správa 

spracovaná do 31. 8. je len tak posunuté v informa čných 

materiáloch.  

Pán primátor, ja vás chcem požiada ť vzh ľadom na 

závažnos ť tohto materiálu, aby ste ho zaradili ako riadny 

bod rokovania pod bodom šes ťdesiatštyri A.  

Ďakujem pekne. 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem ve ľmi pekne. Myslím si, že toto je úplne 

racionálny návrh. Som za to, aby sme to takto urobi li. 

Zajtra pri schva ľovaní programu takýto návrh predložím.  

Pán poslanec Len č, nech sa pá či. 

Ing. Peter   L e n č , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo, pán primátor. 

Ja sa chcem vyjadri ť k bodu kde pán kontrolór 

kontroloval, kontroloval veci okolo karloveského šp ortového 

klubu.  
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Myslím si, že tie zistenia sú dos ť závažné. Ja už som 

sa raz, som tu položil takú básnickú otázku, že čo s tým 

budeme robi ť? A kladiem ju teda aj dnes. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Keďže nemáme ďalšie vyjadrenia, skúsme sa dohodnú ť, že 

zajtra v bode šes ťdesiatštyri A, tak jako to navrhla pani 

poslanky ňa, dostanete odpove ď aj na to, čo ste sa pýtali.  

V tejto chvíli uzatváram možnos ť prihlási ť sa do 

diskusie.  

Dávam priestor pre návrhovú komisiu. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia tak, ako je nám písomn e 

predložené, mestské zastupite ľstvo po prerokovaní materiálu 

berie na vedomie informáciu 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 ťštyri prítomných poslancov, 

tridsa ťtri za, nikto proti, jeden sa zdržal. 
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Konštatujem, že sme prijali platné uznesenie. 

 

 

BOD 74 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 sedemdesiatštyri je Správa o výsledkoch kontrol  

vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného me sta. 

Pán kontrolór, nech sa pá či, uve ďte správu. 

Ing. Peter   Š i n á l y , mestský kontrolór hlavného mes ta 

SR Bratislavy: 

Vážené panie poslankyne, páni poslanci, pán primáto r,  

predkladaná správa je rozsahom pomerne závažná v bo de 

dva a tri, i ke ď možno atraktívna v bode jedna 

o telefónoch, ale pravda je, že z h ľadiska dodržiavania 

zákonov, zákon 502 je k ľúčovým zákonom pre kontrolu, teda 

kontrolu nie len kontrolórmi, ale aj kontrolu v rám ci 

výkonu verejnej správy. A musím v rámci toho konšta tova ť, 

že práve vzh ľadom na čas od kedy by sa to posunulo už aj 

hlavné mesto prijalo ve ľmi podrobnú a rozsiahlu smernicu na 

vykonávanie kontroly v zmysle zákona 502, ktorá v t om čase 

ešte bola konštatovaná, že v hlavnom meste chýba.  
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A treba poveda ť, že z h ľadiska kvalitatívneho 

a obsahového naozaj je to ľko ako všetky ostatné, ktoré sme 

tam v tom čase popisovali dokopy.  

Takže oce ňujem, že síce to trvalo dlhšie, ale je to na 

veľmi slušnej úrovni. A len prajem kolegom na magistrá te, 

aby sa im ju darilo dodržiava ť.  

K bodu tri je situácia ove ľa závažnejšia. Táto 

situácia hovorí o ve ľmi vysokom stave poh ľadávok, ktoré 

z nášho poh ľadu sú pravdepodobne aj v zna čnej časti na 

odpísanie, že sa k nim už nedostaneme a práve pochá dzajú 

z cestovného ruchu z dane za ubytovanie. 

Je to smutná správa. Možno, aby som vás potešil, že  

budeme tomu klás ť aj koncom tohoto polroka ve ľmi dôrazne 

pozornos ť v spolupráci s Ministerstvom vnútra, s odborom 

životné, s odborom živnostenského a z políciou, jak  

cudzineckou, tak našou políciou. A skuto čne chceme urobi ť 

rozsiahlu kontrolu v oblasti plnenia toho všeobecné ho 

záväzného nariadenia práve v oblasti vykazovania sk uto čne 

poskytnutého ubytovania.  

Dali sme si nie ľahkú úlohu, ale k tomu nás motivovali 

práve tie negatívne závery, ktoré v bode tri ste ma li 

možnosť pre číta ť. Dúfam, že tým pádom zlepšíme aj výber 

tejto dane pre roky 2015 a ďalšie.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 
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Ďakujem ve ľmi pekne.  

Otváram diskusiu k bodu číslo sedemdesiatštyri.  

Pán poslanec Fiala ako prvý.  

Nech sa pá či. 

Stanislav   F i a l a , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Ďakujem, ďakujem pánovi kontrolórovi za za správu. 

Chcel by som sa venova ť tomu, čo menoval ako posledné, da ň 

za ubytovanie a najmä tým opatreniam, ktoré sú na s trane 

tridsa ťšes ť a tridsa ťosem, aby si ich poslanci možno aj 

uvedomili aj pri ďalších rozhodnutiach do budúcnosti. 

A možno aj pán primátor, čo sa týka personálneho 

zabezpe čenia príslušných oddelení, lebo iba, iba na základe  

toho mestu nebudú, pod ľa môjho názoru, aj pod ľa názoru 

kontrolóra, uteka ť peniaze, že si ich bude vedie ť mesto 

lepšie dosledova ť.  

Takisto ma zaujalo to, že, že v tých opatreniach sa  

navrhuje aj zmena všeobecne záväzného nariadenia o možnom 

oslobodení iba, iba niektorých skupín od tejto, od tejto 

dane. To znamená, iba do 26. roku, aby si to poslan ci 

uvedomovali aj pri schva ľovaní príslušného všeobecne 

záväzného nariadenia v budúcnosti.  

A ešte takisto, že sa navrhuje iný spôsob výberu te jto 

dane cez da ň z nehnute ľnosti, čo odporú čam najmä. 

Predpokladám, že zajtra sa  dostaneme k bodu financ ovania, 

turis, teda tej našej turistickej organizácie, kde sa na 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 25. a 26. júna 2014 s pokra čovaním 3. júla a 24. septembra 2014 

 1375 

pevno po číta s percentuálnym výnosom, kdežtu tu sa, tu sa 

možno navrhuje vyrubovania tejto dane. To znamená, aby sme 

aj na to po čítali pri tom zajtra prijímanom bode a aj toto 

mali na zreteli, ke ď sa budeme k tomu vyjadrova ť.  

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. 

Ja sa vrátim zase spä ť k tým mobilom.  

Tu na tom grafe je krásne vidie ť, že napriek tomu, že 

sa robili nejaké opatrenia, tak to nebolo stále v p oriadku, 

lebo ke ď desa ť ľudí na magistráte, jak si dobre spomínam, 

tak stoštyridsa ť alebo stopä ťdesiat čísiel bolo v tých, 

v tých faktúrach, ke ď som ich spracovával, aby desa ť ľudí 

na magistráte urobilo viac, vyššie ú čty ako zvyšných 

stoštyridsa ť zamestnancov, to o nie čom sved čí.  

Sú tam. Stalo sa to dva krát. Jeden krát to bolo 

zrovna v tej časti, o ktorej som písal ja, to bol rok 2011 

a 2012. A raz sa to stalo vo februári 2013. Ono je to 

presne o tom, že to máte nastavené. Sú rádoví zames tnanci, 

ktorí majú povedzme nastavení správny paušál iba za  

prevolanie a potom sú tí povedzme zamestnanci ako v y alebo 

váš bývalý riadite ľ magistrátu, ktorí to využívajú 
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podstatne aktívnejšie a tam to proste treba nastavi ť 

osobitne a venova ť tomu možno trochu času.  

Ale myslím, celá správa sved čí o tom, že jednoducho tu 

naozaj na jednej strane nemáme peniaze, na druhej s trane, 

keď si to človek pre číta, tak vidí, že peniaze unikajú 

to ľkými možnými smermi, že keby sa tu iba poriadne 

hospodárilo, tak možno by sme tu nemuseli ob čas rozmýš ľať 

že či máme tritisíc Eur na toto, dvetisíc Eur na tamto 

alebo  pä ťtisíc Eur na nie čo iné. A to by netrebalo 

vymýšľať žiadne grandiózne veci, to by sta čilo len aby, len 

aby sa odkontrolovalo to, čo funguje  a neza čalo to rieši ť 

len ke ď na to niekto upozorní, ale robi ť to systematicky 

a priebežne.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Pán riadite ľ, chcete sa vyjadri ť k diskusii, ktorú 

poslanci mali alebo chcete závere čné slovo?  

Nech sa pá či, pán riadite ľ Gajarský.  

Mgr. Rastislav   G a j a r s k ý , riadite ľ magistrátu: 

Závere čné slovo.  

K tým mobilom by sme zobrali. Samozrejme, my sme ta m 

urobili opatrenia, ktoré stanovujú aj výšku, aj nej aké 

limity, ktoré sa týkajú jednotlivých pracovníkov, t akže tam 
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je aj jednozna čný pokles, čo sa týchto nákladov týka. A ten 

sa za čal ešte skôr ako v roku 2013, to už bolo zjavné 

v roku 2012. 

A čo sa týka ostatných, hlavne toho vyberania dane za 

ubytovanie, tam absolútne sme v jednej rovine aj s pánom 

kontrolórom si chceme na toto posvieti ť, pretože tam 

cítime, že nám nieto úplne v poriadku a chceme dosi ahnuť 

toho, aby sme nap ĺňali ten rozpo čet, ktorý si stanovíme 

v danom roku, pretože tam aj je vidie ť trošku  ur čitý 

pokles príjmov. Ale samozrejme, my máme za sebou te raz 

leto, takže tam sa pozrieme v rámci tohto roka ako sme 

naplnili pokladnicu pokladnicu v tomto smere, ale 

jednozna čne chceme na ďalej pokra čova ť v aktívnom sledovaní 

a dosiahnutí rozpo čtu, ktorý sme si dali v tejto položke. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Keďže sa, hlási pán kontrolór s faktickou poznámkou, 

dávam mu slovo.  

Nech sa pá či. 

Ing. Peter   Š i n á l y , mestský kontrolór hlavného mes ta 

SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 
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V rámci môjho závere čného slova chcem poveda ť, že 

s pánom riadite ľom som v jednej rovine aj v rámci 

telefónov, lebo je pravda, že od roku 2012 došlo vý raznému 

poklesu, ktorý kontinuálne pokra čoval až doteraz.  

Na druhej strane aj mi je trošku ľúto, že sa mi 

nepodarilo dosta ť sa k tým údajom, ktoré ste svojho času tu 

v zastupite ľstve schválili v rámci dodatku do mojej 

kontroly z rokov 2011 a 12, nako ľko naozaj telekomunikácie 

neevidujú konkrétne rozpisy telefónnych čísel, čo máme aj 

zaprotokolované v našich spisoch.  

Takže len na vysvetlenie, že tá kontrola je trošku 

užšia, ako bola pôvodne požadovaná. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Myslím, že týmto vystúpením sme uzatvorili rozpravu  

k bodu sedemdesiatštyri.  

Už bolo vlastne aj závere čné slovo, ktoré pán riadite ľ 

povedal v diskusii.  

Slovo má návrhová komisia.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 
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Hlasujeme o návrhu uznesenia tak, ako nám bolo píso mne 

predložené, mestské zastupite ľstvo po prerokovaní materiálu 

berie na vedomie Správu o výsledkoch kontrol a tak ďalej.  

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ježiš! Ja sa ospravedl ňujem. Prepá čte, teraz mi úplne 

utieklo. Som mal pocit, že materiál predkladá pán r iadite ľ, 

že my reagujeme na opatrenia.  

Pán kontrolór, ve ľmi sa vám ospravedl ňujem, lebo 

závere čné slovo ste mali ma ť vy, ale porozumel som, že sa 

ho nedožadujete. Takže za toto faux pas proceduráln e sa 

naozaj ospravedl ňujem. 

Čiže k sedemdesiatštvorke má ma ť závere čné slovo, 

samozrejme, predkladate ľ, to je pán kontrolór. Ke ďže ho 

vlastne akoby uviedol v rámci diskusie, takže teraz  dávam 

slovo návrhovej komisii.  

Prepá čte.  

Nech sa pá či, tak ešte raz. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Tak ešte raz. Hlasujeme o návrhu uznesenia mestské 

zastupite ľstvo po prerokovaní materiálu berie na vedomie 

Správu o výsledkoch kontrol.  
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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 ťtri prítomných poslancov, 

všetci za, nikto proti, nikto sa nezdržal. 

Konštatujem, že sme prijali platné uznesenie. 

 

 

BOD 76 NÁVRH NA ZMENU UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO MESTA SR 

BRATISLAVY Č. 881/2012 ZO D ŇA 

22.11.2012, PRIJATÉHO K NÁVRHU NA 

STANOVENIE VÝŠKY ÚHRADY ZA UŽÍVANIE 

A VÝŠKY NÁJOMNÉHO, JEDNOTNÉMU 

MAJETKOVÉMU FONDU ZVÄZOV ODBOROVÝCH 

ORGANIZÁCIÍ V SR, SO SÍDLOM 

V BRATISLAVE  

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Sedemdesiatšes ť, Návrh na zmenu uznesenia  
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z 22.11.2012 k návrhu na stanovenie výšky úhrady za  

užívanie a výšky nájomného pre Jednotný majetkový f ond. 

Pán riadite ľ.  

Mgr. Rastislav   G a j a r s k ý , riadite ľ magistrátu: 

Ďakujem. 

Ide o posunutie, teda vypustenie vety, ktorá sa týk a 

stanoveného obdobia od 1. 7. 2010. 

Finan čná komisia materiál neprerokovala, mestská rada  

odporú ča  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 sedemdesiatšes ť.  

Konštatujem, že sa do nej hlási pán mestský kontrol ór. 

Nech sa pá či. 

Ing. Peter   Š i n á l y , mestský kontrolór hlavného mes ta 

SR Bratislavy: 

Vážený pán primátor, vážené dámy, vážení páni,  

asi už dneska naposledy, aj ke ď tesne tri krát po 

sebe.  
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Ja s týmto materiálom z toho poh ľadu, že by ste 

schválili to, tú zmenu, nemám problém, je to vaša 

kompetencia. Čo my v ňom ovšem vadí je otázka systémová aj 

do budúcich materiálov, ktoré budete dostáva ť z poh ľadu 

lehôt, ako sa po čítajú v prípade, že zistíme, že niekto 

užíva náš majetok, teda evidentne neoprávnene, čiže bez 

zmluvného vz ťahu, kedy vlastne tento materiál nám hovorí 

to, že ak zastupite ľstvo neprijme platné uznesenie o výške 

ceny toho budúceho nájmu, tak vlastne ani nemáme ná rok na 

neoprávnený majetkový prospech.  

Tak tejto záležitosti ja, prosím  pekne, nerozumiem . 

Rád si ju dám vysvetli ť. A nechcem vás tu ale s tým 

detailne za, za ťažova ť, len keby sme tú hranicu posunuli 

nie na pol roka, ale na jeden a pol roka, napríklad , lebo 

to ľko by bolo trvalo schva ľovanie tohoto materiálu, tak by 

sme neodpúš ťali pä ťtisíc Euro, ale napríklad pätnás ťtisíc 

Euro.  

To je všetko, čo som chcel k tomu. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Bendík má faktickú poznámku.  

Ing. Igor   B e n d í k , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Nadviažem na to, čo povedal pán kontrolór.  
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Čítam tu 15. 6. bol po, bol subjekt požiadaný o úhra du 

za užívanie pozemkov bez právneho dôvodu. A neviem kedy sa 

to prerokovalo, pre čo to trvalo vlastne tak dlho? To, to by 

tiež som požiadal, keby mi to niekto vysvetlil. Pre tože, 

pol roka je teda dos ť dlhá doba.  

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Vieme na to reagova ť? Pán riadite ľ, alebo kolegyne 

z oddelenia správy nehnute ľného majetku?  

Môžte, pani Macová, nech sa pá či. 

JUDr. Marta   M a c o v á ,    oddelenie správy 

nehnute ľností: 

15. 6. bol Jednotný majetkový fond požiadaný o úhra du 

bezdôvodného obohatenia. Mal námietky k výške odpla ty, 

preto bol pripravený materiál ako prípad hodný osob itného 

zrete ľa so špeciálnym nájomným, ktoré je tu uvedené. A už  

22. 11. 2012 to bolo v mestskom zastupite ľstve. Medzitým 

prebiehala komunikácia so žiadate ľom.  

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem za vysvetlenie.  

Pán poslanec Hr čka. 

Nech sa pá či. 
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A faktickou poznámkou pred tým pán mestský kontroló r.  

Ing. Peter   Š i n á l y , mestský kontrolór hlavného mes ta 

SR Bratislavy: 

Rozumiem tomu, že pani kolegy ňa vysvetlila, že to 

netrvalo ani tak dlho, napriek tomu je to návod pre  

všetkých, ktorí si chcú odsunú ť otázku takéhoto plnenia, 

sta čí nesúhlasi ť s tým, akú výšku nájmu od nich požadujeme 

v zmysle nejakého rozhodnutia pána primátora. A ako  dlho sa 

to podarí na ťahova ť z h ľadiska schva ľovania, tak o to ľko sa 

to odsunie. Nepovažujem to za ve ľmi š ťastné.  

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: 

Mne to pripomína jeden materiál, ke ď sme riešili, a ja 

som sa vás na to, pán primátor, vtedy pýtal, že sa riešilo 

nájom pod, teda predávali sme pozemok pod, pod stav bou. 

Bolo to riešené, neviem, to bolo myslím, ak si dobr e 

spomínam, nejaký október 2011, potom sa ten materiá l ni č 

s ním nerobilo, potom sa dostal niekedy v máji aleb o júni 

2012, a potom myslím, že až do 2013. Jednoducho pot om. A 

potom sa dali, že dva roky spätne.  

Čiže my sme rokovali s nejakou, s nejakým subjektom.  

On jeden a pol roka komunikoval, neplatil a potom k eď sa 
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s nami dohodol, tak nám de facto zaplatil len od času, 

kedy, kedy to bolo.  

A ja som sa vás vtedy na to pýtal, že pre čo, pre čo to 

je dva roky, pre čo to neni dva roky od toho pôvodného, kedy 

sa to za čalo rieši ť a pre čo to je dva roky až od 

schválenia? Lebo potom naozaj, to je návod pre všet kých ako 

si, ako si to skráti ť. A my potom povieme, že my máme nárok 

len na tie dva roky od kedy sme to schválili, ale o n sa 

s nami na ťahuje rok, rok a pol, dva. Čiže de facto nám 

zaplatí len čas, o ktorý sa ona s nami na ťahuje, ale 

nezaplatí nám to, od kedy sme my na to prvý krát pr išli. Čo 

tiež je ešte aj tá vizitka, že  sme na to.  

Často krát na to prídeme po piatich, šiestich, 

desiatich rokoch. Ale za to vy nemôžte, len mne ide  o to 

obdobie kedy už vy sa k tomu dostanete. A myslím si , že 

pokia ľ sa to neza čne rieši ť systémovo, tak to je naozaj iba 

návod pre to, ako toto využíva ť a ako mesto pripravi ť 

o peniaze. A nejedná sa o malé sumy. Tam často krát tie dva 

roky spätne je nie malá, nie malá cifra za celé, za  celé 

tie pozemky.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Môže, prosím, niekto z oddelenia SNM vysvetli ť, že ke ď 

prídem na to, že mi niekto neplatí za pozemok, ktor ý užíva 

bez súhlasu mesta, alebo mestského zastupite ľstva, či to je 

tak, že od toho momentu dva roky dozadu a stále od kedy som 
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na to prišiel, môžem žiada ť peniaze, alebo je to od 

momentu, ke ď si to nejakým formálnym aktom vo či tomu 

subjektu uplatním.  

Čiže ako to vlastne je? Čo, čo dáva zákon ako 

ustanovenie?  

Pani doktorka, nech sa pá či.  

JUDr. Svetlana   K o m o r o v á , vedúca oddelenia správy 

nehnute ľností: 

Formálne uplatnenie vo či tomu subjektu neposta čuje. 

Jediným relevantným dôvodom je uplatnenie návrhu na  súde. 

To znamená, že na všetko by sme museli dáva ť žaloby, plati ť 

súdne poplatky, preto uprednost ňujeme tú formu dohody, 

ktorá je rýchlejšia, jednoduchšia a lacnejšia.  

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Dobre. Čiže keby sme si to uplatnili na súde, tak to 

platí dva roky dozadu a celý čas kým sa nedohodneme na 

nejakom inom režime, ktorý by mohol by ť aj tým, že 

stiahneme zo súdu a budeme to rieši ť tak, že za celé 

obdobie nám zaplatí.  

Proste existuje na to cesta, len stojí nás nejaké 

peniaze a energiu.  

Rozumiem.  

Pán poslanec Hr čka má faktickú. 
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Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Á, ďakujem. 

Samozrejme, táto odpove ď bola jasná, že to neni od 

kedy na to prídete, ale od kedy si to uplatníte. 

A samozrejme pokia ľ sa bavíme o dvadsa ť metrov štvorcových 

nejakého garážového státia, tak je hlúpos ť dáva ť na to 

súdny poplatok, ale my sme sa tu bavili o pozemkoch  

o rozmere, ja neviem, pä ťsto, tisíc, tisícpä ťsto metrov 

štvorcových , kde sa tie ro čné nájmy, alebo dvojro čné 

nájmy, hýbajú na úrovni pätnás ť, dvadsa ť, tridsa ťtisíc Eur, 

no, nech sa na m ňa nehneváte, to naozaj nestojí za to poda ť 

podnet na, na súd? A v zásade to je len. Čo robíte? Zase 

robíte len to, že chcete sa dohodnú ť, ale potom ve ď tá 

druhá strana by automaticky objektívne musela zapla ti ť aj 

tie súdne poplatky, aj tie ostatné veci. Ve ď, ve ď to je 

doslova odstrašujúci prípad na to, aby s tým nikto 

nešpekuloval. Nie, my ho nevyužívame, my presne rob íme 

opak.  

Ale ešte, pod ľa mňa je špecifický, či ho robíme naozaj 

vždy pri každom rovnako, lebo nemám ten pocit. Mám pocit, 

že ešte aj tam to ob čas niekto cez ten systém prebehne 

dlhšie a niekto kratšie.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Osuský, faktická. 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 25. a 26. júna 2014 s pokra čovaním 3. júla a 24. septembra 2014 

 1388 

MUDr. Peter   O s u s k ý ,  Csc., poslanec MsZ: 

Ja podotýkam, že nie som právnik, ale logika mi 

hovorí, že ak je, poviem to ruskou terminológiou, n aše delo 

právoje, tak my ten súd vyhráme. A on to zatiahne o d 

posledného momentu do prvého momentu, aj s platbou nášho 

právnika, lebo ten súd prehrá, ke ď sme o ňom presved čený 

oprávnene. A myslím si, že aj ke ď to vyzerá ako strašná 

peripetia, na súdy takéhoto typu hádam netreba rovn o 

Ernesta Valka alebo Pavla Holendera. Teda toto háda m dokážu 

aj právnici nižšieho rangu uhra ť.  

A opä ť, my keby sme podali prvých desa ť takýchto 

súdnych podaní, tak sa možno tým ďalším roztrasú kolená, 

lebo vejde ve známost, že sme desa ť súdov za sebou vyhrali, 

a že tí platili všetko. Ešte aj papier, na ktorom s me to 

vytla čili.  

Takže ja si myslím, že mäkkos ťou a uvažovaním: Joj, to 

by muselo ís ť na súd, robíme presne to, o čom hovorí Hr čka. 

To znamená, že dávame tým ďalším návod, že nech s nami túto 

presilovku s vyhadzovaním pukov (gong) na zadný man tinel 

hrajú.  

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán mestský kontrolór, faktická. 

Ing. Peter   Š i n á l y , mestský kontrolór hlavného mes ta 

SR Bratislavy: 

Ďakujem. 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 25. a 26. júna 2014 s pokra čovaním 3. júla a 24. septembra 2014 

 1389 

Rád by som tu vyzdvihol spracovávate ľov tohto 

materiálu, ktorí ve ľmi zrete ľne napísali v úvode, že výzva 

bola Jednotnému majetkovému fondu preukázate ľne doru čená 

15. 6. Čiže nie nejaký list nám len tak odtia ľto odišiel, 

ale je preukázate ľne doru čená, čo z h ľadiska prípadného 

súdneho konania je vec, ktorá je neprehrate ľná, presne tak, 

ako hovorí môj predre čník. A z toho poh ľadu sa pozastavujem 

nad tými piatimi tisícmi, ktoré mohli chýba ť škole Panenská 

na opravu ríny, kde nám zatiekla strecha a opadali vnútorné 

omietky.  

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Myslím, že k tejto konkrétnej téme sme asi povedali  

dos ť, aj k tým všeobecným veciam, aby sme nastavili ten  

systém zrozumite ľne a jasne a išli v prospech toho 

riešenia, ktoré tu zaznelo v diskusii.  

Uzatváram možnos ť sa prihlási ť.  

Dávam priestor pre návrhovú komisiu. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia tak, ako je nám písomn e 

predložené, mestské zastupite ľstvo po prerokovaní materiálu 

schva ľuje zmenu uznesenia mestského zastupite ľstva hlavného 

mesta SR Bratislavy číslo 881/2012 zo d ňa 22. 11. 2012 
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takto: z uznesenia sa vypúš ťa posledná veta „Výška úhrady 

za užívanie pozemkov bez právneho pozemku bude v ná jomnej 

zmluve stanovená za obdobie od 1. 7. 2010. 

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, 

tridsa ťjeden za, nikto proti, jeden sa zdržal. 

Prijali sme platné uznesenie. 

 

 

BOD 77 NÁVRH NA ZMENU UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO MESTA SR 

BRATISLAVY Č. 1516/2014 ZO D ŇA 

24.04.2014, KTORÝM BOLO SCHVÁLENÉ 

ZVERENIE NOVOVYTVORENÝCH POZEMKOV 

V BRATISLAVE, PARC. Č. 15638/129, 

PARC. Č. 15640/60, PARC. Č. 

15640/61, K. Ú. RUŽINOV, 

MEDZILABORECKÁ ULICA, DO SPRÁVY 

MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-RUŽINOV 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 
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Bod sedemdesiatsedem je Návrh na zmenu uznesenia 

mestského zastupite ľstva z tohto roku, ktorým sme schválili  

zverenie novovytvorených pozemkov pre mestskú časť Ružinov. 

Pán riadite ľ.  

Bez úvodného slova. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu programu.  

Konštatujem, že sa do nej nikto 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 po prerokovaní materiálu 

schva ľuje 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. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťdva prítomných, 

tridsa ťjeden za, nikto proti, jeden sa zdržal. 

Konštatujem, že sme prijali platné uznesenie. 

 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 25. a 26. júna 2014 s pokra čovaním 3. júla a 24. septembra 2014 

 1392 

 

BOD 78 NÁVRH NA ZMENU UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO MESTA SR 

BRATISLAVY Č. 1427/2014 ZO D ŇA 

06.03.2014, KTORÝM BOLO SCHVÁLENÉ 

ZVERENIE POZEMKOV REGISTRA „C“ KN 

PARC. Č. 409, 3400/160, 3100/1, 

3100/2 A 3100/3 V PROSPECH MESTSKEJ 

ČASTI BRATISLAVA – DÚBRAVKA 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Sedemdesiatosmi čka je Návrh na zmenu uznesenia z tohto 

roku, ktorý, ktorým sme zverili pozemky v prospech mestskej 

časti Bratislava – Dúbravka. 

Pán riadite ľ.  

Mgr. Rastislav   G a j a r s k ý , riadite ľ magistrátu: 

Tak isto bez úvodného slova. 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Otváram diskusiu k bodu sedemdesiatosem.  

Pán poslanec Fiala.  

Stanislav   F i a l a , poslanec MsZ: 
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Ďakujem za slovo. 

No, tuto máme alternatívy. Takže tu úvodné slovo by  sa 

zišlo, ale ke ďže nezaznelo, tak sa prihováram za 

alternatívu nevypusti ť s odvoláva, s odvolaním sa na text 

v dôvodovej správe:  

Hlavné mesto SR Bratislava pri zverovaní nehnute ľností 

mestským častiam postupuje jednotne, s podmienkou 

nemožnosti previes ť zverené nehnute ľnosti na tretie 

subjekty uvádza vo všetkých predkladaných materiálo ch.  

To znamená, tak ako všade, aj tuto by to malo by ť, to 

zamená nevidím dôvod vypúš ťať nie čo z tej dohody. Takže, 

tak ako som povedal.  

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Čiže navrhujete hlasova ť o alternatíve číslo dva 

a zdôvodnili ste pre čo.  

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec Bendík.  

Ing. Igor   B e n d í k , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne za slovo.  

Ja myslím, že práve tuto úvodné slovo malo odznie ť 

a ja by som chcel po čuť riadite ľa magistrátu o jeho odborné 

stanovisko. To znamená, nemožno pod ľa mňa predklada ť takto 

alibistický materiál, kde poviete, že ve ď nech poslanci 
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rozhodnú. Ja chcem po čuť, aký na to má názor vedenie 

magistrátu.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Takže bu ď pán riadite ľ, alebo pani vedúca oddelenia 

nám zdôvodnia, že ktorým smerom uvažujú. Teda čo odporú čajú 

poslancom, ktorú alternatívu schváli ť.  

Myslím, že z textu toho materiálu je zrejmé, že sme  

tiež za alternatívu číslo dva.  

Pán riadite ľ, vlastne pán starosta nás žiadal 

o alternatívu jedna. Chcel si asi trošku rozviaza ť ruky na 

nakladanie s pozemkami, ale my sme do materiálu uvi edli 

a myslím, že z toho aj citoval pán poslanec Fiala, že pre čo 

si myslíme, že to má by ť skôr dvojka.  

Pán riadite ľ.  

Mgr. Rastislav   G a j a r s k ý , riadite ľ magistrátu: 

Aby sme postupovali jednotne a mali jednotné 

stanoviská vo či všetkým mestským častiam. Aj ke ď tá mestská 

časť žiadala o alternatívu číslo jedna, my sme to aj práve 

preto napísali do dôvodovej správy.  

Takže alternatíva číslo dva.  
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Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Čiže to bolo jasné slovo aj zo strany pána riadite ľa.  

Ak už nemáme nikoho prihláseného, kon čím možnos ť sa 

prihlási ť.  

Prosím návrhovú komisiu. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Keďže nezaznel žiaden návrh na poradie v hlasovaní. 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Zaznel. Zaznel. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

O alternatívy, ako  

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Dvojka.  

Predsední čka návrhovej komisie 
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Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

ako pr, no áno, že od 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Zaznel dru, zaznel návrh zo strany pána poslanca 

Fialu, aj zo strany pána riadite ľa.  

Takže navrhujeme hlasova ť najprv o dvojke.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

No, tak to najprv, to som nezapo čula.  

Takže hlasujeme o návrhu uznesenia tak, ako je nám 

písomne predložené v alternatíve dva.  

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte  o alternatíve dv a 

predloženého materiálu.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťdva prítomných, 

dvadsa ťosem za, nikto proti, štyria sa zdržali.  

Konštatujem, že sme schválili platné uznesenie. 
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BOD 90 NÁVRH NA PREDAJ POZEMKOV 

V BRATISLAVE, K. Ú. LAMA Č, PARC. Č. 

1839/1, PARC. Č. 1840/1 A PARC. Č. 

1841/2, LAMA ČSKÁ CESTA, 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: 

Deväťdesiatka, Návrh na predaj pozemkov v katastrálnom 

území Lama č formou vyhlásenia obchodnej verejnej sú ťaže. 

Pán riadite ľ. 

Mgr. Rastislav   G a j a r s k ý , riadite ľ magistrátu: 

Ďakujem za slovo. 

To je bod číslo 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Deväťdesiat. 

Mgr. Rastislav   G a j a r s k ý , riadite ľ magistrátu: 
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Tento nemá alternatívy, takže toto tiež bez úvodnéh o 

slova. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Takže bez úvodného slova otváram diskusiu k bodu 

devä ťdesiat.  

Nemám nikoho prihláseného. 

Prosím návrhovú komisiu. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Dnes sme dostali k tomuto bodu nové, nový návrh 

uznesenia, takže o tom novom návrhu uznesenia budem e 

hlasova ť, mestské zastupite ľstvo po prerokovaní materiálu 

schva ľuje  predaj pozemkov a tak ďalej, tak ako je písomne 

predložené.  

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Museli sme da ť nový návrh kvôli termínom. Obchodná 

verejná sú ťaž má v sebe termíny, čiže tie sme museli 

upravi ť, ke ďže o tom rozhodujeme práve teraz. Takže len 

toto sa zmenilo.  

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 25. a 26. júna 2014 s pokra čovaním 3. júla a 24. septembra 2014 

 1399 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťdva prítomných, 

všetci za, nikto proti, nikto sa nezdržal. 

Konštatujem, že sme prijali platné uznesenie. 

 

 

SPOLOČNÉ PREROKOVANIE BODOV 91, 92 A 93 

 

BOD 91 NÁVRH NA ZRIADENIE VECNÉHO BREMENA 

K POZEMKOM V BRATISLAVE, K. Ú. NOVÉ 

MESTO, K. Ú. VINOHRADY A K. Ú. 

PETRŽALKA, V PROSPECH SPOLOČNOSTI 

ZÁPADOSLOVENSKÁ DISTRIBUČNÁ, A.S., 

SO SÍDLOM V BRATISLAVE 

 

BOD 92 NÁVRH NA ZRIADENIE VECNÉHO BREMENA 

K POZEMKU V BRATISLAVE, PARC. Č. 

2522/5, K. Ú. KARLOVA VES, 

V PROSPECH SPOLOČNOSTI 

ZÁPADOSLOVENSKÁ DISTRIBUČNÁ, A.S., 

SO SÍDLOM V BRATISLAVE 

 

BOD 93 NÁVRH NA ZRIADENIE VECNÉHO BREMENA 

PRE INŽINIERSKU STAVBU 

„TRAFOSTANICA“ BEZ SÚPISNÉHO ČÍSLA, 

POSTAVENEJ V RÁMCI STAVBY „NAPOJENIE 

PREVÁDZKOVÝCH PRIESTOROV EDOS“, K. 
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Ú. PETRŽALKA, V PROSPECH SPOLOČNOSTI 

ZÁPADOSLOVENSKÁ DISTRIBUČNÁ, A.S., 

SO SÍDLOM V BRATISLAVE 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Body číslo devä ťdesiatjeden, devä ťdesiatdva, 

devä ťdesiattri prerokujeme spolo čne, pretože sa týkajú 

obsahovo rovnakého postupu, návrh na zriadenie vecn ého 

bremena k pozemkom v Novom Meste, v Karlovej Vsi 

a v Petržalke v prospech spolo čnosti Západoslovenská 

distribu čná, a.s. 

Pán riadite ľ, úvodné slovo ku všetkým.  

Mgr. Rastislav   G a j a r s k ý , riadite ľ magistrátu: 

Ďakujem. 

Ku všetkým. Ide o usporiadanie majetko-právneho vz ťahu 

k pozemkom pod trafostanica, áno pod trafostanicami  formou 

zriadenia vecného bremena.  

Finan čná komisia zase tieto materiály neprerokovala, 

mestská rada  odporú ča  prerokova ť, k tým, ktorým 

potrebujeme, máme aj súhlas pána starostu. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Otváram diskusiu k týmto trom bodom naraz.  
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Konštatujem, že sa do nej nikto neprihlásil. 

Prosím návrhovú komisiu.  

 

HLASOVANIE O BODOCH 91, 92 A 93 

 

BOD 91 HLASOVANIE 

NÁVRH NA ZRIADENIE VECNÉHO BREMENA 

K POZEMKOM V BRATISLAVE, K. Ú. NOVÉ 

MESTO, K. Ú. VINOHRADY A K. Ú. 

PETRŽALKA, V PROSPECH SPOLOČNOSTI 

ZÁPADOSLOVENSKÁ DISTRIBUČNÁ, A.S., 

SO SÍDLOM V BRATISLAVE 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia v bode devä ťdesiatjeden 

mestské zastupite ľstvo po prerokovaní schva ľuje zriadenie 

vecného bremena v bodoch jedna, dva, tri, štyri 

s podmienkami jedna, dva.  

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. 
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Konštatujem, že sme prijali platné uznesenie. 

 

 

BOD 92 HLASOVANIE 

NÁVRH NA ZRIADENIE VECNÉHO BREMENA 

K POZEMKU V BRATISLAVE, PARC. Č. 

2522/5, K. Ú. KARLOVA VES, 

V PROSPECH SPOLOČNOSTI 

ZÁPADOSLOVENSKÁ DISTRIBUČNÁ, 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: 

V bode devä ťdesiatdva hlasujeme o návrhu uznesenia, 

mestské zastupite ľstvo po prerokovaní materiálu schva ľuje 

zriadenie vecného bremena s podmienkami jedna, dva.   

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, 
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všetci za, nikto proti, nikto sa nezdržal. 

Prijali sme platné uznesenie k bodu devä ťdesiatdva 

 

 

BOD 93 HLASOVANIE 

NÁVRH NA ZRIADENIE VECNÉHO BREMENA 

PRE INŽINIERSKU STAVBU 

„TRAFOSTANICA“ BEZ SÚPISNÉHO ČÍSLA, 

POSTAVENEJ V RÁMCI STAVBY „NAPOJENIE 

PREVÁDZKOVÝCH PRIESTOROV EDOS“, K. 

Ú. PETRŽALKA, V PROSPECH SPOLOČNOSTI 

ZÁPADOSLOVENSKÁ DISTRIBUČNÁ, 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: 

V bode devä ťdesiattri návrh uznesenia znie: mestské 

zastupite ľstvo po prerokovaní materiálu schva ľuje zriadenie 

vecného bremena s podmienkami v bodoch jedna, dva. 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 
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Prosím, prezentujte sa a hlasujte  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťtri prítomných, 

všetci za, nikto proti, nikto sa nezdržal. 

Prijali sme platné uznesenie. 

 

 

BOD 94 NÁVRH NA SCHVÁLENIE ZÁMERU PREDAJA 

ESKALÁTOROV ZN. THYSSEN, 

NACHÁDZAJÚCICH SA V OBJEKTE „STARÁ 

TRŽNICA“  V BRATISLAVE, FORMOU 

PRIAMEHO PREDAJA S CENOVOU PONUKOU 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Bod devä ťdesiatštyri je Návrh na schválenie zámeru 

predaja eskalátorov zna čky Thyssen, nachádzajúcich sa 

v objekte „Stará tržnica“, formou priameho predaja 

s cenovou ponukou. 

Pán riadite ľ.  

Mgr. Rastislav   G a j a r s k ý , riadite ľ magistrátu: 

Ďakujem za s, za slovo. 

Ide o, jak je, jak  povedal pán primátor, schváleni e 

zámeru predaja eskalátorov v Starej tržnice za mini málnu 
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kúpnu cenu, ktorá je stanovená vo výške nad 

tridsa ťšes ťtisíc Eur.  

Mestská rada odporú ča tento materiál schváli ť. Teda 

prerokova ť. Pardon, prerokova ť. 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ja len k tomu dodám dve vety. Ten materiál je tu 

preto, aby sme len tak nevyhodili eskalátory takpov ediac 

bez ďalšieho, pretože môže sa nájs ť niekto, kto ich bude 

potrebova ť. My ich v Starej tržnici už neplánujeme 

využíva ť. Ale majetok má svoju hodnotu, je na našich 

knihách, preto s ním chceme zao, zaobchádza ť šetrne 

a navrhujeme vám týmto spôsobom skúsi ť preda ť a zhodnoti ť 

ten majetok. Pokia ľ sa to nepodarí, tak sa zastupite ľstvo 

k nemu bude musie ť postavi ť a rieši ť čo s tým majetkom 

urobíme, aby v tržnici mohli nasledova ť rekonštruk čné práce 

smerujúce k využi, k inému využitiu tých priestorov , kde 

nie sú eskalátory.  

Otváram diskusiu k bodu devä ťdesiatštyri.  

Nemám nikoho prihláseného, prosím návrhovú komisiu.   

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

K tomuto bodu tiež máme nové uznesenie, nový návrh 

uznesenia, takisto zmenili sa dátumy (poznámka:  po čuť 

predsedajúceho „tak“), takže hlasujeme o tomto novo m 

uznesení: mestské zastupite ľstvo po prerokovaní schva ľuje 
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v súlade s ustanovením a tak ďalej  s podmienkami v bodoch 

jedna, dva, tri, štyri a ostatné tak jak je v písom  

(poznámka: ďalej nezrozumite ľné). 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte  o tomto zmenenom  

návrhu uznesenia. Kvôli termínom sme ho museli zmen i ť.  

Prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťtri prítomných, 

tridsa ťdva za, nikto proti, nikto sa nezdržal, jeden 

nehlasoval. 

 

 

BOD 95 NÁVRH NA PREDAJ POZEMKOV 

V BRATISLAVE, K. Ú. STARÉ MESTO, 

PARC. Č. 3096/3, PARC. Č. 3096/4 

A PARC. Č. 3096/5, VLASTNÍKOM 

STAVIEB – GARÁŽÍ, DONOVALOVA UL. 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Deväťdesiatpä ťka je Návrh na predaj pozemkov 

v katastrálnom území Staré Mesto vlastníkom stavieb  – 

garáží, Donovalovej ulici.  
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Pán riadite ľ.  

Mgr. Rastislav   G a j a r s k ý , riadite ľ magistrátu: 

Ide o predaj troch pozemkov v Starom Meste. 

Komi, finan čná komisia materiál neprerokovala, mestská 

rada  odporú ča  prerokova ť, máme súhlas pani 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.  

Konštatujem, že sa do nej nikto 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 po prerokovaní schva ľuje 

predaj pozemkov tak, ako je písomne uvedené v bodoc h jedna, 

kúpna zmluva jedna, dva, v bodoch dva a ostatných a j 

trojka.  

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 ťtri prítomných, 

tridsa ťdva za, nikto proti, jeden sa zdržal 

hlasovania. 

Konštatujem, že sme prijali platné uznesenie. 

 

 

BOD 96 NÁVRH NA PREDAJ POZEMKU 

V BRATISLAVE, K. Ú. VINOHRADY, PARC. 

Č. 5526/7, ING. JÁNOVI ŽLNKOVI 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Deväťdesiatšestka je Návrh na predaj pozemku 

v katastrálnom území  Vinohrady pánovi inžinierovi Jánovi 

Žlnkovi. 

Pán riadite ľ.  

Mgr. Rastislav   G a j a r s k ý , riadite ľ magistrátu: 

Ide o predaj štrnástich metrov štvorcových. 

Finan čná komisia materiál neprerokovala, mestská rada  

odporú ča  prerokova ť a máme súhlas pána starostu. 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 
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Otváram diskusiu k bodu devä ťdesiatšes ť.  

Konštatujem, že sa do nej nikto 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 po prerokovaní materiálu 

schva ľuje návrh na 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, 

tridsa ťtri za, nikto proti, nikto sa hlasovania 

nezdržal. 

Konštatujem, že sme prijali platné uznesenie. 
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BOD 99 NÁVRH NA PREDAJ POZEMKU POD 

GARÁŽOU V BRATISLAVE, 

V SPOLUVLASTNÍCKOM PODIELE 1/2, K. 

Ú. RUŽINOV, PARC. Č. 15552/30, 

ING. HENRIETE TITTLOVEJ  

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Bod číslo devä ťdesiatdevä ť je Návrh na predaj pozemku 

pod garážou v spoluvlastníckom podiele 1/2, v katas trálnom 

území Ružinov pre pani inžinierku Henrietu Tittlovú . 

Mgr. Rastislav   G a j a r s k ý , riadite ľ magistrátu: 

Finan čná komisia materiál neprerokovala, mestská rada  

odporú ča  prerokova ť a máme súhlas, súhlas pána starostu. 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Otváram diskusiu k bodu devä ťdesiatdevä ť. 

Nikto sa 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 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.) 

Tridsa ťdva prítomných, 

tridsa ťjeden za, nikto proti, jeden sa zdržal 

hlasovania. 

Konštatujem, že sme prijali platné uznesenie. 

 

 

BOD 100 NÁVRH NA PREDAJ POZEMKOV 

V BRATISLAVE, K. Ú. RUŽINOV, PARC. 

Č. 5018/30, PARC. Č. 5018/42, 

PARC. Č. 5018/292 A PARC. Č. 

5018/293, DPT. IMRICHOVI SULÍKOVI  

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Bod číslo sto je Návrh na predaj pozemkov 

v katastrálnom území Ružinov pánovi diplomovanému 

technikovi Imrichovi Sulíkovi. Dúfam, že som to dob re 

pre čítal ten titul.  

Nech sa pá či, pán riadite ľ.  

Mgr. Rastislav   G a j a r s k ý , riadite ľ magistrátu: 
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Ja si myslím, že áno.  

Mám. Finan čná komisia materiál neprerokovala, mestská 

rada  odporú ča  prerokova ť a pán starosta súhlasí. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Otváram diskusiu k bodu číslo sto.  

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.) 

Tridsa ťtri prítomných, 

všetci za, nikto proti, nikto sa nezdržal. 

Prijali sme platné uznesenie. 
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BOD 101 NÁVRH NA PREDAJ POZEMKOV 

V BRATISLAVE, K.Ú. NIVY, PARC. Č. 

9886/66, PARC. Č. 9886/67, PARC. 

Č. 9886/68, PARC. Č. 9886/69, POD 

STAVBAMI VO VLASTNÍCTVE ŽIADATE ĽOV 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

 

 

 

BOD 102 NÁVRH NA PREVOD SPOLUVLASTNÍCKEHO 

PODIELU NA POZEMKU V OBYTNOM DOME 

KUPECKÉHO 15, 17, TREN ČIANSKA 54, 

TRENČIANSKA 58, 62, RIAZANSKÁ 50, 

RAČIANSKA 11, M. SCHNEIDRA 

TRNAVSKÉHO 20, HOMOLOVA 6, NA 

BARINE 11, HÁLOVA 7, KOP ČIANSKA 

78, NÁMESTIE HRANI ČIAROV 2A, 

TURNIANSKA 4 VLASTNÍKOM BYTOV 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Bod stodva. Návrh na predaj spoluvlastníckeho podie lu 

v obytnom dome v tam vymenovaných uliciach.  
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Materiál tradi čne predkladáme bez úvodného slova. 

Otváram diskusiu k bodu stodva.  

Nevidím nikoho prihláseného.  

Návrhová komisia má slovo.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia tak, ako bolo nám píso mne 

predložené, mestské zastupite ľstvo po prerokovaní materiálu 

schva ľuje prevod spoluvlatníckych podielov.  

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 ť prítomných, 

dvadsa ťdevä ť za, nikto proti, nikto sa nezdržal, jeden 

nehlasoval. 

Konštatujem, že sme schválili platné uznesenie. 

Ďakujem kolegyniam zo správy nehnute ľného majetku.  
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BOD 103 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: 

A my máme pred sebou posledné tri závere čné body. 

Musím poveda ť, že dnes dávam klobúk dolu pred 

zastupite ľstvom, ktoré ve ľmi koncentrovane rokuje 

o jednotlivých bodoch programu. Naozaj si to zaslúž i 

uznanie, lebo boli tu také pesimistické hlasy a blí žime sa 

k tej deviatej hodine s tým, že máme pred sebou bod  sto 

Informácia o vybavených interpeláciách poslancov me stského 

zastupite ľstva hlavného mesta.  

Materiál máte predložený písomne. Otváram priestor pre 

vás, aby ste sa k tým odpovediam prípadne vyjadrili .  

Nech sa pá či, pani poslanky ňa Jégh bude ako prvá.  

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Ja som dostala písomnú odpove ď na moju interpeláciu vo 

veci neporiadku a smetia pozd ĺž Slovnaftskej cesty, alebo 

ako by som to nazvala pri tom parkovisku kde oby čajne stoja 

kamióny.  

Jedna odpove ď bola, že Slovnaft toto územie 

nespravuje. Kúsok územia teda polovi čku áno, druhú polovicu 
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nie. Ružinov tak isto nie. Nakoniec vysvitlo, že má  s tým 

dočinenia Pozemkový fond.  

Pýtam sa magistrát, Pozemkový fond sa nemôže opýta ť 

magistrát opýta ť čo s týmto neporiadkom tam chce urobi ť, 

alebo pre čo nedá pre čo nedáva to Slovnaftu do prenájmu 

alebo do starostlivosti? To ja mám s nimi sa dopiso vať? 

Však ja pre Pozemkový fond nie som nejaký sparing p artner.  

Mesto by sa to mohlo opýta ť a už ten neporiadok by 

mohol odtia ľ zmiznú ť, lebo tam tá džungla rastie doslova 

a znásobuje sa to smetie, čo sa tam vyprodukuje za jeden 

jediný de ň, to je nenormálny stav tam. To je vstup do 

Bratislavy alebo do Biskupíc, z ktorej strany to be rieme 

a tam to je nenormálny stav. Kamióny stoja, smetné nádoby 

nie sú a Pozemkový fond aj ke ď nemá vedúceho, či už má, to 

ani neviem, lebo to už človek nesta čí ani sledova ť, ale 

nestará sa o to. Tak nech to dá do prenájmu Slovnaf tu, nech 

to môžu udržiava ť, ale toto už sa ťahá roky.  

To už štyri roky avizujem, a som na konci štvrtého 

roka volebného obdobia a ni č sa s tým neudialo. Ja by som 

poprosila, aby sa na Pozemkový fond proste obrátil 

magistrát s touto otázkou.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 
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Slovo má pán poslanec Len č.  

Ing. Peter   L e n č , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo, pán primátor. 

Pán primátor, ja som vás interpeloval oh ľadne 

podozrenia na umiestnenie čier, čiernych billboardov tak, 

takto nazvem, na oplotení Základnej umeleckej školy  

Karloveská.  

Chcem vám ve ľmi pekne po ďakova ť za odpove ď a ešte 

vďačnejší som za to, že tie billboardy odtia ľ zmizli. 

A týmto tlmo čím aj po ďakovanie vedenia základnej umeleckej 

školy.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne, pán poslanec. 

Keďže nemám ďalšieho prihláseného, chcem poprosi ť pani 

poslanky ňu Jégh, aby sme spolo čne ten problém dotiahli do 

úspešného konca.  

Ja budem potrebova ť trošku vašu aktivitu. Ke ď 

skon číme, tak si povieme, nechcem to teraz rozpráva ť 

verejne, že si povieme, akým spôsobom skoncipujeme ten list 

na Pozemkový fond, ja som na to pripravený. Ak to v idíte, 

že to by mohlo pomôc ť, ur čite to urobme. Proste napíšeme 

argumenty pre čo, na čo, za čo, čo považujeme za riešenie 
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a po ďme do toho, ja verím, že nájdeme pochopenie na 

Pozemkovom fonde.  

Pán poslanec a starosta Pekár, nech sa pá či. 

Ing. Dušan   P e k á r , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo, pán primátor. 

Nadviažem na pani kolegy ňu. Boli to tie pozemky 

a priestory pri Slovnafte kde parkujú kamióny. Slov naft 

podľa vyjadrenia riadite ľa, generálneho riadite ľa 

Slovnaftu, s ktorým som rokoval, by bol ochotný zob ra ť si 

do prenájmu všetky pozemky, ktoré teda sú na tom pa rkovisku 

s tým, že aj prednostu Obvodného úradu som oslovil,  lebo 

tam je viacero vlastníkov pozemkov. A naozaj oni te nto 

pozemok, také divoké parkovisko kamiónov, vy čistili pred 

Majstrovstvami sveta v ľadovom hokeji. Odvtedy to teda 

čistí sporadicky Slovnaft, alebo teda tá správcovská  

spolo čnos ť, mestská časť, ale aj dobrovo ľníci. A bolo by 

dobré, keby sme to vysporiadali, ke ďže je ochota Slovnaftu 

zobra ť si to do, do prenájmu a regulova ť tam parkovanie, 

pretože tie kamióny, ktoré tam parkujú, nie sú kami óny, 

ktoré idú do Slovnaftu, ale ktoré tam vchádzajú do podnikov 

v Bratislave a vozia, bu ď dovážajú, alebo vyvážajú tovar 

z hlavného mesta.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Faktickou poznámkou pani poslanky ňa Jégh.  
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Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Chcem ešte doporu či ť na toto parkovisko, ktoré tam je 

ozaj zbyto čne, lebo majú tam ohradené parkovisko ve ľké tí 

kamióny, títo by tam nemali čo robi ť, ale na tom páse by 

mohli urobi ť Bus pás, doslova, z Biskupíc smerom do 

Slovnaftu a bol by svätý pokoj, lebo autobusy aj ta k tade 

chodia. Len to tam upravi ť tú vozovku a nebude tam ani 

špina, ke ď si to Slovnaft zoberie, tak to bude vyriešené, 

jednou ranou dve muchy.  

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pani poslanky ňa, už sme na to traja, lebo máme aj pána 

starostu na svojej strane, tak verím, že sa nám to podarí 

urobi ť.  

Uzatváram možnos ť sa prihlási ť k bodu stotri. Uzavreme 

ho hlasovaním.  

Prosím návrhovú komisiu.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Berieme na vedomie vybavené interpelácie.  

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 ťjedenprítomných, 

tridsa ťjeden za, nikto proti, nikto sa nezdrža. 

Konštatujem, že sme schválili platné uznesenie. 

 

 

BOD 104  INTERPELÁCIE 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Otváram rokovanie o bode číslo stoštyri, ktorým sú 

Interpelácie. 

Ako prvý sa do nich prihlásil pán poslanec Osuský.  

Nech sa pá či. 

MUDr. Peter   O s u s k ý ,  Csc., poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne, pán primátor. 

Dovolím si interpelova ť vás, ako toho najvyššieho, 

v takej možno esteticko-banálnej veci.  

Chodievam do práce ob čas cez nádvorie Starej radnice. 

Na nádvorí Starej radnice sa pravidelne vyskytuje 

zaparkované vozidlo, ktoré ku cti treba poveda ť, má 

povolenie, oranžovú karti čku. Dneska tam boli pre 

spestrenie dve vozidlá.  

Nádvorie Starej radnice je malé nádvorie. Je miesto m 

kadia ľ chodia i zahrani ční turisti. Čakám kedy sa objaví na 
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tuná pri fontáne Svatého Juraja drakobijcu tiež zo dve, tri 

autá, pretože tak ako múzeum má autá, alebo má ľudí, ktorí 

tam chcú parkova ť pohodlne tri metre od vchodu, by iste 

i v tejto budove sa našli úradníci držitelia áut, k torí by 

tu chceli parkova ť dokola okolo Svätého Juraja drakobijcu.  

Predstava, že by pracovníci kancelárie prezidenta 

Českej republiky parkovali na tre ťom hradnom nádvorí okolo 

Katedrály Svätého Víta je silne avangardná.  

A musím poveda ť, že naše malé radni čné nádvorie, aby 

slúžilo ako parkovisko, považujem za úplné, úplný p ád 

estetiky a neviem si predstavi ť, že by pracovníkovi múzea, 

ktorý parkuje na tomto arkádeovom nádvorí nemalo va di ť, že 

tam stoja postavené dve autá.  

Ja neviem kde parkujú všetci úradníci z tejto budov y, 

ale ako som povedal, naš ťastie neparkujú ani na prvom, ani 

na druhom nádvorí Primaciálneho paláca.  

Dovolím si teda navrhnú ť, už akoko ľvek ke ď ušetríme na 

vymožených peniazoch na súdoch, aby sa v najhoršom týmto 

dvom autám, neviem či sú súkromné alebo firemné, zaplatilo 

parkovanie v garáži na Uršulínskej, ale aby nebolo hyzdené 

mali čké nádvorie Starej radnice, kadia ľ prechádzajú 

desiatky a desiatky turistov, ako parkovisko dvoch nie 

veľmi valných vozidiel.  

Toľko, myslím si, že toto by sa malo rieši ť.  

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 
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Ďakujem pekne. 

Pán námestník Budaj nemôže ma ť faktickú poznámku, lebo 

sme v bode Interpelácie, kde faktické poznámky nemá me.  

Moja odpove ď na vašu interpeláciu. Absolútne s vami 

súhlasím. Priznám sa, ke ď tadia ľ ja chodím, tak tam to auto 

nestojí, ale to býva neskoro ve čer. Takže zrejme to, zrejme 

je to už iný režim.  

Budem to rieši ť presne duchu toho, čo ste povedali. 

Tam žiadne autá parkova ť nemajú. Môžu priviez ť tovar. Ale 

tovar, môžu priviez ť pre muzeálne potreby veci, ktoré má 

múzeum v depozite, ale tie autá tam nemôžu parkova ť.  

Čiže tá odpove ď bude, bude v tomto duchu. A verím, že 

bude ma ť pochopenie aj zo strany pána riadite ľa múzea.  

Pán poslanec Bendík má faktickú. Teda faktickú, 

interpeláciu. Prepá čte. Interpeláciu.  

Ing. Igor   B e n d í k , poslanec MsZ: 

Ďakujem. Ďakujem pekne, pán primátor.  

Nakoľko sa na m ňa obracajú obyvatelia Karlovej Vsi, 

dovolím si vám da ť túto interpeláciu oh ľadne rekonštrukcie 

kanaliza čného zbera ča na Botanickej ulici.  

Interpelujem vás, pán primátor, oh ľadne tejto 

rekonštrukcie, nako ľko práve prebiehajúca rekonštrukcia 

ohromne skomplikovala dopravu z a do Karlovej Vsi a  každý 

deň sa tam tvoria ve ľké kolóny. Cestova ť autom cez tento 
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pre Karloveš ťanov dôležitý dopravný uzol vyžaduje ohromnú 

dávku trpezlivosti. 

Prosím o odpovede na dve otázky: 

Aký bol plánovaný termín ukon čenia rekonštrukcie? 

Po druhé, aký, aké boli prijaté opatrenia investora  

a dotknutých subjektov, aby sa rekonštrukcia realiz ovaná 

v dohodnutom termíne bez komplikácií v doprave 

a negatívneho dopadu na obyvate ľov mestskej časti Karlova 

Ves? 

Ďakujem pekne. 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Plánovaný termín rekonštrukcie bol 31. 8. To sa mal o 

skon či ť dovtedy. Viete, že tam napršalo a skomplikovala sa  

celá tá stavba tým, že ju zalialo a bolo treba robi ť ďalšie 

sana čné práce, s ktorými sa pôvodne v tom harmonograme 

nepočítalo. Posunul sa termín ukon čenia na 29. 9. My máme 

dnes 24-tého.  

Ja som požiadal pána generálneho riadite ľa BVS 

a ďalších predstavite ľov tejto spolo čnosti, ktorí sú 

investorom, aby sa snažili skráti ť ten termín, lebo mám 

informácie presne ako ste, pán poslanec, povedali 

o hrozných radoch a nespokojnosti vodi čov. Aj tu sa na 

meste s ťažovali, teda  nie len vám, ale aj na mesto.  
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Dosiahli sme také riešenie, že sa o nieko ľko dní tá 

rekonštrukcia skrátila. Ja mám informáciu, že zajtr a by to 

malo by ť otvorené, alebo možno dnes.  

Čiže z tohto h ľadiska vám odpovedám a samozrejme 

podstat, podrobnosti písomne. Pretože nemám, nemám ďalšie 

informácie. Ale to čo ste sa pýtali, som vlastne odpovedal.  

Chcete, pán poslanec, reagova ť faktickou na to, že 

ste. Chcete upresni ť svoju interpeláciu.  

Nech sa pá či. 

Ing. Igor   B e n d í k , poslanec MsZ: 

Jasné. Ja som cez tento uzol ve ľakrát chodil, 

ale nevidel som  tam napríklad žiadneho dopravného 

policajta, ktorý by chcel regulova ť premávku. Videl som 

pánov policajtov, ktorí sedeli na, teda sedeli v au te, 

ktoré bolo pri tomto dopravnom  uzle. Pozerali sa a ko 

vodi či tam stoja, pozerali sa na tie ve ľké kolóny. Mne 

hlavne ide o to, akým spôsobom sa toto dorokovalo 

s dotknutými orgánmi. Prvá vec.  

Druhá vec, taktiež tie rekonštrukcie, ktoré 

prebiehali, nemal som pocit, že by tam bola až taká , taká 

veľká pracovná morálka, že by sa tam pracovalo pilne, 

usilovne. Ve ľakrát sa tam pracovalo pomaly. No nejako tak, 

ako to na slovenské pomery chodí. Hej? 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 
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Ďakujem pekne. 

Ja ešte k tomu dodám, že časť tých prác prebiehala pod 

terénom, to znamená, nebolo vidno tých zamestnancov . Lebo 

robili, vlastne v tom, v tom priestore pod zemou. Čiže aj 

to mohlo by ť vysvetlením. Ke ď sa tie práce dostali nad zem, 

tak tých robotníkov tam pribudlo. To ste si asi vši mli.  

Ale súhlasím s vami. Dáme vám podrobný odpo čet toho, 

čo spôsobilo to pred ĺženie rekonštrukcie a aké boli 

opatrenia na to, aby tá rekonštrukcia bola čo najskôr 

ukon čená.  

Pán poslanec Šov čík, ďalší prihlásený 

v interpeláciách.  

Mgr. Sven   Š o v č í k , poslanec MsZ: 

Pán primátor, interpelujem vás, ani nie do mesiaca od 

postavenia ochrannej steny pri Katedrále svätého Ma rtina 

bola pošmirovaná. Naš ťastie sa odohrávalo v Dóme svätého 

Martina slávnostné Te Deum pri inagurácii prezident a a tá 

stena bola o čistená. Ale teraz cez leto je opä ť pošmirovaná 

sprejermi.  

Je to síce závažný problém toh, tohto mesta, že toh o 

sprejerstva pribúda, ale ja sa chcem opýta ť, že či ako 

mesto, ktoré je vlastníkom tej ochrannej steny, sme  podali 

trestné oznámenie na neznámeho páchate ľa, pretože toto bolo 

zavedené asi zhruba pred dvoma rokmi do trestného p oriadku 

ako trestný čin.  
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To by som chcel vedie ť. Lebo to by mohol, mohla by ť 

cesta ú činná k boju proti týmto sprejerom.  

Samozrejme, teraz sú tam tie tri tágy. Ve ď tam 

konkrétni sprejeri sa tam podpísali na to. Konkrétn e tieto 

tágy sú vidite ľné po celom Starom Meste a znalci scény aj 

presne vedia, že kto to je. Čiže polícia sa nemôže 

vyhovára ť na to, že nemôžu potresta ť niekoho, koho 

neprichytia pri čine, pretože tí ľudia tam nechávajú svoje 

podpisy.  

Takže samozrejme, chcel by som aj poprosi ť, aby tá 

stena bola znovu o čistená, lebo ke ď to tak necháme, tak to 

bude len pribúda ť.  

Ale chcem informáciu, moja interpelácia je, že či 

mesto ako majite ľ toho dopravného zariadenia podalo trestné 

oznámenie na neznámeho páchate ľa na tento trestný čin? Či 

si chránime svoj majetok?  

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Vážený pán poslanec, v tomto konkrétnom prípade sme  

zatia ľ trestné oznámenie nepodali, ale pripravujeme ho 

dôkladnej analýze informácií, ktoré sa nachádzajú n a 

internetových sie ťach, najmä na, najmä na  facebooku, kde 

sa títo sprejeri chvália svojimi podpismi.  

Ako ste to povedali, tak dokážeme identifikova ť tých 

jednotlivých členov tej komunity, ktorí si týmto spôsobom 

riešia nejaký svoj problém a chceme to rieši ť aj trestným 
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oznámením. Širším, ale bude sa to týka ť zrejme aj tohto 

prípadu. Tam, kde ten podpis je čitate ľný, tak nech tí 

ľudia vedia, že majú, majú za ten svoj čin aj nejakú 

zodpovednos ť.  

Čiže zatia ľ nebolo podané, pripravujeme. Máme už 

podklady na základe naozaj dôkladnej analýzy intern etových 

sietí, alebo sociálnych sietí. Čiže vieme identifikova ť, 

vieme poveda ť kto, kde, čo urobil.  Čo sa týka analýzy, 

analýzy sprejerov, respektíve grafitov v našom mest e.  

Takže to zatia ľ ústne, podrobnosti písomne. A verím, 

že vám budem môc ť napísa ť aj to, že tá stena je o čistená. 

To znamená, aby sme mohli, mohli zase konštatova ť, že tam 

je poriadok taký, aký tam bol na za čiatku.  

Pán poslanec Kríž je posledný prihlásený.  

Mgr. Oliver   K r í ž , poslanec MsZ: 

Ďakujem ve ľmi pekne.  

Veľmi krátka interpelácia.  

Vážený pán primátor, ja som dostal podnet od mnohýc h 

Petržal čanov, ale tiež návštevníkov nemocnice Antolská, že 

v tesnom dotyku nemocnice na jednej strane cesty ch ýba 

nazna čený prechod pre chodcov.  

Ono tam je taká miniatúrna križovatka pred zastávko u 

MHD, kde z troch strán ten prechod nama ľovaný je a na 

jednej strane nie je. Je tam ve ľká fluktuácia ľudí, matky 

s ko číkmi.  
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Ja by som sa rád obrátil s touto interpeláciou smer om 

na pána riadite ľa, respektíve magistrátu, respektíve 

riadite ľa Dopravného podniku, ak by to bolo možné 

v nejakom, nemusí to by ť hne ď, ale v nejakom doh ľadnom čase 

keď sa budú ma ľova ť čiary, teda ako správca komunikácie 

magistrát. Respektíve ke ď je to hne ď ved ľa zastávky, čiže 

možnože aj DPMB by mohlo nejakým spôsobom prispie ť. Lebo tí 

ľudia, ktorí idú na tú zastávku, sa tam nevedia dost ať. 

Čiže je, je dos ť podstatné aj pre Dopravný podnik, aby tam 

ten prechod bol.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec, len stru čne poviem, že toto nebude 

rieši ť Dopravný podnik, lebo ten nerobí prechody pre 

chodcov, robíme to my ako mesto. Takže ak ste to sm erovali 

na pána riadite ľa alebo na m ňa, tak je to namieste. Ale je 

to aj v záujme Dopravného podniku, aby tam ten prec hod 

samozrejme bol. 

Takže budeme reagova ť na tú vašu pripomienku, alebo 

podnet, podaný formou interpelácie.  

Ešte sa prihlásil pán poslanec a starosta Pekár.  

Nech sa pá či. 

Ing. Dušan   P e k á r , poslanec MsZ: 
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Ďakujem za slovo, pán primátor. 

Mám takisto interpeláciu, žiados ť na vás, pretože na 

rozdiel od Petržalky v Ružinove na ulici Trnavská, alebo 

ceste Trnavská sú prechody, ale už zna čne ojazdené. 

Vyzna čené, ale ojazdené.  Tak by som poprosil znova 

nastrieka ť prechody pre chodcov nachádzajúce sa v mestskej 

časti Bratislava Ružinov, časti Trnávky. Jedná sa 

o Trnavská a Krasinského pri podchode do Trnávky 

a Trnavská, Ivánska cesta pri železni čnej križovatke. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Budeme reagova ť do výšky možností, ktoré nám dáva 

rozpo čet mesta. Čiže neviem vám s ľúbi ť v tejto chvíli či to 

bude vyma ľované. Ale pokia ľ sú finan čné prostriedky, ur čite 

to urobíme.  

Uzatváram týmto bod Interpelácie, do ktorého sa už 

nikto z vás neprihlásil. 

 

 

BOD 106 RÔZNE 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 
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Otváram posledný bod dnešného programu a to je bod 

Rôzne.  

Môžem rýchlo skonštatova ť, že sa prihlásili traja 

poslanci. Nádejne to vyzeralo, že, že nie. Ešte pan i 

Šimonči čová, ktorá býva tradi čným ú častníkom nášho 

rokovania o tejto hodine. Ale stále držíme ve ľmi dobrý čas, 

takže prosím pani poslanky ňu Augustini č ako prvú v bode 

Rôzne.  

Nech sa pá či. 

Ing. Katarína   A u g u s t i n i č , poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Neviem či si kolegovia všimli, ale v informa čných 

materiáloch sme mali vlastne ešte na júnov, na júno vom 

zastupite ľstve bod Tesasco, ktorý, na ktorý som sa pýtala 

aj na rade a na ktorý, ktorý sme preberali s predse dami 

klubov a tento bod bol medzi informa čnými materiálmi. Nejak 

sme ho nepreberali, ale ja si myslím, že jeho závaž nos ť si 

zaslúžila, aby to bol riadny bod zastupite ľstva. A preto by 

som sa chcela spýta ť, ako vyzerá celá táto kauza a akým 

spôsobom mesto pokra čuje v tých rokovaniach? 

Ďakujem. 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Kríž je ďalší prihlásený. 
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Ja potom zareagujem, pani poslanky ňa, keby boli ďalšie 

otázky. Nechcem bra ť priestor pre vaše vyjadrenia. 

Nech sa pá či. 

Mgr. Oliver   K r í ž , poslanec MsZ: 

Ďakujem ve ľmi pekne za slovo. 

Ja sa chcem obráti ť na vás, pán primátor, s jedným 

problémom, ktorý, ktorý sa týka mestskej časti Petržalka.  

My sme , sa nám podarilo pre, presadi ť do rozpo čtu 

kapitálové výdavky na rekonštrukciu kaplnky pri Dos tihovej 

dráhe, ktorá sa bude teraz realizova ť, ale pri tom ke ď sme 

tam za čali ako mestská časť robi ť tie práce, tak sa 

zistilo, že tá kaplnka má ten pro, ten problém už 

dávnejšie, že nie je zapísaná na žiadnom liste vlas tníctva. 

To znamená, že my sme ve ľmi limitovaní. Samozrejme, urobíme 

úpravy, ktoré je možné bez nejakých ve ľkých stavebných 

zásahov. Bude sa tam ma ľova ť, bude sa to čisti ť, niektoré 

veci sa opravia, ale tá kaplnka neni možné ju úplne  v tých 

zásadných veciach, ona je podmytá vodou, nie je mož né tam 

stavebne zasahova ť, lebo neni na žiadnom liste vlastníctva. 

Ani mestskej časti, ani, ani hlavného mesta, ani nikoho 

iného. Nikto sa k nej nehlási, a je to historická 

pamätihodnos ť dvestoro čná. 

Takisto podobný problém vznikol aj ke ď som sa snažil 

už za čiatkom roka upozorni ť na schodisko, verejné schodisko 

na Mlynarovi čovej, ktoré je normálne schodisko v polovici 

chodníka, kde by trebalo dobudova ť zjazd pre ko číky 

a invalidné vozíky, lebo ľudia iná č chodia po blate a cez 
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trávu. A tiež sme narazili na ten istý problém, že toto 

schodisko nikto nemá v správe, ani na liste vlastní ctva. 

Ani hlavné mesto, ani mestská časť. Tým pádom nikto to neni 

ochotný  ani urobi ť, ani sa to nikto neodváži urobi ť, ani 

tam neni možné dokonca vyda ť, stavebné povolenie na, na 

realizáciu toho nájazdu pre ko číky, aj keby som to chcel 

urobi ť vo vlastnej réžii, tak to neni možné, pretože, 

pretože to nemá pána.  

Čiže ja by som ve ľmi rád bol, keby sme za čali proces 

obstarávania zápisu na list vlastníctva v mene hlav ného 

mesta. A aby sa na to nejako nezabudlo, tak som si dovolil 

pripravi ť uznesenie, ktoré pre čítam:  

Mestské zastupite ľstvo žiada primátora hlavného mesta 

zaháji ť urýchlené zahájenie procesu zápísu na list 

vlastníctva hlavného mesta, po prvé kaplnky pri Dos tihovej 

dráhe v Petržalke, po druhé, verejné schodisko na 

Mlynarovi čovej.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Slovo má pani poslanky ňa Jégh.  

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Prícestná zele ň. Ja som už na túto tému viackrát 

hovorila, že pri cestách v správe magistrátu o tú z ele ň sa 
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nikto nestará, ani nes, nepasportizuje stav, zdravo tný stav 

tejto zelene. Myslím stromov.  

Teraz pred mesiacom asi, ke ď bola tá ve ľká smrš ť, tak 

na Krajinskej ulici pred domom stodesa ť, úplne vykrútil 

strom aj s kore ňami, vyhnitý strom, a buchlo to na auto tam 

stojace a to na nede ľu ráno potom tam hasi či a ostatní 

zasahovali.  

Tam je nieko ľko takýchto stromov ovocných, ktoré boli 

vysadené pred pä ťdesiatimi rokmi, hádam, a už všetko už sú 

úplne suché. Bu ď s časti alebo trištvrte časti týchto 

ovocných stromov. Tie by bolo treba odtia ľ jednozna čne 

odstráni ť, lebo ešte pár takýchto vetrov a budeme ich ma ť 

na ceste vyrúbané, lebo to tam už nemá čo h ľadať.  

Po ďalšie. Dopravný podnik. Čakala som na to asi 

trištvrte roka. Na zastávke v Podunajských Biskupic iach pri 

nemocnici v obidvoch smeroch, tie zastávky sú tak, neviem 

ako sa mám vyjadri ť, ako vyzerajú tam. Smerom do Biskupíc, 

tam je sklenená zastávka, iba strecha a zadná stran a, bo čné 

steny neexistujú. A tam lavica na sedenie, no je v hroznom 

stave. Na druhej strane smerom do Bratislavy, tam j e 

železná alebo plechová búda, nama ľovaná ostošes ť sprejermi 

so všetkým možným. A tá ne čistota okolo toho, ale nie len 

okolo týchto zastávok, ale vôbec okolo zastávok, je  proste 

neúnosná. Tam tak málokedy čistia, alebo vyprázd ňujú tie 

smetné nádoby a ja už nemám, nemám sily s tým pánom  

Wieglom, či jak sa volá si stále dopisova ť a pripomína ť. 

Však majú zamestnanca, ktorý sa má o toto stava ť, stara ť, 

aby tie zastávky boli čistené a čisté. A nehovorím už 

o burine, čo okolo toho rastie pri niektorých zastávkach.  
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A do tretice jedno príjemnejšie. Teraz v nede ľu sme 

mali posvätenie obnoveného cintorína biskupického. Konečne 

štvorro čná robota proste dozrela a máme zrevito, 

zrevitalizovaný cintorín, nové chodníky, osvetlenie , nový 

centrálny kríž a bolo posvätené aj to rozšírenie, t eda 

rozšírená časť. A Marianum, aj zamestnanci Marianumu, 

všetka česť im, lebo sa ozaj starali a robia teraz ďalej. 

Už búrajú starý dom smútku na starom Vrakunskom cin toríne, 

budú robi ť v Prievoze cesty, budú robi ť ešte na Komárovskom 

cintoríne a v ostatných postupne na budúci rok.  

Len mám trošku ťažké srdce na to, že ke ď potrebujú 

nejaké papiere povybavova ť, či už búracie povolenie, či už 

hoci čo, tak to trvá hrozne dlho na magistráte a to potom  

hatí aj prácu. A ke ď máme také daždivé obdobie, tak nám to 

sa ukáže aj na tých prácach, že potom je to oddiale né 

a pritom by sme už mohli by ť ďalej o krok. Tak by som bola 

veľmi rada keby tie potrebné, neviem jaké povolenia vš etko 

potrebujú k tomu, aby mohli robi ť ke ď vysú ťažia niekoho, 

aby to netrvalo nejaké mesiace. Lebo toto búracie p ovolenie 

od júna teraz dostali iba na to. Viem, že nebolo to  

zapísané na liste, na liste vlastníctva. Tým dup ľom by to 

bolo treba rýchlejšie vyda ť to búracie povolenie.  

Takže pochvala na Marianum, pre zamestnancov, aj pr e 

riadite ľa, lebo ozaj splnili to, čo bolo s ľúbené. A jak na 

začiatku tohto volebného obdobia, jak ťažko sa tá práca 

rozbiehala, tak teraz je v takom dobrom tempe. A aj  na 

kultúrnej komisii, proste povedali, čo všetko urobili aj na 

Slavíne, aj na ostatných cintorínoch.  Takže v ďaka za to 

Marianumu.  
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Ďakujem.  

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Slovo má pán poslanec Uhler.  

Mgr. Jozef   U h l e r , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Pán primátor, na zajtrajšom rokovaní mestského 

zastupite ľstva máme materiál pod číslom šes ťdesiatpä ť, 

ktorý hovorí o valných zhromaždeniach spolo čností.  

Preveroval som to, nie je tam žiadna informácia o t om, 

že by malo by ť valné zhromaždenie Bratislavskej 

vodárenskej. Možno by bolo dobré pri tej príležitos ti nás 

informova ť aj o tom, čo sa tam chystá, ke ďže má dôjs ť 

k personálnym zmenám. 

A zárove ň chcem poveda ť, že možno sa tento materiál 

zajtra nestihne prerokova ť, takže bu ď by sme ho mohli 

predradi ť, alebo by ste o tom mohli informova ť teraz.  

Ďakujem. 

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. a 26. júna 2014 s pokra čovaním 3. júla a 24. septembra 2014 

 1436 

Pán poslanec Šov čík.  

Mgr. Sven   Š o v č í k , poslanec MsZ: 

Vážený pán primátor, vážené zastupite ľstvo, vyvinul 

som iniciatívu v spolupráci s Nadáciou Horský park a síce 

vybudovaní, vybudovanie verejných toaliet v prostre dí 

Horského parku oproti Horárni. Kvôli tomu musíme, p retože 

treba k tomu poveda ť, že dvadsa ťdva hektárový areál 

Horského parku nedisponuje žiadnymi verejnými toale tami 

a tam ke ď prebiehajú kultúrne a spolo čenské podujatia, tak 

tam príde od pä ť do sedemtisíc ľudí, mimo to, že ten Horský 

park denne využívajú psí čkari a bežci. Čiže myslím si, že 

to je ve ľmi dôležitá vec pre toto územie.  

V súvislosti s týmto musíme vybudova ť na Bohú ňovej 

ulice, to je tá nespevnená lesná cesta, ktorá ide c ez 

Horský park, kanaliza čnú prípojku, ktorú realizuje 

Bratislavská vodárenská spolo čnos ť.  

Ale pri tejto príležitosti sme zistili, že územie 

Horského parku, teda tie parcely, nemajú založené l isty 

vlastníctva. Tak to musím poveda ť, že táto inf, samozrejme, 

nám to ve ľmi skomplikovalo to stavebné konanie, lebo tým 

pádom musíme ís ť verejnou vyhláškou, ale, čím sa, čím sa 

predlžuje čas.  

Ale dos ť ma táto informácia zasko čila, že ko ľkokrát 

sme tuná hovorili o Horskom parku ako o jednom ve ľmi cennom 

území na území Bratislavy a nakoniec sa dozviem, že  parcely 

Horského parku nemajú založené listy vlastníctva v prospech 

hlavného mesta. Tak poprosím, keby magistrát hlavné ho mesta 
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Slovenskej republiky na tomto za čal operatívne pracova ť, 

aby boli založené na parcely Horského parku listy 

vlastníctva v prospech hlavného mesta.  

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Má teraz slovo pani Katarína Šimon či čová, ktorá je 

prihlásená z radov obyvate ľov.  

Ja sa potom vyjadrím k tým niektorým otázkam, ktoré  

smerovali priamo na m ňa. A ak budete chcie ť reagova ť, 

samozrejme vám dám priestor.  

Nech sa pá či, pani Šimon či čová.  

Ing. Katarína    Š i m o n č i č o v á ,  poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Dobrý ve čer vám všetkým.  

Chcela by som hovori ť o cestnej zeleni, o ktorej tu 

hovorím hádam na každom jednom zastupite ľstve posledné 

razy.  

Pán primátor, o cestnej zeleni by som chcela hovori ť. 

Už som vám to minule spomenula, že naša komisia pri jala 

uznesenie, že do 15. 8. by sa tá cestná zele ň, to znamená 

stromoradia pri komunikáciách prvej a druhej triedy , ktorú 

má zatia ľ v správe oddelenie správy komunikácií, či ako sa 

volá to bývalé océhá a ktoré nemá žiadneho odborník a na 

stromy, by sa malo presunú ť pod oddelenie životného 
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prostredia a mestskej zelene. Hovorili sme o tom sp olu, 

vraveli ste, že nebude to do 15. 8. 

My sme mali na našej komisii predsed, predsední čku, 

nie predsední čku, vedúcu oddelenia životného prostredia 

a mestskej zelene, pani Prostejovskú, ktorá povedal a k 16. 

9. Zatia ľ sa to neudialo.  

Zrejme aj v súvislosti s tým, čo hovorila pani 

poslanky ňa Jégh, predpokladám, že to sú stromy, ktoré 

patria práve oddeleniu správy komunikácií, ktoré ne má 

absolútne žiadneho odborníka na stromy, takže niet sa čo 

čudova ť, že stromy sú v takom stave, v akom sú. Nikto tomu  

nerozumie, dopraváci zrejme odstra ňujú stromy vtedy ke ď im 

zavadz, zavadzajú v doprave, ale nie pre to, aby sa  o ne 

starali, tak ako to zákon o ochrane krajiny a príro dy 

vyžaduje. To je jedna vec.  

Druhá vec je. Práve dnes som po čula takúto informáciu, 

že toto oddelenie správy komunikácií cez spolo čnos ť A.R.K., 

ktorá vykonáva okrem iného aj orezy stromov, sa chy stá 

orezáva ť stromy, pravdepodobne nestihne to teraz za tie tri  

dni septembrové, bude to robi ť v októbri.  

Ja upozorním na to, pán primátor. Pod ľa zákona 

o ochrane prírody a krajiny a vyhlášky príslušnej, stromy 

možno orezáva ť do 30. septembra. Ak od 1. októbra ktoko ľvek 

bude orezáva ť stromy v Bratislave, tak už nebudem bra ť 

ohľad vôbec na ni č. Minulého roku ste to v decembri 

prikázali oreza ť stromy na Štefanovi čovej, na Štefánikovej, 

pardon, pretože nebolo snehu, nemali čo robi ť, tak 

orezávali stromy. Vtedy som povedala, dobre, nedám to na 
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inšpekciu. Ale odteraz, pán primátor, jednak to rob ia za 

ove ľa drahšie peniaze, ako by to robili odborníci 

arboristi, jednak nám tie stromy zni čia a, a potom, ke ď sa 

to aj odovzdá tým, ktorí tomu rozumejú, to jest odd eleniu 

mestskej zelene, tak tá, to oddelenie, neviem kde z oberie 

to ľko pe ňazí, aby sanovalo tú neodbornú prácu tej 

spolo čnosti A.R.K., ktorá nás oberá o naše peniaze. A ešt e, 

ešte to budeme ma ť aj ove ľa drahšie.  

A druhá poznámka, je, ani netušíme, inventarizácia 

stromov doteraz nebola urobená, netušíme ko ľko máme 

stromov,  jednak v správe jednej spolo čnosti, druhej 

spolo čnosti, teda oddelení.  

A invetarizácia stromov neznamená, aby ste vedeli, aký 

počet stromov kde máme, akého druhu, ale aj vyjadrené 

v korunách. Pardon v Eurách. A to je majetok (gong)  mesta, 

o ktorom nevieme, respektíve, ke ď budeme vedie ť ko ľko to je 

peňazí v tom, potom sa budeme chyta ť za hlavu ako 

nehospodárne s ním narábame, s týmto majetkom mesta . A to 

je majetok mesta.  

Ďakujem pekne. 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Ak dovolíte, teraz kratu čké reakcie na tie otázky, 

ktoré tu zazneli smerom ku mne. 
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Otázka Tesaka je predmetom rokovaní, kde sa snažíme  

dospie ť k tomu, aby sme rozplietli trošku ten re ťazec, 

pre čo vlastne došlo k zámene pod športovou halou na 

Pasienkoch.   

Súviselo to s Národným futbalovým štadiónom, o ktor om 

tu bude zajtra re č, pretože mesto malo záujem pomôc ť 

Národnému futbalovému štadiónu. Čiže získalo pozemky pod 

Národným futbalovým, respektíve vtedy ešte pod Tehe lným 

poľom, aby tam mohol by ť Národný futbalový štadión, a tým 

pádom ale skomplikovalo situáciu pod športovou halo u na 

Pasienkoch a pod našou gymnastickou halou. Čiže trošku je 

ten problém zapeklitý. Tomuto sa snažíme rozumie ť a potom 

aj ďalším zámerom, ktoré s tým územím okolo štadióna In teru 

súvisia.  

Čiže povedal by som, že stále bežia rokovania, ktoré  

nie sú uzavreté. A mám taký pocit, že to už nestihn eme 

predloži ť na októbrové zastupite ľstvo, aby sme vám navrhli 

nejaké riešenie. Snažíme sa, proste, porozumie ť tej logike 

tých zámien a navrhnú ť vám nejaké spätné riešenia, pokia ľ 

je to len trochu možné. Už sa nedá vymeni ť pozemok pod 

Tehelným po ľom, to samozrejme nevieme urobi ť. Čiže musíme 

ís ť do iných riešení, ale chceme pri nich zoh ľadni ť to, že 

my sme vyšli v ústrety športu, tak by možno aj súkr omné 

subjekty mohli nie čo urobi ť pre šport zase náš, alebo teda 

mestský.  

Čiže je to zložitejší problém, ako sme si mysleli, 

preto to stojí, preto sme vám dali identifikáciu mi esta, 

ktoré si myslíme, že by malo by ť predmetom riešenia. 

Nemusí, nemusia to by ť všetky pozemky, ktoré sa v tom roku 
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iks zamie ňali, ale zúžili sme to len na tie, ktoré sú 

nevyhnutné. To je predmetom toho informa čného materiálu.  

Pokia ľ by sme od vás dostali istý mandát, že áno, 

v týchto pozemkoch sa máte hýba ť a dajte riešenie, ja 

neviem aké, tak my to samozrejme urobíme, tie rokov ania 

teda bežia, rozsah majetku je špecifikovaný v mater iáli.  

Čo sa týka kaplnky pri Dostihovej dráhe, nemám probl ém 

s tým, aby sme sa ju snažili zapísa ť, ale váženému 

poslancovi Krížovi chcem poveda ť, že schodiská v Petržalke 

sú vážnejšia vec, ako sa dá vyrieši ť uznesením, ktoré ste 

navrhli, lebo my tvrdíme ako mesto, už nieko ľko rokov, že 

schodiská si kúpili všetci tí, ktorí si kúpili byty  

v panelových domoch. Oni to ešte nevedia. My si mys líme, že 

je to tak, že sme im to predali ako sú časť toho domu.  

A je to najmä o povinnosti. To sú proste starosti. Ak 

si jedno to schodisko zapíšeme, všetky nám padnú na  hlavu. 

Všetky budeme opravova ť, všetky budeme čisti ť a tak ďalej, 

a tak ďalej. Máme na to rôzne právne výklady, ktorým 

odpovedáme, nie možno vždy príjemne, vlastníkom týc h 

bytových domov, že prepá čte, ale tie schodiská patria vám.  

Stal sa úraz, ja si to pamätám ešte v Petržalke, kd e 

nejaká pani si na takomto schodisku ublížila ve ľmi zásadným 

spôsobom. Nebolo toho, kto by za to zodpovedal. Tam  sme na 

to tiež narazili.  

Čiže pán poslanec Kríž upozornil na vážny problém, 

ktorý ale sme nedotiahli tak ďaleko, aby sme boli s ním 

nie čo urobi ť. Ja sa bojím, že tá časť uznesenia o tých 
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schodiskách bude problematická, prosím, keby sme hl asovali 

o jednom a druhom samostatne. Nemám s tým problém, aby sme 

to prijali, ja si to dám preveri ť, či to robí právne 

problémy, čo s tým vieme urobi ť.  

Čo sa týka personálnych zmien. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Áno to je nejaké iné. Prepá čte, to nie je bytové 

schodisko, rozumiem. Čiže Oliver ma upozornil na to, že sme 

niekde inde.  

Prepá čte, pán poslanec, nevedel som si to celkom hne ď 

predstavi ť.  

Čiže v tomto prípade je to iný prípad, než tie 

schodiská, ktoré vedú na terasy, ktoré naozaj tvrdí me, že 

si ľudia kúpili a s nimi samozrejme aj tie schodiská.  

Čo sa týka personálnych zmien v Bratislavskej 

vodárenskej spolo čnosti, žiadne neplánujem. Ja som reagoval 

na diskusiu, ktorú sme tu mali v júni a ktorá hovor ila 

o tom, že kto bude za spolo čnos ť kona ť, ke ď nemá formálne 

stanoveného predsedu predstavenstva. Dal som si na to 

spracova ť právne analýzy, ktoré hovorili, že do časne sa 

toto dá preklenú ť postupom, ktorý zvolila Bratislavská 

vodárenská spolo čnos ť, ale dlhodobo to tak fungova ť nemôže. 

Musí ma ť predsedu predstavenstva, lebo tak, ako tu citoval,  

myslím pán poslanec Šov čík, na poslednom zastupite ľstve 

pred prázdninami, podpisuje predseda predstavenstva  plus 
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jeden člen predstavenstva. Ak predseda nie je, akoby nemal  

kto kona ť.  

Čiže v piatok nám zastu, na valnom zhromaždení sa 

odohrá len to, že sú časný generálny riadite ľ, ktorého 

zvolilo predstavenstvo zo svojich radov, bude vymen ovaný za 

predsedu predstavenstva. Toto je vec, ktorá nepodli eha 

schváleniu mestského zastupite ľstva a robím ju v dobrej 

viere, že chcem, aby tá spolo čnos ť normálne, legálne 

a právne fungovala. Žiadne iné zmeny sa tam neudejú , 

pretože inak by ste o nich museli vedie ť a museli by ste na 

ne da ť mandát. A beriem to tak ,že tá spolo čnos ť má 

fungova ť normálne a hospodárne do konca roku. Predpokladám,  

že po vo ľbách bude predmetom diskusie, či sú časný 

manažment, ktorý tam je zostáva, alebo tam bude záu jem 

urobi ť nejaké zmeny. Toto bude predmetom rokovania nového  

zastupite ľstva, ktoré bude zvolené po, po komunálnych 

voľbách. Čiže teraz robím len kroky, aby som vlastne 

napravil tú situáciu, o ktorej niekto by mohol vzni esť 

pochybnosti. Toto sa stane v piatok na valnom zhrom aždení. 

Má to valné zhromaždenie mimoriadne len jeden jedin ý bod 

programu.  

Vážna informácia, čo sa týka Horského parku, ja prosím 

kolegov, keby pozna čili túto úlohu, rovnako ako tú vec 

ohľadne oddelenia životného prostredia a mestskej zele ne. 

Určite zabezpe číme to, aby sme neorezávali mimo zákonného 

termínu, to teda akože nie. Ak sme zmeškali termíny , tak 

budeme orezáva ť zase na jar, vtedy ke ď to zákon káže. 

Jednoducho nemáme dôvod meni ť, respektíve porušova ť zákon.  
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Čo sa týka presunu cestnej zelene pod oddelenie 

životného prostredia a mestskej zelene, mám taký úm ysel, 

chcem to urobi ť ešte v tomto volebnom období. To je otázka 

zodpovednosti, ktorú sme nieko ľkokrát rokovali na 

operatívnej porade primátora. Máme k tomu materiály , máme 

zásadnú zhodu vo vedení. Nikto s tým nemal problém,  len 

treba poveda ť: od 1. 10. sú to títo, ktorí majú tú odbornú 

spôsobilos ť a nech sa teda o to starajú.  

Čiže to len odpove ď pre pani Šimon či čovú, aby to tu 

nahlas, nahlas zaznelo.  

Prosím, vyvolal som nejaké faktické poznámky, alebo  

vystúpenia.  

Nech sa pá či, pán poslanec Kríž, faktická.  

Mgr. Oliver   K r í ž , poslanec MsZ: 

Ja iba doplním k tomu schodisku.  

Ja som vám to ukazoval na tej fotografii aj kvôli 

tomu, že to nie je klasické schodisko, ktoré je sú časťou 

terasy, na to som už dávno upozor ňoval, to sú, spája 

vlastne dve chodníky. To je v strede chodníka, kde dve, dva 

časti chodníka sú v nie rovnakej výške, a tým pádom tam 

boli vytvorené možno štyri, pä ť schodov, ale nikdy tam 

nikto nemyslel na to, že tade sa bude chodi ť aj ko číkom. 

Čiže tí ľudia chodia potom cez trávu.  

Čiže nepatrí to žiadnemu domu. Je to odsadené od dom u 

a je to ved ľa zastávky MHD na tej Mlynarovi čke.  

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 
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primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem za vysvetlenie.  

Myslím, že potom je jasné, že treba podpori ť ten váš 

návrh.  

Pani poslanky ňa Augustini č.  

Ing. Katarína   A u g u s t i n i č , poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem ve ľmi pekne za slovo, aj za zodpovedanie tej 

mojej otázky.  

Ja som si ten materiál informa čný pre čítala a tam sa 

hovorí konkrétne o jednej z alternatív a teda tej, o ktorej 

sa uvažuje a to je zámena pozemkov. Čiže ja si myslím, že 

by sme mali o tom materiáli rokova ť ešte v tomto 

zastupite ľstve. Nehovoriac o tom, že pokia ľ viem, tak im 

hrozia predžalobnými výzvami na zaplatenie toho náj mu.  

Čiže ja by som dala, teda podala uznesenie k tomuto 

bodu: 

Mestské zastupite ľstvo pre po prerokovaní materiálu 

po A/ berie na vedomie aktuálnu situáciu v lokalite  

Pasienky a tiež odovzdanú petíciu za záchranu šport ovísk 

hlavnému mestu SR Bratislavy,  

po B/ žiada primátora, aby za čal rokova ť s vlastníkmi 

pozemkov o riešeniach vzniknutej situácie, a  

po C/ žiada primátora, aby predložil na najbližšie 

mestské zastupite ľstvo informáciu o výsledku rokovaní.  

Podávam písomne.  
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Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. 

Toto bol, zdá sa, posledný príspevok do Rôzneho. Má me 

pred sebou dve hlasovania, pretože padli dva návrhy  na 

uznesenie zo strany pána poslanca Kríža a zo strany  pani 

poslankyne Augustini č.  

Kým ešte prídeme ku hlasovaniu, sú tu dve faktické 

poznámky. 

Pán poslanec Fiala ako prvý.  

Stanislav   F i a l a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Čiste teoreticky. Najbližšie zasadnutie, ak dnes tot o 

prijmeme, je už zajtra.  

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Áno.  

Stanislav   F i a l a , poslanec MsZ: 

To iba pre pani Augustini č.  

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 
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Pán poslanec Hr čka.  

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ja len chcem požiada ť, aby sa o každom z tých bodov 

hlasovalo samostatne.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Áno, to sa aj bude.  

Že najbližšie zastupite ľstvo je zajtra. Pán poslanec 

má pravdu, čiže to by sme celkom nevedeli naplni ť.  

Budeme mať možno trochu problém, a nebudeme ma ť 

problém, lebo má to by ť informácia. Čiže my týžde ň pred 

zastupite ľstvom októbrovým vám vieme napísa ť v akom stave 

sú rokovania. To vieme urobi ť. Aby ste mali aktuálne info, 

že kam sme sa dostali a čo vlastne mesto, akú pozíciu háji 

v tých rokovaniach, kam sa snažíme to dosta ť.  

Prosím, návrhová komisia bude ma ť teraz prácu a to 

bude závere čná časť nášho dnešného rokovania.  

Pani predsední čka, máte slovo.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 
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Dostali sme návrh uznesenia od pána poslanca Kríža 

a to znie: Mestské zastupite ľstvo žiada primátora hlavného 

mesta SR Bratislavy zabezpe či ť urýchlené za čatie procesu 

zápisu na list vlastníctva v prospech hlavného mest a SR 

Bratislava, po prvé kaplnku pri Dostihovej dráhe, 

katastrálne územie Petržalka, po druhé, verejné sch odisko 

na Mlynarovi čovej ulici.  

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Toto môžme, predpokladám, hlasova ť spolo čne.  

Takže hlasujeme o návrhu pána poslanca Kríža. 

Nech sa pá či. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Pán poslanec pripravil malé ob čerstvenie v zákulisí, 

že vám chce po ďakova ť za podporu jeho návrhu.  

Dvadsa ťosem prítomných, 

dvadsa ťosem za, nikto proti, nikto sa hlasovania 

nezdržal. 

Konštatujem, že sme prijali tento návrh. 

Pani predsední čka, nech sa pá či. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Ďalšie, ďalší návrh na uznesenie je od poslankyni 

Augustini č:  
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Mestské zastupite ľstvo pre po prerokovaní materiálu 

po A/ berie na vedomie aktuálnu situáciu v lokalite  

Pasienky a tiež odovzdanú petíciu za záchranu šport ovísk 

hlavnému mestu SR Bratislavy,  

 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Je, je, je v informa čných.  

Nemusíte to schváli ť, ve ď ja.  

Prepá čte, nech sa pá či. 

Poslanci avizujú, že nemali materiál, ale materiál je 

v informa čných materiáloch, aj ke ď sme o ňom samostatne 

nerokovali.  

Prosím, keby ste to ešte raz pre čítali. Ve ľmi sa 

ospravedl ňujem, ja som vás prerušil.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Čítam to, čo tu je napísané. 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Áno, áno, len poslanci avizovali, že teda nemáme 

materiál. Nejaký máme. Nerokovali sme, takže prosím , nech 

sa pá či.  
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Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Takže ostane tak ako ona napísala, alebo to má 

opravi ť.  

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Nemáme možnosť. Vy len musíte pre číta ť to, čo bolo 

(poznámka: nezrozumite ľné slovo). 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Takže, mestské zastupite ľstvo pre po prerokovaní 

materiálu 

po A/ berie na vedomie aktuálnu situáciu v lokalite  

Pasienky a tiež odovzdanú petíciu za záchranu šport ovísk 

hlavnému mestu SR Bratislavy,  

po B/ žiada primátora, aby za čal rokova ť s vlastníkom 

pozemku o riešeniach vzniknutej situácie, a  

po C/ žiada primátora, aby predložil na októbrové 

mestské zastupite ľstvo informáciu o výsledku rokova, 

výsledkoch rokovaní. 

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.  

Aha. Pán poslanec, vy ste chceli o každej časti toho 

uznesenia zvláš ť? Tak?  
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(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Dobre, dobre ja som len myslel, že chcete oddelene 

o pánovi poslancovi Krížovi a poslankyni Augustini č. Ale 

môžme (poznámka: nezrozumite ľné slovo). 

Čiže pôjdeme prvá časť. Prosím, toto hlasovanie 

rušíme. Čiže prvá časť uznesenia. Budeme to musie ť po 

častiach. Bol tu návrh, aby sme hlasovali po častiach, Ke ď 

poslanec takú požiadavku vznesie, treba jej vyhovie ť na 

základe rokovacieho poriadku.  

Čiže prvá časť je. Len k ľúčové slová, berie na vedomie 

a neviem čo. Skúste, prosím, len toto. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Takže to á čko znie, berie na vedomie aktuálnu situáciu 

v lokalite Pasienky a tiež odovzdanú petíciu za zác hranu 

športovísk hlavnému mestu SR Bratislavy. To je á čko.  

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte o tejto časti 

uznesenia. Berie na vedomie materiál a odovzdanú pe tíciu.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Dvadsa ťsedem prítomných poslancov, 

dvadsa ťtri za, nikto proti, štyria sa zdržali. 

Táto časť bola prijatá.  
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Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Časť bé. Žiada primátora, aby za čal rokova ť 

s vlastníkom pozemku o riešeniach vzniknutej situác ie. 

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 ťpäť za, nikto proti, traja sa zdržali, jeden 

nehlasoval. 

Aj táto časť bola prijatá. 

Pani predsední čka.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

V časti cé takisto žiada primátora, aby predložil na 

októbrové mestské zastupite ľstvo informáciu o výsledkoch 

rokovaní. 

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, 
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dvadsa ťjeden za, nikto proti, šiesti sa zdržali, dvaja 

nehlasovali. 

Aj táto časť bola prijatá.  

Už nie je tak blízko k deviatej hodine ako som si 

myslel, ale napriek tomu si myslím, že sme skon čili 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Áno, áno, už sme skon čili v ve ľmi slušnom čase. Odhady 

boli naozaj horšie.  

Veľmi pekne vám ďakujem za váš aktívny prístup. Zajtra 

8.30 budeme otvára ť nové zastupite ľstvo s devä ťdesiatimi 

deviatimi bodmi programu. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Áno, ur čite áno. Ur čite áno.  

Takže ďakujem, kon čím dnešné zastupite ľstvo a želám 

vám pekný ve čer.  

(ukon čenie o 21.31 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) 


