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PRVÝ DEŇ ROKOVANIA 12. 12. 2013 

 

(za čiatok o 8.45h) 

 

OTVORENIE, VOĽBA OVEROVATEĽOV ZÁPISNICE 

A NÁVRHOVEJ KOMISIE 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prosím, keby ste zaujali svoje miesta, ja som 

napočítal v sále dostatok poslancov na to, aby sme mohli  

otvori ť naše dnešné rokovanie. Čiže, prosím, keby ste sa 

usadili, o minútku za čneme. 

...ste sa usadili na svojich miestach. Tí, ktorí st e 

hos ťami nášho rokovania, prosím, keby ste zaujali  mies ta 

ur čené pre hostí a my môžeme pristúpi ť k otvoreniu dnešného 

rokovania. 

Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vážen é  

dámy a páni, prosím, keby ste sa venovali najmä náš mu 

dnešnému rokovaniu. 

Ja vás chcem privíta ť na rokovaní otváram zasadnutie  

mestského  zastupite ľstva, ktoré týmto otváram. Vítam na 

ňom poslancov mestského zastupite ľstva, vítam zatia ľ 

neprítomných starostov mestských častí, ale oni ur čite 

prídu, pretože je to dobrým zvykom, že sú ú časťou, sú časťou 
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nášho rokovania  a samozrejme vítam aj všetkých prí tomných, 

ktorí prišli a nachádzajú sa v predsálí zrkadlovej siene.  

Chcem vám poveda ť, že dnešné rokovanie konáme 

v predviano čnom čase a tak trochu  sme tomu prispôsobili aj 

to, akým spôsobom budeme dnes pokra čova ť, pretože sú časťou 

nášho rokovania bude aj vystúpenie deti z bratislav ských 

umeleckých škôl pred obednou prestávkou. Myslím si,  že to 

patrí k tej predviano čnej atmosfére. Našli ste si na 

stoloch dar čeky, ktoré tiež pripravili naše deti v rámci 

základných umeleckých škôl a centier vo ľného času. Máme 

ešte niektoré ďalšie, takže, takže pokia ľ by ste mali 

záujem, môžete si vybra ť pre svoje potešenie aj ďalší 

dar ček, pokia ľ by vás oslovili tie veci, ktoré vám deti 

ponúkli. 

 
Po tomto príjemnom za čiatku chcem pristúpi ť 

ku pracovnej časti nášho rokovania. Pod ľa prezen čnej 

listiny som dostal informáciu, že je prezentovaných  

dvadsa ťpäť poslancov, myslím si, že v sále nás je už viac, 

takže môžem konštatova ť, že mestské zastupite ľstvo je 

uznášaniaschopné. 

O ospravedlnenie neú časti nepožiadal na celý de ň 

nikto, ale dvaja poslanci avizovali, že prídu neskô r, to je 

pani poslanky ňa Feren čáková, pán poslanec Greksa a pani 

poslanky ňa Černá avizovala,, že bude musie ť skôr odís ť 

a potom sa vráti. Takže tieto ospravedlnenia som do stal 

a chcel som vás o nich informova ť. 
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Čo sa týka overovate ľov zápisnice, za overovate ľov 

zápisnice navrhujem dvoch poslancov, je to pán posl anec 

Fiala a pán poslanec Kor ček.  

Ak máte, prosím, nejaké iné návrhy, nech sa pá či, 

teraz.  

Keďže tomu tak nie je, prosím, prezentujte sa 

a hlasujte o zložení overovate ľov dnešnej zápisnice. 

Prezentujte sa a hlasujte.   

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Konštatujem, že je tridsa ťtri prítomných poslancov, 

tridsa ťtri za, nikto proti, nikto sa nezdržal. 

Schválili sme návrh na zloženie overovate ľov. 

Prechádzame k návrhu na zloženie návrhovej komisie . Do 

návrhovej komisie navrhujem týchto poslancov a posl ankyne: 

pán poslanec Len č, pani poslanky ňu Ondrišová, pán poslanec 

Bendík, pán poslanec Havrila a pani poslanky ňa Jégh.  

Sú, prosím, nejaké iné návrhy na zloženie návrhovej   

komisie?  

Pokia ľ nie sú, dávam hlasova ť o zložení návrhovej  

komisie tak, ako som ju pred chví ľou pre čítal. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťštyri prítomných, 

tridsa ťštyri za, nikto proti, nikto sa hlasovania 

nezdržal. 

Schválili sme zloženie návrhovej komisie.  
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Jej členov prosím, keby sa usadili na miesta, ktoré sú 

ur čené pre prácu tejto komisie. 

Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, 

prechádzame k návrhu programu. 

(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  30. 11. 2 013  

2.  Návrh závere čného ú čtu hlavného mesta SR Bratislavy za 
rok 2012 a hodnotiaca správa za rok 2012 – materiál  
v písomnej forme bol distribuovaný na rokovanie MsZ  26. 
a 27.6.2013 pod bodom č. 2 

3.  Návrh na zmenu rozpo čtu hlavného mesta SR Bratislavy na 
rok 2013 

4.  Návrh rozpo čtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 
2014 – 2016 
(stiahnuté z programu rokovania) 

5.  Percentuálne podiely mestských častí a návrh na ur čenie 
príspevku malým mestským častiam pod ľa čl. 91 Štatútu 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

6.  Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa 
týkajúceho sa prenájmu nebytového priestoru v Domov e 
seniorov Lama č za ú čelom zabezpe čenia zdravotníckych 
služieb pre obyvate ľov zariadenia Domova seniorov 
Lamač, MUDr. Pavlovi Vencelovi a to za symbolické 
nájomné 1,00 eur za priestor o ploche 48,33 m2/rok  

7.  Návrh na predaj nehnute ľností v Bratislave, k. ú. 
Petržalka, stavby so súpis. č. 1645 a pozemku parc. č. 
1185, spolo čnosti Sanatórium AT, s.r.o., so sídlom 
v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zrete ľa 
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8.  Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Ra ča, parc. 
č. 9379/2, Romanovi Achsovi, ako prípadu hodného 
osobitného zrete ľa 

9.  Návrh na od ňatie správy nehnute ľností v Bratislave, k. 
ú. Nivy, pozemkov parc. č. 9749/1, 9749/12, 36, 38, 40-
45 a stavieb súp. č. 4944 na parc. č. 9749/1 a súp. č. 
1730 na parc. č. 9749/12, mestskej príspevkovej 
organizácii MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislav y a 
na predaj nehnute ľností v Bratislave, k. ú. Nivy, 
pozemkov parc. č. 9749/1, 9749/12-20, 35, 36, 38-45 
a stavieb súp. č. 4944 na parc. č. 9749/1 a súp. č. 
1730 na parc. č. 9749/12, obchodnej spolo čnosti Twin 
City a.s. ako prípadu hodného osobitného zrete ľa 

10.  Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupite ľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy  č. 582/1993 zo d ňa 
16.12.1993, ktorým bol schválený nájom pre Slovensk ú 
národnú stranu so sídlom v Bratislave 

11.  Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa 
týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave,  k. ú. 
Petržalka, parc. č.  2848/157,  pre spolo čnos ť ATM 
DEVELOPMENT s. r. o. so sídlom v Bratislave 

12.  Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa 
týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. 
Dúbravka, parc. č. 3420/8, spolo čnosti YIT Reding a.s., 
so sídlom v Bratislave 

13.  Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa 
týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. St aré 
Mesto, Antonovi Hercegovi, JUDr. Zuzane Hercegovej 
a Ing. arch. Romanovi Hájkovi 

14.  Návrh na schválenie  do časného vy ňatia z bytového fondu 
2-izbového bytu č. 18 vo výmere 49,05 m2 v bytovom dome 
súp. č. 3162 na pozemku parc. č. 3651/147 
na Veternicovej  12 v Bratislave, k. ú. Karlova Ves , 
pre Slovenskú filharmóniu so sídlom v Bratislave, a ko 
prípadu hodného osobitného 

15.  Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta  
Slovenskej republiky Bratislavy o ur čení názvov 
novovzniknutých ulíc a námestia a o zmene názvu 
námestia v mestských častiach Bratislava-Záhorská 
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Bystrica, Bratislava-Jarovce, Bratislava-Petržalka 
a Bratislava-Nové Mesto 

16.  Návrh Rámcovej zmluvy o službách vo verejnom záujme  a 
Rámcovej investi čnej zmluvy na roky 2014 - 2023 

17.  Návrh zmluvy o nájme majetku medzi hlavným mestom S R 
Bratislavou a Dopravným podnikom Bratislava, a.s. 

18.  Návrh na zvýšenie základného imania obchodnej 
spolo čnosti Dopravný podnik Bratislava, a.s. 

19.  Návrh financovania obnovy vozidlového parku pre MHD  

20.  Návrh na pokra čovanie prechodného obdobia do spustenia 
III. etapy IDS BK, po čas ktorého sa  v dopravných 
prostriedkoch DPB, a.s. bezplatne prepravujú držite lia 
preukazov ťažko zdravotne postihnutej osoby na základe 
preukázania sa preukazom 

21.  Sumár krokov (predaj akcií SPaP) 

22.  Participatívny rozpo čet na rok 2014 

23.  Návrh na schválenie dividendy vo výške 1.000.000.- EUR 
pre hlavné mesto SR Bratislavu ako akcionára obchod nej 
spolo čnosti Odvoz a likvidácia odpadu a.s. 

24.  Správa o aktivitách Bratislavského dobrovo ľníckeho 
centra v r. 2013 

25.  Návrh Zásad poskytovania jednorazového finan čného 
príspevku obetiam domáceho násilia 

26.  Návrh na delegovanie právomocí zria ďovate ľa na 
primátora vo veci schva ľovania správy o výchovno-
vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach 
ZUŠ/CVČ  za predchádzajúci školský rok 

27.  A. Informácia o stave príprav ropovodu Bratislava-
Schwechat 
(poznámka: bude prerokované po Vystúpeniach ob čanov) 
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27.  Informácia o rokovaniach so spolo čnos ťou Henbury 
Development, s.r.o., so sídlom Hodžovo námestie 2, 811 
06 Bratislava 

28.  Návrh plánu kontrolnej činnosti mestského kontrolóra 
hlavného mesta SR Bratislavy a jeho útvaru na I. po lrok 
2014 

29.  Návrh na zrušenie bodu 2. uznesenia Mestského 
zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 
1317/2013 zo d ňa 24. 10. 2013, ktorým bolo schválené 
použitie finan čných prostriedkov na kúpu pozemkov vo 
vlastníctve spolo čnosti LUKOIL Slovakia, s.r.o. 
so sídlom v Bratislave 

30.  Návrh na neuplatnenie predkupného práva hlavného me sta 
SR Bratislavy k spoluvlastníckemu podielu vo ve ľkosti 
1/50 k pozemkom v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, par c. 
č. 12813/2, parc. č.  12813/4, parc. č. 12813/5 a parc. 
č. 12815, vo vlastníctve Katharina Clauder 

31.  Návrh na neuplatnenie predkupného práva hlavného me sta 
SR Bratislavy k spoluvlastníckemu podielu vo ve ľkosti 
2/300 k pozemkom v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, pa rc. 
č. 12813/2, parc. č.  12813/4, parc. č. 12813/5 a parc. 
č. 12815, vo vlastníctve Dr. Lászlóne Botfay 

32.  Návrh na odpustenie poplatkov z omeškania vo výške 
15 841,91 € 

33.  Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemk u v 
obytnom dome Medzilaborecká 9, Jela či čova 18, Tehelná 
11, Ladislava Dérera 2, Tehelná 13, 15, Ušiakova 4,  
Heyrovského 13, Pifflova 11, Be ňadická 4, Be ňadická 2 
vlastníkom bytov 

34.  Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemk u v 
obytnom dome a hromadných garážach Hlavá čikova 35, 
Martin čekova- garáže vlastníkom garáží 

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

36.  Interpelácie 
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37.  Rôzne 

16.00 h vystúpenie ob čanov   

Informa čné materiály : 

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

b)  Informácia o rozpo čtovom hospodárení hlavného mesta SR 
Bratislavy 

c)  Informácia o odpísaní nevymožite ľných poh ľadávok 
hlavného mesta SR Bratislavy 

d)  Informácia o vypracovaných znaleckých posudkoch zad aných 
oddelením správy nehnute ľností 

e)  Informácia o zmene organiza čného poriadku Magistrátu 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
s ú činnos ťou od 15.11. 2013 

f)  Informácia  o prijatých opatreniach na odstránenie 
nedostatkov zistených finan čnou kontrolou v mestskej 
rozpo čtovej organizácii  Základnej umeleckej  škole 
Miloša Ruppeldta, Panenská 11, Bratislava 

g)  Informácia  o prijatých opatreniach na odstránenie 
nedostatkov zistených finan čnou kontrolou v mestskej 
rozpo čtovej organizácii Centra vo ľného času Hlinícka 3, 
Bratislava 

h)  Informácia o prevode spoluvlastníckeho podielu na 
pozemku v obytnom dome Palkovi čova 5, Tehelná 9, 11, 
Viš ňová 9, 11, Tehelná 13, 15, Jamnického 16, 
Hlavá čikova 24, Tupolevova 4, Rovniankova 9,  Blagoevova 
20, Šustekova 11, Turnianska 4 vlastníkom bytov 

i)  Informácia o plnení úloh Mestskou políciou hlavného  
mesta Slovenskej republiky Bratislavy za mesiac nov ember 
od 01.11.2013  do 20.11.2013 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Na úvod vás chcem informova ť, že body 16, 17, 18, 19, 

20, 27 a 27a sú tými bodmi, pri ktorých chýba stano visko 

komisií alebo mestskej rady. Sú to tie pravidelné 

informa čné body a niektoré ďalšie, ktoré predkladáme priamo 

na rokovanie mestského zastupite ľstva, čiže o ich zaradení 

budeme hlasova ť samostatne.  

Chcem vás informova ť o programe tak, ako ho máme 

predložený a o zmenách, ktoré v ňom navrhujem urobi ť.  

Sťahujem Návrh rozpo čtu hlavného mesta Slovenskej 

republiky na roky 20014 až 2016, to znamená bod číslo štyri  

s vysvetlením, že sme dva krát rokovali na finan čnej 

komisii a zatia ľ sme nedosiahli zhodu o tomto návrhu 

rozpo čtu. Ve ľmi sme sa tomu podrobne venovali aj z h ľadiska 

príjmov, aj z h ľadiska výdavkov a vyžaduje si schválenie 

rozpo čtu vä čší časový priestor. To znamená, z poslancami 

smerujeme k tomu, aby sme ďalej pracovali na návrhu 

rozpo čtu a predložili ho na rokovanie mestského 

zastupite ľstva v januári budúceho roku.  

Namiesto bodu štyri navrhujem zaradi ť materiál, ktorý 

má len jednoduchý návrh uznesenia. Je to Návrh na 

schválenie rozpo čtového provizória na rok 2014, to znamená 

formálny krok, ktorý musíme urobi ť v zmysle zákona 

o rozpo čtových pravidlách územnej samosprávy. 

Toto je môj návrh na zmenu programu. 

Súčasne vás chcem informova ť, že v čera sme sa dohodli 

z predsedami poslaneckých klubov a platforiem, že b od číslo 
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27A prerokujeme ako prvý po otázkach alebo Vystúpen iach 

občanov. To znamená 27A Informácia o stave prípravy 

ropovodu by mala by ť zaradená ako prvá popoludní, teda prvá 

po Vystúpeniach ob čanov . Teda 27A má takúto, takúto časovú 

alokáciu.  

Žiadne iné zmeny z mojej strany nepredkladám. 

Vidím, že sú prihlásení viacerí poslanci, ktorí sa 

hlásia ku zmenám programu, takže dávam slovo ako pr vému 

pánovi poslancovi Šindlerovi.  

Nech sa pá či. 

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

Ďakujem z, ďakujem za slovo, pán primátor. 

Ja dávam návrh presunú ť bod číslo 9 to je MARIANUM, 

predaj MARIANUMU, z bodu  9 do bodu 34A. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ako 34A? Že by sme o ňom neskôr rokovali. 

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

Neskôr rokovali, aby sme zrýchlili dneskajší ten de nný 

proces, lebo sa mi zdá, že ke ď to budeme teraz doobeda, že 

sa zasekneme a dve hodiny tu budeme o tom rozpráva ť. 
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Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Dobre, tento návrh predložil pán poslanec Šindler.  

Ja v tejto súvislosti chcem pripomenú ť ešte jednu vec, 

ktorú sme v čera diskutovali na grémiu poslaneckom, a to je 

bod číslo 23, ktorý súvisí s rozpo čtom. Pani poslanky ňa 

Tvrdá upozornila na to, že pred zmenou rozpo čtu by sme 

tento materiál mali prerokova ť. Čiže ako 2A by som zaradil 

23. 

Je to otázka dividend zo spolo čnosti OLO, ktorú sme už 

vykonzultovali na tento rok, teraz hovoríme o roku 2013, 

ale mali by sme to formálne urobi ť pred tým,  než schválime 

zmeny rozpo čtu.  

Čiže 23 by bola ako 2A po schválení alebo rozhodnutí  

o ú čte za rok 2012, by sme prerokovali 23. pán poslanec  

Šindler dal presun iného bodu na neskorší čas.  

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. 

Vážené zastupite ľstvo, vážený pán primátor, tak ako 

som avizovala na pondel ňajšej operatívnej porade, chcem vás 

láskavo aj v mene ostatných karloveských poslancov Igora 

Bendíka a Petra Len ča poprosi ť o podporu pri zaradení bodu 

Vodné dielo Pe čniansky les – Siho ť ako bod číslo šestnás ť, 

15A, hne ď za majetkovými bodmi.  
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A viete, že za tie tri roky, čo sme tu nezvyknem 

preskakova ť nejakým spôsobom štandardnú procedúru 

schva ľovania bodov programu, urobila som to hádam iba raz  

pred troma rokmi, ke ď som žiadala o podporu na dotáciu pre 

Karloveskú lodenicu. Vtedy ste ma podporili všetci,  verím, 

že tak urobíte aj teraz a podporíte nás. Vedú ma k tomu 

závažné dôvody.  

Iba ve ľmi krátko dva z nich. Jedné bolo nedávne 

vyjadrenie pána premiéra v novinách, kde informoval , že 

prebiehajú intenzívne rokovania ve ľkých slovenských 

a čínskych výrobcov už o príprave a budovaní vodného d iela. 

A druhý je aj ten, na základe skúseností, ktoré sme  

mali s ministerstvom hospodárstva, ktoré sa týkalo výstavby 

ropovodu, kedy sme najprv boli obvinení z vyt ĺkania kapi, 

politického kapitálu a s prís ľubom, že po vo ľbách nám budú 

poskytnuté informácie. Posledná informácia z minulé ho 

týžd ňa je, že ministerstvo hospodárstva potrebuje čas rok 

a pol. Myslím si, že dovtedy môže by ť neskoro. 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Poprosím pani poslanky ňu Augustini č.  

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

Ďakujem za slovo. 
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Ja by som chcela do programu zaradi ť jeden ve ľmi 

dôležitý bod. Preto hne ď na za čiatok ako  bod 5A  hne ď po 

rozpo čtových veciach. Ten bod  má názov Informácia 

o postupe mesta v prípade spoplatnených parkovísk p red 

Ružinovskou nemocnicou a Nemocnicou svätého Cyrila a Metoda 

v Petržalke. 

Vzhľadom na kritický stav, ktorý tam je a nezáujem 

ministerstva zdravotníctva a sú časného vedenia nemocnice si 

myslím, že mesto je posledné, ktoré môže v tejto ve ci kona ť 

a preto ma budú zaujíma ť informácie čo mesto podniklo a čo 

ešte podnikne.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Pani poslanky ňa, komunikujeme aj s nemocnicou, aj 

s ministerstvom. Ale to Vám poviem v tom bode, pret ože si 

myslím, že je dobré, aby sme o tom dnes hovorili.  

Slovo má pán poslanec Nesrovnal na to, aby prednies ol 

svoj návrh na zmenu programu.  

Nech sa pá či, pán predseda.  

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

Pán primátor, nemám ani návrh na zmenu programu, al e 

chcel som skomentova ť ešte ten rozpo čet (poznámka: 

predsedajúci „Nech sa pá či“), ak teda môžem (poznámka: 
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predsedajúci „Nech sa pá či“)v tejto chvíli, pretože asi sa 

žiada poveda ť, že dnes by sme ten rozpo čet neschválili 

v tej podobe ako bol a mali sme na to viaceré dôvod y. 

Ten prvý dôvod bol taká chýbajúca komunikácia medzi  

Vami a poslaneckými klubami, pretože ten rozpo čet sme 

dostali skuto čne na poslednú chví ľu. Ke ď to porovnáme 

s minulým rokom, tak išlo, ide o oneskorenie viac a ko 

mesiac.  

22. 11. sme dostali vyrovnaný rozpo čet, s ktorým sme 

mali za čať pracova ť. A Vy ste ten rozpo čet vyvesili na 

úradnú stránku mesta internetovú bez akejko ľvek spolupráce 

s poslancami. A toto si myslíme, že nie je správne.  To je 

prvý dôvod, pre čo by sme tento rozpo čet nepodporili, 

pretože chceme, aby v tom zverejnenom rozpo čte tiež si 

občania mohli pre číta ť poslanecké priority a prácu 

poslancov. A toto ste nám tým spôsobom, ktorý ste z volili 

znemožnili.  

Za druhé, rozpo čet bol postavený na ve ľmi vágnych 

príjmoch. Tá dotácia šes ť miliónov, o ktorej hovoríte, nie 

je zapracovaná v štátnom rozpo čte. Čiže je to ve ľmi neistá 

položka, ktorá závisí zrejme od úvahy toho poskytov ate ľa. 

Stále nevieme či bude, nebude. Či to bude udržate ľné 

riešenie systémové, alebo či to bude iba nejaké predvolebné 

gesto tak, ako sa stalo napríklad v týchto župných voľbách, 

kedy predseda vlády rozdával dotácie po obvodoch, v  ktorých 

táto strana chcela zví ťazi ť.  
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Ďalej sú tam nereálne zo strany OLA a nereálne príjm y 

z predaja Kamenného námestia, proti ktorému proti s a  

poslanecké kluby v tejto chvíli sú.  

A tretia vec, čo chcem upozorni ť, rozpo čet by 

neprešiel aj ur čite preto, pretože sám hlavný kontrolór 

upozornil poslancov na jeho chyby a vo svojom stano visku 

poslancov požiadal, aby rozpo čet neschválili, čo si myslím, 

že je ve ľmi výrazný signál oh ľadne kvality tohto materiálu.  

Takže to nie je len tak, že sme sa dohodli, že bude  

provizórium, ale rozpo čet by v tejto kvalite a v tomto, 

v tejto forme, ktorú (poznámka: nezrozumite ľné slovo) 

predložil, jednoducho neprešiel. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Faktickou poznámkou chce reagova ť pán poslanec Fiala. 

Nech sa pá či. 

Stanislav   F i a l a , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo.  

Pán primátor, nie ve ľmi k tomu čo doda ť, čo povedal 

pán, pán kolega Nesrovnal.  

Naozaj s ním súhlasím, preto si myslím, že rozpo čet 

dnes mal by ť predložený, pretože v tej chvíli ako som si 

našiel na stole ten návrh uznesenia, s ktorým ja 

nesúhlasím. To je ako keby my sme si to rozpo čtové 
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provizórium vybrali a nejako si ho želali. Nie je t o 

pravda. My by sme si želali, aby bol schválený rozp očet, 

ale tak ako bol predložený, nebol schválite ľný.  

To znamená, ja by som za korektnejšie považoval 

predloži ť rozpo čet a Vy by ste sa od nás dozvedeli, že ho 

neschva ľujeme a postupovali by sme potom v zmysle zákona.  

Ja už teraz informujem, že za, za rozpo čtové 

provizórium hlasova ť nebudem.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Ja si uvedomujem, že teraz sme v štádiu program, al e 

chcem vám poveda ť, vážené poslankyne a poslanci, že ten 

rozpo čet sme predložili najlepšie, aký sme predloži ť mohli.  

Ten problém, ktorý máme, ten problém, ktorý máme 

a teraz viem, že ideme do vecnej diskusie, čiže ja skúsim 

len krátko faktickou poznámkou.  

Tá otázka zložitosti toho rozpo čtu a pre čo nám to 

to ľko trvalo bola v tom, že sa nám na rok 2014 znižujú  

príjmy, ke ďže sa mestu po číta štyristopätnás ť tisíc 

obyvate ľov a nie štyristotridsa ť tisíc, ako doteraz. To je 

reálny výpadok na strane príjmov, ktorý nás bude dl hodobo 

stretáva ť, pokia ľ s tým nie čo neurobíme. To je objektívny 

fakt, ktorý sme my nespôsobili a to, ako sa k nemu postavil 

Úrad pre ochranu osobných údajov a naši obyvatelia.   
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A druhá otázka je, že nemôžeme po číta ť v roku 2014 

s príjmami z Bratislavskej vodárenskej spolo čnosti, lebo 

sme to tak rozhodli v tomto zastupite ľstve, že sme 

podporili investi čný plán, ktorý s týmto nepo číta.  

A na druhej strane máme spolufinancova ť európske 

projekty, ktoré nám navyšujú výdavkovú stránku rozp očtu, 

ktorú v roku trinás ť jednoducho neboli v takom rozsahu.  

Čiže zložitos ť toho rozpo čtu je v tom, odkia ľ na toto 

všetko vzia ť peniaze. O tom sme diskutovali vo finan čnej 

komisii ve ľmi vecne. A ja chápem, že sú prirodzené otázky 

poslancov a že sme na tie otázky možno mali málo času, aby 

sme na ne všetky mohli odpoveda ť.  

Čiže ja ten postup, ktorý sme zvolili vnímam ako 

vytvorenie časového priestoru na to, aby sme tú zhodu 

našli. Vrátane priorít poslancov, ktoré ke ď som ich ja 

dostal, tak sa dotýkajú niekde sumy okolo osem aleb o devä ť 

miliónov eur. A v tom rozpo čte jednoducho taký priestor 

nemáme.  

Čo som teda mal zapracova ť do rozpo čtu, ke ď už si to 

takto povieme? Čo som tam mal zapracova ť? Ja som mal 

vybera ť vaše priority? Dostal som návrhy, o ktorých sme 

mali diskutova ť. Viem, že na to bolo málo času, preto sme 

si ho teraz vytvorili tak, aby sme ten priestor vyu žili na 

dohodu o tom, ktoré priority, v akom rozsahu môžu b yť do 

toho rozpo čtu zapracované, pretože ten rozpo čet musí by ť na 

konci d ňa vyrovnaný.  
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Čiže chcem len vysvetli ť, že naozaj, je to vecná 

stránka, ktorá je zložitá vo vz ťahu k roku 2014 a verím 

pevne, že ten priestor, ktorý máme časový, dokážeme využi ť 

na to, aby sme o tom rozpo čte dosiahli zhodu. A boli 

presved čení, že za ňho môžete hlasova ť.  

Dve faktické poznámky. Pán poslanec Drozd, pán 

poslanec Hr čka.  

Nech sa pá či. 

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

Ďakujem pekne. 

Pán primátor, Ty vedieš túto schôdzu a chcem Ťa 

poprosi ť, aby si sa nenechal za ťahova ť do diskusie. Sme 

v bode programu a venujme sa tomu. Ja myslím, že má me body, 

kde tieto otázky vieme si zodpoveda ť. Aj či pri bode štyri. 

Dokončime program, odhlasujme a po ďme pracova ť. Lebo bežne 

tu už sedávame do dlhých no čných hodín alebo dva dni.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec Kríž, k programu. Nech sa pá či. 

Mgr. Oliver   K r í ž , poslanec MsZ: 

Ďakujem ve ľmi pekne, vážený pán primátor.  

Neviem, či to už odznelo. Sa ospravedl ňujem ak áno. Ja 

by som bol rád, keby sme vedeli bod číslo 27A, čo je 
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Informácia o stave príprav ropovodu Bratislava – Sc hwechat, 

posunú ť na dobu tesne po Vystúpeniach ob čanov. To znamená, 

rátam 16.30. 

Viem, že sú tu ľudia z ob čianskych združení, aj moji 

aktivisti z Petržalky, ktorí by radi povedali možno  pár 

slov k tejto téme, preto by bolo dobré, keby sa ved eli 

oprie ť o nejakú konkrétnu hodinu. Čiže navrhujem 27A hne ď 

za Vystúpenie ob čanov.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ja už som o tom informoval, pán poslanec, lebo sme sa 

o tom v čera zhodli na poslaneckom grémiu. Ale ten návrh 

teda ste dali zhodný, čiže budeme to takto, takto 

posudzova ť.  

Dobre. Čiže máme to, máme to takto.  

Prosím, ideme rozhodnú ť o návrhoch, ktoré zazneli.  

Ako prvý návrh predložil pán poslanec Šindler, ktor ý 

navrhuje, aby sme bod 9 schválili do programu ako b od 34A, 

to znamená najprv prešli všetko ostatné a potom sa venovali 

bodu, o ktorom zrejme diskusia bude trochu dlhšia.  

Pán poslanec Šindler dal návrh, dávam o ňom hlasova ť.  

 

Kto je za to, aby sme bod 9 rokovali ako bod 34A? 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

Pani kolegy ňa spustí hlasovanie  

(Prezentácia a hlasovanie.) 
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Tridsa ťšes ť prítomných poslancov, 

pätnás ť z nich hlasovalo za, jeden proti, osemnásti sa 

zdržali, dvaja nehlasovali. 

Konštatujem, že sme neschválili tento návrh a budem e 

o tom bode rokova ť ako o bode číslo 9. 

 

Ďalší, ďalší návrh. Pani poslanky ňa Augustini č 

predložila v tom znení, aby sme ako bod 5A, hne ď po veciach 

okolo rozpo čtu, rokovali o informácii, ktorá sa týka 

parkovania pred nemocnicou na Ružinovskej a na Anto lskej.  

Vás som presko čil. Ospravedl ňujem sa. Takže vrátime sa 

k návrhu pani námestní čky Nagyovej Džerengovej, ktorá 

navrhuje rieši ť vodné dielo ako bod 15A. 15 A je Informácia 

o vodnom diele? Tak to nazveme? Pani námestní čka? Ako by to 

malo znie ť? Vodné dielo je možno málo, čo to bude? 

Informácia? Čiže Informácia o príprave vodného diela 

v Bratislave alebo nie čo také. 

(poznámka:  po čuť hovor mimo mikrofón) 

 

Áno. Vodné dielo Pe čniansky les – Siho ť, aby bolo 

úplne jasné, o ktorom, o ktorom diele ideme hovori ť.  

Návrh pani námestní čky dávam hlasova ť teraz. Zaradi ť 

nový bod 15A Informácia o príprave vodného diela Pe čniansky 

les – Siho ť. 
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Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťosem prítomných, 

tridsa ťosem za, nikto proti, nikto sa nezdržal. 

Konštatujem, že sme tento návrh schválili. 

 

Teraz je tu ten návrh o parkovaní. Informácia 

o parkovaní pred Ružinovskou a nemocnicou na Antols kej, 

teda Univerzitnou nemocnicou svätého Cyrila a Metod a 

v Petržalke.  

Prosím, prezentujte sa a hlasujte o bode 5A.  Návrh 

pani poslankyne Augustini č. 

(Prezentácia a hlasovanie.)  

Tridsa ťosem prítomných, 

tridsa ťsedem za, nikto proti, nikto sa hlasovania 

nezdržal, jeden nehlasoval. 

Konštatujem, že sme schválili tento návrh.  

Ten návrh, aby sme o bode 27A rokovali o 16.30 

považujem za sú časť programu, nikto vo či tomu nevystúpil, 

čiže ten návrh budeme schva ľova ť v takomto znení. A sú časne 

aj to, že o bode 23 budeme rokova ť ako 2A, to je tiež 

súčasťou programu z mojej strany.  

Budeme  musie ť rozhodnú ť o bodoch 16, 17, 18, 19, 20, 

27 a 27a. ke ďže nikto nenamietal, budeme o nich hlasova ť 

spolo čne, o ich zaradení do programu. 
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Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Zaradenie do programu tých bodov, ktoré nemajú 

stanovisko komisií a mestskej rady. Sú to vä čšinou 

informa čné body, ktoré ho ani nemôžu ma ť, pretože idú 

priamo na zastupite ľstvo. 

(Prezentácia a hlasovanie pokra čuje.) 

Tridsa ťosem prítomných, 

tridsa ťšes ť za, nikto proti, dvaja sa zdržali 

hlasovania. 

Konštatujem, že tieto body sme schválili. 

Zostáva nám hlasovanie o programe ako celku so 

všetkými úpravami a zmenami, ktoré zazneli pri disk usii 

o programe 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťosem prítomných, 

tridsa ťšes ť za, nikto proti, dvaja sa hlasovania 

zdržali. 

Konštatujem, že sme program dnešného rokovania 

schválili a budeme sa ním riadi ť.  
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BOD 1 INFORMÁCIA O PLNENÍ UZNESENÍ 

MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO 

MESTA SR BRATISLAVY SPLATNÝCH  

K 30. 11. 2013 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

.Bodom číslo jedna nášho programu je Informácia 

o plnení uznesení mestského zastupite ľstva hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy splatných k 30. 11.  

Obyčajne ten materiál predkladáme bez úvodného slova, 

ale dnes chcem krátke úvodné slovo. Chcem sa osprav edlni ť 

pánovi poslancovi Kolekovi za to, že sme internú 

komunikáciu, ktorú sme mali rieši ť na úrovni úradu 

preniesli do toho materiálu. Pán poslanec, naozaj s a 

ospravedl ňujem, pretože si myslím, že si veci vieme 

vysvetli ť mimo toho materiálu. Čiže chcem len k tej  časti, 

ktorá uvádza akým spôsobom sa menili termíny a podo bne, 

prosím, prijmite toto ospravedlnenie z mojej strany , my si  

to vykomunikujeme, my si to vykomunikujeme na úrovn i úradu.  

Samotný materiál teda je skôr predmetom vašej, vaše j 

rozpravy. Čiže dávam vám priestor. Chcel som len túto 

poznámku urobi ť na adresu pána poslanca Koleka.  

Otváram diskusiu, do ktorej sa ako prvý hlási  pán 

poslanec Nesrovnal. 

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

Ďakujem pekne. 

Pán primátor, presne k tomuto bodu sa chcem vyjadri ť 

aj nie len ako poslanec ale ako predseda poslanecké ho 

grémia, ktoré zah ŕňa všetkých poslancov, pretože tón, ktorý 

ste zvolili v návrhu tohto uznesenia je skuto čne 

neprimeraný vo či pánovi poslancovi a musím poveda ť, že to 

nie je výnimka.  

Nechcem teraz do tejto diskusie vnáša ť kontroverziu 

nejakú, ale je to ur čitý trend, ktorý sa tu už dlhšie 

prejavuje, ktorý sa prejavuje napríklad v urážlivom  

správaní vo či poslancov.  Spomínam si len na prvého 

riadite ľa magistrátu, ktorý od Vás, z Vašej  pravice urážal  

poslancov a Vy ste neboli schopný sa ich zasta ť. Museli sme 

sa ozva ť až my. Hovorím aj o zasadnutí finan čnej komisie 

z tohto leta, kedy ani Vy sám ste neudržali nervy n a uzde 

a potom ste sa museli ospravedl ňova ť pani Dzivjákovej aj 

pánu Kolekovi za urážky. Hovorím o spôsobe komuniká cie aj 

Vášho pána riadite ľa, ktorý ke ď som vyslyšal Vašu prosbu 

a obrátil som sa na úrad písomne s otázkou  nejakýc h 

finan čných informácií,, my napísal v duchu nájdi si to sá m. 

Mimochodom, Vy sám to neviete, tieto informácie náj sť už 

tri mesiace, ktoré ja som si mal nájs ť v lete sám.  

Takže to je štýl a to nehovorím ani o niektorých 

Vašich zamestnancoch, ktorí na rôznych komisiách sa  

vyjadrujú spôsobom takým, že poslanci sa musia ohra di ť. 

Myslím, že toto je neprijate ľné. Je to nie, nie dobrý štýl 

politickej kultúry a tu sa asi nedá vyhovára ť na 

zamestnancov úradu, to je prose, to ide od Vás, pán  



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 12. december 2013 s pokra čovaním 29. januára 2014  

 33 

primátor, to Vy musíte zastavi ť. Tí ľudia by to nerobili, 

keby u Vás videli, že takýto prístup nie je možný. Ale 

keďže u Vás  vidia zrejme, že je to tolerovate ľné, tak sa 

toho dopúš ťajú. A ja Vás prosím, aby ste to raz a pre vždy 

zastavili.  

Neviem si predstavi ť, napríklad, že u nás na župe by 

sa niekto správal vo či Vám, alebo vo či akýmko ľvek iným 

opozi čným poslancom týmto spôsobom, to sa jednoducho 

nestalo a ani sa to nestane. Ten človek by tam na druhý de ň 

nepracoval. Tak Vás prosím, aby ste si z tohto zobr ali 

poučenie a už vydali taký signál vlastným zamestnancom,  aby 

aj pri kontroverzných témach, aj pri rôznych poslan eckých 

náladách a rôznych návrhoch rôznej kvality, uznávam , ľudia 

udržali nervy na uzde a zavládla tu nejaká pracovná  

profesionálna atmosféra a poslanci sa nedopúš ťali, pardon, 

zamestnanci sa nedopúš ťali vo či poslancom takýchto 

lapsusov. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Faktickou poznámkou reaguje pán poslanec Kolek. 

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

Tá moja faktická, ďakujem za slovo, bola ešte 

adresovaná  na Vás, pán primátor, len sme sa teda n ejakým 

časovým oneskorením dostali k tomu takto. 
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Ja, ste sa priamo na m ňa obrátili, či prijímam 

ospravedlnenie. Áno, pokia ľ to chápem tak, že sú časne 

dávate pokyn na to, aby sa tie štyri strany textu 

z materiálu navždy stratili. Pokia ľ to je chápané takto, 

taj je to v poriadku, beriem to. 

K meritu veci poviem k týmto štyrom stranám iba to ľko, 

že  vzh ľadom na moju a teda našu, dvoch, dvoch kolegov ste 

mali delegovaných ako pozorovate ľov do Ústrednej 

inventariza čnej komisie, som naozaj mohol prís ť aj v tom 

čase s tvrdením, že inventarizácia nebola naplnená p odľa 

toho zámeru, akým bolo, bolo prijaté uznesenie 

jedenás ťštyridsa ťšestka a pod ľa toho ako pán primátor dal 

aj pokyn na vykonanie inventarizácie. Čiže napriek tomu, že 

ten termín bol, bol pre odpo čet (gong) interpretovaný ako 

skorý, ja hovorím, že ja som tie informácie mal. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Toto bola faktická poznámka zo strany pána poslanca  

Koleka. 

Teraz sa pán poslanec prihlásil s riadnym vystúpení m 

v tomto bode programu.  

Pán poslanec, nech sa pá či, máte slovo. 
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Ing. Ignác   K o l e k , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Takže pokra čoval by som vo ľne z toho čo tu už odznelo. 

Naozaj ako pozorovatelia sme mali možnos ť zú častni ť sa 

aspo ň týmto spôsobom priebehu inventarizácie.  

Pre ozrejmenie všetkých, ospravedl ňujem sa možno za 

dĺžku toho môjho príspevku, ale dovolím si pre číta ť 

zápisnicu zo zasadania Ústrednej inventariza čnej komisie zo 

dňa 31.10. a 15. 11. podotýkam, že tridsiaty prvý des iaty 

bol pred ĺžený termín na ukon čenie inventarizácie so 

všetkým, čo k tomu náleží. Čiže nie len priebeh 

jednotlivých inventár, inventárnych úkonov, nie len  priebeh 

diel čích inventariza čných záverov ale aj ukon čenie práce 

Ústrednej inventariza čnej komisie.  

Znova sa obraciam k tomu dátumu 15. 11., čiže posledná 

diel čia inventariza čná komisia, alebo čiastková 

inventariza čná komisia bola robená 30. 10. čiže z tohto 

dôvodu naozaj nebol tam časový priestor na to, aby diel čie 

inventariza čné komisie mohli spracova ť materiál a aby 

Ústredná inventariza čná komisia mohla, mohla urobi ť tú 

svoju prácu, ktorú z titulu náplne práce má.  

V pôvodnom harmonograme Ústredná inventariza čná 

komisia po zozbieraní materiálov od diel čích 

inventariza čných komisií mala vyhradených myslím štrnás ť 

alebo pätnás ť dní na svoju prácu. Čiže čiara, kde sa 

ukon čila fyzická inventa, inventúra a inventarizácia, 

pokia ľ teda išlo o fyzickú alebo dokladovú inventúru a ta m 

mala, mala nastúpi ť práca Ústrednej inventariza čnej 
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komisie. Čiže znova zopakujem, toto je nie čo čo sme písali 

a bolo nám interpretované na stretnutí 15. 11, 

Niektoré veci presko čím, ale tie podstatné, dúfam, že 

sa mi podarí interpretova ť: 

Zasadanie otvoril inžinier Boris Kotes, predseda 

Ústrednej inventariza čnej komisie.  

Inžinier Ján Sýkora informoval o priebehu vykona, 

výkone mimoriadnej inventarizácie. Čiže tu nikto 

nespochyb ňuje, že mimoriadna inventarizácia neprebiehala 

majetku hlavného mesta Slovenskej republiky Bratisl ava bola 

vykonaná k stavu 30. 6. 2013, respektíve k 30. 7., čo sa 

týkalo pokladne a hotovosti. Celkovo obsahovala ose mdesiat 

čiastkových inventariza čných komisií, štrnás ť diel čích 

inventariza čných komisií a jedna Ústredná inventariza čná 

komisia.  

Pre vykona, výkon, vykonanie CIK, teda budem v skra tke 

hovori ť, bolo potrebné ukon či ť inventarizáciu aj vo 

všetkých dvadsiatichštyroch rozpo čtových or, organizáciách, 

desiatich príspevkových, sedemnástich mestských častiach 

a Dopravnom podniku, a. s., ktoré spravujú mestský majetok. 

Teda celkovo pä ťdesiatdva organizácií. Všetky rozpo čtové 

a príspevkové organizácie, Dopravný podnik, mestské  časti 

boli informované doporu čeným listom o povinnosti vykona ť 

inventarizáciu mestského majetku.  

Troška presko čím. Vo vyhodnocovacom období, tom 

pôvodnom k 30. 8. 2013, bolo doru čených osemnás ť 

inventariza čných zápisov od rozpo čtových a príspevkoch 

organizácií v zria ďovate ľskej pôsobnosti hlavného mesta, 

a 15. 8. 2013 od Dopravného podniku. 
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V období od za čiatku mimoriadnej inventarizácie do 26. 

9. bolo, bolo vykonaných mimoriadnych inventarizáci í pod ľa 

rozhodnutia 1621 primátora bolo doru čených štyridsa ť 

inventariza čných zápisov. Štyridsa ť. To znamená, z tých 

osemdesiatich iba polovica.  

Dňa 24. 10. bolo prijaté uznesenie číslo 1285, ktorým 

mestské zastupite ľstvo žiadalo primátora o pred ĺženie 

termínu.  

K dnešnému d ňu, čiže k 15. 11., bolo vykonaných, 

vykonaných, ani nie teda doru čených sedemdesiatjedna 

čiastkových inventariza čných komisií, teda ukon čilo prácu 

sedemdesiatjedna. Z toho nebolo možné dokon či ť tridsa ťdva 

čiastkových inventarizácií z dôvodu nefunk čnosti, 

neaktuálnosti mode, modulu Majetok. Modul Majetok b ol 

uvedený do prevádzky, dobre po čúvate, 24. 10. 2013 cca 

o desiatej hodine a k dnešnému d ňu ešte nie je 

aktualizovaný. 

Čiže pôvodný termín koniec deviateho mesiaca, 

pred ĺžený termín desiaty, desiaty mesiac. Ale to, čo bolo 

nevyhnutne potrebné, aby fungovalo bolo spojazdnené  24. 10. 

Podotýkam, že tento modul bol nefunk čný celý rok. Čiže 

nebola to informácia alebo poznanie, z ktorým sa členovia 

inventariza čnej komisie (gong) oboznámili až vtedy, ke ď sa 

zahájila mimoriadna inventarizácia. 

Mimoriadna inventarizácia majetku  hlavného mesta S R 

Bratislavy v stave k 30. 6., pokladní a skladov k 3 1. 7. 

preto  nie je  úplná a nie je možné vyhotovi ť 

inventariza čný zápis bez závad. To je konštatovanie, 
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s ktorým sme boli oboznámení a my teda ako pozorova telia 

sme mali jediný možný spôsob, ako teda túto skuto čnos ť 

prija ť na vedomie. 

Všeobecné informácie a pripomienky. Tri krát, štyri  

krát sa tu hovorí čo som vyžadoval a čo vyžadovala pani 

inžinierka Dzivjáková, čo vyžadoval od inventariza čnej 

komisii pán kontrolór.  

Prebehnem až k záveru. Ústredná inventariza čná komisia 

prijala vyššie uvedené informácie, pod ľa ktorých nebol 

výkon mimoriadnej inventarizácie ukon čený pre jej neúplnos ť 

z dôvodu nevykonania inventarizácie štyrmi mestským i 

časťami a neúplnos ťou funk čnos ťou modelu majetok. 

Zaúčtovanie zistených inventariza čných rozdielov bude 

vykonané pod ľa rozpisu a tak ďalej. 

Čiže, vážené kolegyne, vážení kolegovia, ctený 

predkladate ľ tejto, tohto informa čného materiálu, pokia ľ je 

to, čo je tu podpísané predsedom Ústrednej inventariza čnej 

komisie pravdivé a teda nemáme dôvod o tom nejakým spôsobom 

pochybova ť, toto ma viedlo k tomu, že na tom ostatnom alebo 

minulom zastupite ľstve som tvrdil, že Ústredná 

inventariza čná komisia neukon čila, takto je to tu 

štylizované, nie je možné ukon či ť, neukon čila 

inventarizáciu, nie po tej stránke, že neprebehlo t o, čo 

bolo možné, aby prebehlo, ale ona jednoducho konšta tuje, že 

organizácia, ktorá sa nazýva magistrát hlavného mes ta nemá 

vytvorené podmienky na to, aby bola v stave zdokume ntova ť 

majetok, záväzky, poh ľadávky, aby štandardným spôsobom, 

ktoré zákon predpisuje, ukon čila inventarizáciu, či už 

riadnu, to hovorím o tých inventarizáciách, ktoré m ateriály 
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som si vypýtal a hovoria o tom, že v desiatom roku,  

jedenástom, dvanástom sa plus – mínus na devä ťdesiat 

percent opakujú stále tie isté nedostatky, ktoré v rámci 

roka prebiehajúceho po inventarizácii neboli dotiah nuté do 

konca. A to nie preto, že tí ľudia, ktorí robili 

inventarizáciu to urobili zle, ale že ten, kto mal 

dotiahnu ť inventarizáciu do toho, aby naplnil zákon, to 

nedokázal urobi ť, respektíve zanedbal to, alebo z dôvodu, 

pardon, neschopnosti, to nebolo urobené.  

S touto skuto čnos ťou súhlasí aj pán, pán kontrolór, 

lebo to bola jedna z jeho požiadavok, že aby invent ariza čné 

rozdiely, ktoré boli urobené k 31. 12., boli najskô r 

zaú čtované tak, ako to teda zákon požaduje a až potom s a 

hovorilo o inventariza čných rozdieloch, ktoré prinesie 

inventarizácia mimoriadna.  

Nerád by som akože naozaj na ťahoval čas ďalej, hovorím 

len jedno, že pokia ľ vám tu predkladate ľ v tomto štádiu 

a v tomto materiály, v jednotke, opätovne je tvrden é, že 

inventarizácia je splnená a že naše uznesenie teda tým 

pádom je ukon, je, je naplnené, hovorím, že toto je  

klamstvo. Vychádza to presne z toho, čo som tu citoval 

z tejto zápisnice. A podotýkam, že tu nehovorím 

o nedostatku, ktoré by, ktorý, ktorých by sa dopust ili 

členovia čiastkových, diel čích alebo ústrednej 

inventariza čnej komisie. Jednoducho je to konštatovanie 

stavu, ktorý momentálne na magistráte vládne.  

Tu teraz nechcem hovori ť o zodpovednosti pána 

inžiniera Kotesa, nechcem hovori ť o zodpovednosti pána 

riadite ľa, ja sa priamo obracám na politickú a volenú 
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funkciu pána primátora. Pán primátor, pardon, ke ď v tejto 

súvislosti som rozmýš ľal, tak mi vždy napadlo, že pán 

generál. Lebo bol taký generál, ktorý sa volal Pote mkin. 

Hej? Čiže on sa snažil urobi ť nie čo naoko, že je splnené 

a na druhej strane fyzická skuto čnos ť bola úplne iná.  

Toto je stav, ktorý je úplne alarmujúci. Nie v tej 

podstate, že ľudia to nedokážu robi ť. Dokážem sa vži ť aj do 

tých ľudí, ktorí, nak, nakoniec aj sa na m ňa obrátili 

mailom, že viete si predstavi ť, že sme robili 

inventarizáciu koncoro čnú, ktorá kon čila v marci, v šiestom 

mesiaci za číname s novou inventarizáciou. Momentálne už je 

príkaz na vykonanie trinásteho roka inventarizáciu,  hej? 

A títo ľudia robia z inventarizácie do inventarizácie, 

prechádzajú. To znechutenie ur čite je opodstatnené, akurát 

si myslím, že to nie je naša chyba, ktorí tu sedíme  a že 

to, čo jedným spôsobom na tých štyroch stranách bolo 

adresované na moju adresu a na moje meno, páni kole , pá, 

teda (gong) kolegovia a kolegyne, je adresované na vás. 

Lebo tu sa nehovorí o tom, že Kolek mal nejaké blbé  názory, 

ktoré predniesol tu verejne, ale tu sa hovorí, že t oto 

zastupite ľstvo prijalo uznesenie, lebo všetky tieto body 

boli prijaté našim uznesením a, a boli prijaté v ro zpore 

s realitou. Opätovne pros, prosím o pozornos ť. Toto je tá 

skutková podstata. Tu pán primátor, nebol napadnutý  Kolek, 

tu bolo napadnuté zastupite ľstvo. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne za Vaše vystúpenie. 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 12. december 2013 s pokra čovaním 29. januára 2014  

 41 

Slovo má pán poslanec Hr čka.  

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Ja by som sa opä ť vrátil k znaleckým posudkom, ktoré 

podľa uznesenia máme zverej ňova ť. Teda, akože za čali sa 

nejakým spôsobom zverej ňova ť. Ja som si ich pozrel 

detailnejšie. Napríklad som zistil, že aspo ň teda pod ľa 

zverejnení, pán znalec Jozef Fajnor, to je ten, tak ý ten 

trošku problematickejší, ktorého sme tu mali, tak j eho ani 

jeden znalecký posudok od marca neni zverejnený, te da od 

kedy platí toto uznesenie, napriek tomu, že som nap očítal 

rádovo vyše desa ť znaleckých posudkov, ktoré robil či už 

v marci, v apríli, v máji, v júni pre mesto.  

Chcem sa spýta ť, že či sa jedná o nejaký zámer, alebo 

sa jedná o zhodu okolností, o akú sa jedná v tomto 

zastupite ľstve dos ť často, že na nejaký materiál sa 

pozabudne. 

Á, posledné znalecké posudky sú tam zo septembra i keď 

sú teda pridávané pred pár d ňami zo šiesteho a z desiateho 

dvanásty, ale sú septembrové.  

A teraz naozaj, ke ď ja dneska dostanem septembrový 

znalecký posudok, to je materiál, ktorý sme rokoval i 

v septembri, tak je mi ako m ŕtvemu sako. Naozaj si ho ve ľmi 

ťažko vôbec viem teraz poveda ť, že či ten materiál 

a znalecký posudok a znalecká cena, ktorá tam bola daná, 

aby sa to dalo nejak overi ť.  



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 12. december 2013 s pokra čovaním 29. januára 2014  

 42 

Ja rozumiem, že možno sa niekto snaží ma vy ťaži ť, aby 

som si ich zase za čal chodi ť osobne foti ť pred každým 

zastupite ľstvom, lebo potom nebudem ma ť čas napríklad 

rieši ť mobily, alebo nebudem ma ť čas rieši ť nejaké MARIANUM 

a podobné veci, ale nemyslím si, že to je korektné zo 

strany magistrátu. Takže by som poprosil, aby sa v tomto 

naozaj zjednala raz a navždy poriadna náprava, lebo  takto 

to, pod ľa mňa, fungova ť nemôže. 

Druhá vec, ku ktorej by som sa rád vyjadril je 

uznesenie, ktoré prijalo zastupite ľstvo oh ľadom zrušenia 

verejného obstarávania na, na facility managment, k toré sme 

tu mali a pán primátor, Vy ste sa vyjadrili, že zám er je 

taký, že verejne obstaráte v mene tých desiatich su bjektov, 

ktoré sú uverej, uverejnené, teda, že obstarávate v  mene 

mesta a v mene tých zušiek a cévéce čiek a že postupne 

ostatné subjekty budete pridáva ť do tohto systému. To 

znamená Lesy, Marianum, STARZ a podobne.  

Ja som si z tohto dôvodu, ja som z tohto dôvodu 

oslovil Úrad pre verejné obstarávanie a spýtal som sa ich, 

či je to možné, či je možné, aby, aby sme mohli dodato čne 

zaradi ť a spýtal som sa teda, že pre koho sa obstaráva. 

A pre čítam Vám odpove ď, pretože z hrôzou som zistil, že, 

a teraz vypo čujte si odpove ď oficiálne z Úradu pre verejné 

obstarávanie: 

Pýtal som sa či hlavné mesto je v tomto verejnom 

obstarávaní len obstarávate ľ, alebo obstaráva aj pre seba?  

A je tu napísané: Hlavné mesto, je v tom, ako je 

uvedené  v bode číslo I4 predmetného oznámenia o vyhlásení 

verejného obstarávatelia, obstarávate ľa, verejný 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 12. december 2013 s pokra čovaním 29. januára 2014  

 43 

obstarávate ľ nakupuje v mene iných verejných 

obstarávate ľov, ktoré sú následne vymenovaní. 

Otázka: Pod ľa čoho zistím, či verejný obstarávate ľ 

obstaráva iba pre iné subjekty alebo aj pre seba?  

Odpoveď: Takáto informácia musí by ť uvedená v oznámení 

o vyhlásení verejného obstarávania, v tomto prípade  v bode 

I4.  

Keď si otvorím I4, tak v bode I4 je napísaných desa ť 

subjektov a neni tam napísané hlavné mesto. Čiže hlavné 

mesto v tomto prípade, v tomto verejnom obstarávaní  

neobstaráva pre seba a obstaráva iba pre zušky s cé vecé čka.  

Po prvé. 

Po druhé, pýtal som sa, že, moja otázka znela: Je 

možné služby obstarané touto sú ťažou použi ť aj pre iné 

subjekty, v mene ktorých nebola realizovaná táto sú ťaž? Mám 

na mysli, či v tomto prípade mohol, by mohol pristúpi ť 

napríklad Dopravný podnik? 

Odpoveď Úradu pre verejné obstarávanie: Tieto služby 

možno použi ť len pre uvedené subjekty. To znamená, že mesto 

nemôže takto, takto obstarané služby použi ť pre iné 

subjekty, ako pre zvyš, ako pre tých uvedených desa ť zušiek 

a cévece čiek.  

Čiže, ak mesto plánuje investova ť tridsa ťšes ť miliónov 

eur do zušiek a cévece čiek, ja to proste vítam. Kone čne ich 

budeme mať na úrovni. Na druhej strane som zvedavý, ako sa 

s tým chceme vysporiada ť v najbližších štyroch rokoch, 

pretože pod ľa usmernenia, pod ľa oficiálnych odpovedí z ÚVO 

to možné nie je.  
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Tak isto sa chcem spýta ť, kto realizoval alebo kto je 

zodpovedný za toto verejné obstarávanie, pretože to to by 

mohol vedie ť. Ja som neni odborník na verejné obstarávanie, 

napriek tomu na základe jedného listu som dostal ta kúto 

odpove ď. A zaujímalo by ma, ktorý odborník to pripravoval 

a ktorý odborník Vám túto cestu navrhol, pretože po dľa ÚVO 

neni možná.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Ak ste hovorili k plneniu uznesení, tak som to neja ko 

nezaregistroval, že k čo, čo ste chceli navrhnú ť, lebo toto 

nie je téma, kde by sme sa mali bavi ť o sú ťaži. Ja sa ve ľmi 

rád budem bavi ť o sú ťaži, pán poslanec,  ak využijete to, 

že poviete tieto svoje informácie, chcete ich predl oži ť 

písomne v samostatnom bode. Zareagu, zareagujeme na  ne. 

Ako, ke ď chceme diskusiu o sú ťaži, urobme to. 

Navrhnite v zmysle rokovacieho poriadku, že chcete o tom 

rokova ť, predložte svoje informácie, my k tomu zaujmeme 

stanovisko.  

Ja si nemyslím, že tento bod je ur čený na to, aby sme 

si vysvet ľovali jednotlivé uznesenia. Máme hodnoti ť či sú 

splnené alebo nesplnené, tak ako to zaznelo v tom p redošlom 

bode, ku ktorému sa tiež samozrejme vyjadrím.  
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Takže, ako, na Vaše otázky rád odpoviem v bode, kto rý 

bude na to ur čený, tento je ur čený na to, aby sme 

skontrolovali plnenie uznesení.  

Nech sa pá či, pán poslanec Hr čka má faktickú. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Ak si dobre spomínam, tak na minulom zastupite ľstve to 

uznesenie bolo prijaté, že to máte zruši ť. Ja teda nemám 

informáciu, že by to bolo zrušené, tak sa vyjadruje m 

k prijatému uzneseniu a k jeho plneniu. Ja som nena šiel 

v tom bode, že by ste napísali, ako ho plníte. Tak som sa 

k tomu vyjadril. Takže som ten bod otvoril. Pod ľa mňa je to 

úplne korektné. 

A zabudol som ešte poveda ť jednu vec. Napriek tej 

dobrovo ľnosti, ktorá tu bola povedaná, som sa od riadite ľov 

dozvedel, že im bolo povedané, že v prípade, že tú zmluvu 

dobrovo ľne nepodpíšu, tak im hrozí odzverenie majetku. To 

len tak na margo toho, ako je to ve ľmi dobrovo ľné. 

Dovidenia.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

To neviem s kým ste rozprávali, ale ani jeden riadi te ľ 

takúto informáciu nedostal.  

Takže teraz prosím po ďme vecne k tomu, čo tu zaznelo.  
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Pán vedúci oddelenia Krištof vysvetlí, ako je to 

s tými znaleckými posudkami, pretože to je konkrétn a vec, 

ktorá sa tu opakuje.  

Čo sa týka inventarizácie a plnenia uznesení. 

Pán poslanec, ke ď robíme inventarizáciu v decembri 

respektíve na konci roka 2012, robíme v roku 2013. na Vašu 

žiados ť sme urobili aj inventarizáciu mimoriadnu a urobili  

sme ju najlepšie ako sme vedeli. My netvrdíme, že s me ju 

nemohli urobi ť lepšie. Tvrdíme, že to, čo ste po nás 

chceli, sme splnili. Ak Vy to hodnotíte, že nie, da jte 

návrh, že nie a budeme ešte nie čo nacvi čova ť, alebo proste 

robi ť.  

My sa vám snažíme urobi ť to, čo ste požadovali, zisti ť 

stav majetku. Urobili sme to podstatne podrobnejšie  

a poctivejšie, ako sa to robilo v minulých rokoch, 

jednoducho preto, že chápeme, že je to dôležité. Aj  pre nás 

je to dôležité, aj pre vás. Je ten úmysel chápem a chápem 

aj pre čo na tom naliehate a nesnažím sa tu stava ť žiadne 

Potemkinovské dediny. Preto ten záver tej ústrednej  

inventariza čnej komisie bol taký, aký ste pre čítali. Áno, 

niektoré mestské časti nezinten, nezinventarizovali, ani 

niektoré naše úst, teda čiastkové komisie, lebo sme to 

proste ne, nestihli, nezvládli. Tie dôvody sú uvede né v tom 

materiály, ktorý ste čítali.  

Čiže my netvrdíme, že všetko je v najlepšom poriadku . 

Tvrdíme, že sme sa snažili tak, ako sme len mohli n aplni ť 

to uznesenie a poskytnú ť vám obraz o mestskom majetku v tom 

čase a v tých možnostiach, ktoré sme mali. Otázka mo dulu 
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majetku a iných vecí, ktoré nám v tom bránili, je 

problematická. Čiže toto nezakrývame.  

A teraz mám čo poveda ť, že sme nesplnili uznesenie? 

Viem ho nejako zmeni ť? To čo ste po nás chceli, urobte 

mimoriadnu inventarizáciu, sme splnili. Ak máte, že  sme 

mali urobi ť nie čo iné, prijmime k tomu uznesenie, po ďme 

ďalej.  

Teraz, prosím k uzneseniam a k tomu, čo povedal pán 

poslanec Nesrovnal.  

Vážený pán poslanec, ja som zástancom toho názoru, že 

poslanec je k ľúčovou postavou demokracie na úrovni mesta. 

Ja si vážim prácu poslancov, pretože som osem rokov  sedel 

v poslaneckej lavici a viem, čo to znamená. Dostali ste 

takú istú dôveru od voli čov, ako som dostal ja a nie som 

nosite ľom toho, aby sme znevažovali prácu poslancov. Naoza j 

si prácu poslancov vážim, pretože bez vás by nebolo  možné 

prija ť žiadne zásadné rozhodnutie ani vo vz ťahu k majetku, 

ani  vo vz ťahu k peniazom.  

Na druhej strane si uvedomujem, že je tu také, niek edy 

možno napätie v poh ľade na to, akým spôsobom pripravujeme 

my ako exekutíva materiály a akým spôsobom sa na to m 

podie ľajú úradníci. Čiže ak vás chcem poprosi ť, tak ja by 

som vás zase poprosil, aby ste si vážili prácu úrad níkov, 

ktorí pripravujú veci pre toto zastupite ľstvo. Robia to 

s najlepším vedomím a svedomím nie preto, aby vám 

predkladali nepodarky, o ktorých potom nemôžete roz hodnú ť. 

Jednoducho robia to s vedomím, aby čo najlepšie splnili to, 

čo toto zastupite ľstvo chce, čo chce vedenie mesta. Čiže ja 
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by som ten vzájomný rešpekt ve ľmi rád nastolil v tomto 

zastupite ľstve a ur čite to som, nie, nie som ja, ktorý chce 

spochyb ňova ť prácu poslancov, pretože naozaj bez toho by 

nebolo možné fungova ť na úrovni samosprávnej demokracie.  

Myslím si, že tento postoj je úplne zrozumite ľný 

a jasný a ak ste odo m ňa po čuli niekedy ostrejšie slovo, 

bolo to skorej na komisiách, kde sa sporíme o to, čo je 

správne a čo nie je správne, ale rozhodne to nie je tón, 

ktorý by mal znevažova ť prácu poslancov.  

Na druhej strane prosím rešpektujte, že my tiež sme  

ľudia, máme nejaké termíny, možnosti a podobne. A ak  

prijmeme uznesenie, že do zajtra sa má nie čo sta ť, tak to 

nevieme urobi ť. A vy také uznesenie môžte prija ť. To je tá 

druhá strana mince.  

A my musíme nájs ť spolo čnú re č, aby sme si naozaj 

vážili prácu jeden druhého, pretože tento úrad robí  všetko 

pre to, aby naplnil to, čo chceme. A snaží sa o to ve ľmi 

úprimne. Aj možno s chybami aj so všetkým ostatným,  za tie 

nesiem zodpovednos ť ja, pán riadite ľ, tak ako to stanovuje 

organiza čný poriadok tohto úradu. A tam ten súboj treba 

odohra ť, nie možno k úradníkom, ale ani nie k poslancom. T o 

som povedal na za čiatku, preto som ten bod za čal tak, ako 

som ho za čal.  

Čiže ja si myslím, že táto kultúra, tento vzájomný 

rešpekt a, a uznanie jednej a druhej strany je to, čo by 

malo by ť normálne a snažme sa o to, prosím, tak z našej 

strany, ako aj zo strany vašej.  

Toľko moja reakcia na to, čo zaznelo v tomto bode.  
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Pán vedúci oddelenia bude odpoveda ť na posudky, ale 

pred tým chce pán poslanec Kolek reagova ť faktickou 

poznámkou.  

Nech sa pá či. 

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

Ďakujem, pán primátor. 

Aby nedošlo k nedorozumeniu. Ja naozaj si vážim a c tím 

odvedenú robotu ľudí, ktorí v rámci ČIKov a DIKov pracovali 

a takto som to tu povedal. Čiže bol by som nerád, pokia ľ by 

sa ich pozícia, vzh ľadom na dnešné vystúpenie nejakým 

spôsobom mala zmeni ť vo vz ťahu k nám poslancom. To je za 

prvé.  

Za druhé, pán primátor, Vy ste tu, myslím, dve, dve  

zastupite ľstvá hovorili o tom, že máte v šuflíku zmenku na 

štyristotisíc od J&T, vzh ľadom na úpravu, hej. Pozrite si, 

prosím Vás, inventariza čný zápis cenín. 

Dvestoosemdesiatšes ť tisíc, hej. Kde sa nachádza táto, táto 

zmenka? Vôbec nie je zaevidovaná vo svojich desiati ch 

rokoch existencie. Inventariza čná komisia to ako, si 

takisto nepovšimla. Pritom to tu odznelo verejne, k aždý to 

mohol by ť nejakým spôsobom zachyti ť a teda do svojej práce 

nejakým spôsobom prenies ť. 

Druhá vec je, jedno jediné, čo Vy tak akože sladko 

poviete, však my sa snažíme, my robíme všetko. Nie,  vy 

všetko nerobíte, práve preto (gong), že tu dochádza  

k takýmto stanoviskám, ako sme od nás poslancov po čujete. 
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Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

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. 

Len nieko ľkými slovami k otázke inventarizácie.  

Faktom je, že nasadením poslancov a vymenovaním, al ebo 

zvolením dvoch svojich členov do mimoriadnej 

inventariza čnej komisie sa výrazným spôsobom posunuli 

kvalitatívne poh ľady na priebeh inventarizácie. Musím 

konštatova ť, že táto mimoriadna inventarizácia bola lepšia 

ako ko ľkoko ľvek inventarizácií, ktoré h ľadíme smerom 

dozadu, napriek tomu, že ten majetkový modul ne čakane 

a verím teda, že úradníci neverili, že ke ď tá kontrola 

začala, že nebude fungova ť až do jej ukon čenia. Ale 

jednoducho to tak raz bolo a tým pádom sa nedal 

zinventarizova ť ten majetok, ktorý v tom je a je ho teda 

nemálo.  

Z toho poh ľadu sa teda nenaplnili ciele 

inventarizácie, ale v iných oblastiach sa naplnili.  Čiže 

postup smerom dopredu bol výrazný a celkom ur čite ke ď sa 

jej výsledky zaú čtujú, tak sa nám lepšie teraz vykro čí do 

inventarizácie, ktorá má by ť pätnásteho januára predložená.  

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 kontrolór.  

Prosím pána vedúceho oddelenia správy nehnute ľného 

majetku, aby zodpovedal na tú otázku posudkov.  

Ing. Ivan   K r i š t o f , zástupca riadite ľa magistrátu a 

vedúci oddelenia správy nehnute ľností: 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

A čo sa týka posudkov, ja si myslím, že snažíme sa 

zverej ňova ť všetko čo dostaneme. Malo by tam by ť všetko. 

Pán Hr čka, ja som Vás poprosil, požiadal, pokia ľ máte 

nejaký pocit, k ľudne sa mi ozvite kedyko ľvek, moje dvere sú 

Vám otvorené. Ak nie čo bude chýba ť, ja osobne Vám to 

pošlem, neni problém. Mailom, elektronicky, akoko ľvek 

potrebujete. Nemáme záujem Vás vy ťažova ť, za ťažova ť.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán vedúci, tá konkrétna otázka znela: Kde sú posud ky 

od pána Fajnora od marca? Takže skúsme na toto odpo veda ť. 

Ak nie teraz, tak v priebehu zastupite ľstva. Odpovedzte na 

tú otázku, kde sú posudky od Fajnora? Pre čo nie sú 

zverejnené?  

Zase, aby sme sa tu nehrali na ma čku a myš. Tá otázka 

bola postavená úplne konkrétne a my na ňu chceme da ť 
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konkrétnu odpove ď, lebo chceme po čuť konkrétnu odpove ď, aby 

sme si tu nerozprávali len všeobecné veci.  

Ing. Ivan   K r i š t o f , zástupca riadite ľa magistrátu a 

vedúci oddelenia správy nehnute ľností: 

Jasné. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Čiže teraz alebo v priebehu zastupite ľstva. Zistite 

si, kde sú veci, akým spôsobom sa to bude rieši ť.  

Proste, chcem, by sme to mali v poriadku. Uznesenie  je 

zverej ňova ť, budeme zverej ňova ť, lebo nemáme s tým žiadny 

problém. A zdá sa, že je problém, na ktorý poslanci  

upozor ňujú, na minulom zastupite ľstve, na predminulom. Čiže 

chcem, aby sme v tom mali poriadok.  

Ing. Ivan   K r i š t o f , zástupca riadite ľa magistrátu a 

vedúci oddelenia správy nehnute ľností: 

Dobre, zistíme to v priebehu zastupite ľstva.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Tým pádom sme uzatvorili diskusiu, ke ďže sa nikto 

k bodu jedna nehlási.  

Dávam priestor pre návrhovú komisiu. 

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 bolo 

písomne predložené.  

(poznámka: po čuť zo sály hovor mimo mikrofón) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Vy ste sa pýtali na otázky k obstarávaniu. Nie na 

plnenie uznesenia.  

(poznámka: po čuť zo sály hovor mimo mikrofón) 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

...na ďalšie pochybenia, ktoré k tomu boli proste, 

ktoré som medzi časom k tomu zistil a chcel som na to vedie ť 

Váš postoj, čo, ako je možné, že to uznesenie je  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec, keby ste boli korektný a poslali mi t ie 

informácie de ň pred týmto zastupite ľstvom, zaru čujem Vám, 

že by som Vám odpovedal. Ja nechcem tu teraz strie ľať od 

boku, lebo Vy ste doniesli informácie a Vy ste tera z na, na 

ťahu. Áno, som na ťahu, ja Vám na tie informácie 

zareagujem, ja som Vám to povedal.  
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Tento bod je o plnení uznesení. Prijali ste politic ké 

stanovisko, že treba zruši ť sú ťaž. Tú sú ťaž nemôže zruši ť 

zastupite ľstvo. Môže ju zruši ť úrad.  

Vyhodnotíme Vaše informácie ve ľmi vecne a zodpovedne 

a budeme s, budeme na to reagova ť.  

Je po rozprave, pán poslanec, prepá čte. Ale zase 

z h ľadiska procedúry je po rozprave.  

(poznámka: po čuť hovor zo sály mimo mikrofón) 

Zareagovali ste, však ste už hovorili. Jednu minútu  

ste už hovorili. Zareagovali ste. Máte právo reagov ať 

faktickou poznámkou. To ste urobili. Ale nemôžme už  vies ť 

rozpravu. A ja ju nemôžem ani vies ť, lebo nemám Vaše 

informácie k dispozícii. Vy ma nimi chcete prekvapi ť, 

zasko či ť. Pošlite mi ich, ja Vám na ne dám odpove ď. Úplne 

vecne. Ja rozumiem, čo ste povedali, ale neviem na to 

zareagova ť. Tu mám kolegov, ktorí to môžu číta ť a všetko.  

Ešte faktickú poznámku pre pána poslanca Hr čku, ktorý 

nie je spokojný s odpove ďou v závere čnom slove.  

Nech sa pá či, pán poslanec.  

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Pán primátor, nie je pravda čo hovoríte, pretože ja 

som podal podnet na ÚVO oh ľadne prešetrenia tohto verejného 

obstarávania a mám list, kde je napísané:  

Na základe vyššie uvedeného úrad v zmysle § 49 odse k 3 

zákona o verejnom obstarávaní listom číslo zo d ňa 2. 
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decembra, doru čeného verejnému obstarávate ľovi 5. decembra, 

požiadal verejného obstarávate ľa o poskytnutie informácií 

súvisiacich so skuto čnos ťami uvedenými v podaní.  

V podaní boli uvedené tie skuto čnosti, ktoré Vám 

hovorím. Od 5-teho decembra, to znamená týžde ň ich máte 

podľa ÚVO prijaté. Čiže týžde ň viete o tom, že som podnet 

podal. Tie isté veci, ktoré som sa pýtal ÚVO, som, sa Vás 

pýta ÚVO. Čiže týžde ň o tom viete. Nie je pravda, že o tom 

neviete. Podanie máte doru čené, Úrad pre verejné 

obstarávanie Vás požiadal o tie isté informácie pre d 

týžd ňom ako ja.  

Čiže, prosím Vás, korektnos ť je v tom, že neni je 

pravda, že o tom nemôžte vedie ť.  Áno, osobne som Vám to 

nepovedal, ale cez ÚVO Vám prišlo to isté. Neriešit e to, 

nie je to môj problém. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec, ako zase, trošku sa spamätajte. Keby ste 

boli v čera avizovali, že o tom chcete dnes hovori ť, ešte 

raz to opakujem, tak budeme pripravený o tom hovori ť.  

My to samozrejme riešime.  

Uznesenie je, len pre Vašu informáciu, má termín  

28. 2. 2014. 2014. To, čo ste prijali o tom zrušení tej 

súťaže. 28. 2. 2014.  

Ste spokojný?  Chcete k tomu nie čo doda ť? Nemáte už čo 

dodať.  
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Prosím návrhovú komisiu.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem, pán Hr čka, že vstupujete do hlasovania. 

Dúfam, že sa to nebude opakova ť.  

Takže budeme hlasova ť o návrhu uznesenia tak ako nám 

bolo písomne predložené. V časti A berie na vedomie splnené 

uznesenia a v časti B schva ľuje predlože, pred ĺženie 

termínu plnenia uznesení.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte  o bode číslo jeden.  

Nech sa pá či. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťšes ť prítomných poslancov, z nich 

dvadsa ťtri hlasovalo za, dvaja boli proti, desiati sa 

hlasovania zdržali, jeden poslanec nehlasoval. 

Konštatujem, že sme schválili uznesenie k bodu číslo 

jeden.  
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BOD 2 NÁVRH ZÁVEREČNÉHO ÚČTU HLAVNÉHO 

MESTA SR BRATISLAVY ZA ROK 2012 

A HODNOTIACA SPRÁVA ZA ROK 2012 – 

MATERIÁL V PÍSOMNEJ FORME BOL 

DISTRIBUOVANÝ NA ROKOVANIE MSZ 26. 

A 27.6.2013 POD BODOM Č. 2 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Bod číslo dva je Návrh závere čného ú čtu hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy za rok 2012 a hodno tiaca 

správa za rok 2012. 

Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, mater iál 

krátko uvedie pán riadite ľ Gajarský a ja k tomu dodám, 

dodám nieko ľko viet.  

Nech sa pá či, pán riadite ľ.  

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

(poznámka:  je ve ľmi slabo po čuť „ ďakujem za slovo, 

...“) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prosím mikrofón pre, pre riadite ľa Gajarského.  
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Mgr. Rastislav   G a j a r s k ý , riadite ľ magistrátu: 

(poznámka:  je ve ľmi slabo po čuť „materiál bol 

prerokovávaný na zastupite ľstve“) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán riadite ľ, zrejme nemáte karti čku, alebo ste sa 

neprihlásili.  

Áno, už je to v poriadku. Ďakujem pekne. 

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

Musím to odsledova ť.  

Tento materiál bol už prerokovaný na zastupite ľstve 

v júni, kde nebol prijatý napriek tomu, že zákon číslo 583 

z roku 2004 hovorí, že rozprava o závere čnom ú čte má kon či ť 

tým, že závere čný ú čet sa schváli bu ď s výhradou alebo bez 

výhrad. Takže sú dve možnosti.  

K tomu boli prijaté nejaké opatrenia, ktoré, ktorýc h 

plnenie vidíte v priloženom materiály. 

Čo sa týka samotného závere čného ú čtu a jeho plne a čo 

sa týka plnenia čísel a hospodárenia majetku mesta, k tomu 

máme aj vyjadrenie audítora, ktorý hovorí o prevere ní 

súladu hospodárenia hlavného mesta v súlade so záko nom 

číslo 583/2014, kde hovorí, že na základe overenia 

rozpo čtového hospodárenia zachyteného v poznámkach ú čtovnej 

závierky, čo v podstate znamená, že hovoríme o rozpo čtovom 
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roku, o hospodárení v danom roku, teda v roku 2012,  

konštatujeme, že sme nezistili vo všetkých významný ch 

súvislostiach žiadne skuto čnosti, ktoré by spochyb ňovali 

vykázané výsledky rozpo čtového hospodárstva hlavného mesta. 

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Ja k tomu dodám to, že v prípade, že zastupite ľstvo 

schváli závere čný ú čet s výhradami, tak zákon 

o rozpo čtových pravidlách hovorí o tom, že má rozhodnú ť 

o opatreniach, ktoré povedú k tomu, aby sa tie výhr ady 

riešili.  

Vy ste to svojim spôsobom urobili, aj ke ď ste ten 

závere čný ú čet neschválili, pretože ste nám uložili 

napríklad tú mimoriadnu inventarizáciu. Čiže niektoré veci 

akoby smerovali k náprave, ktorú, ktorá vám možno b ránila 

preto, aby ste hlasovali za závere čný ú čet bez výhrad. 

Chcem informova ť o rokovaní finan čnej komisie, ktorá 

sa zhodla na tom, že treba vysporiada ť tie finan čné vz ťahy, 

ktoré súvisia s rokom 2012, a preto navrhujem ako 

predkladate ľ, aby sme samostatne hlasovali o bode číslo 

jeden uznesenia, to je samotný výrok, či schva ľuje 

s výhradami alebo bez výhrad. My sme navrhli bez vý hrad. Tá 

diskusia možno bude smerova ť iným smerom. A potom hlasovali 

spolo čne o bodoch dva až sedem, ktoré riešia vysporiadani e 

finan čných vz ťahov z toho roku. To znamená, vysporiadanie 

prebytku, jeho uloženie do rezervného fondu, použit ie toho 
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prebytku a podobne. To sú všetko veci, ktoré si vyž adujú 

rozhodnutie zastupite ľstva, bez ktorých nie je možné 

niektoré finan čné operácie, dôležité ešte v roku trinás ť, 

zvládnu ť.  

Preto vám navrhujem, aby sme rozdelili to hlasovani e 

na dve časti a rozhodli, rozhodli v zmysle zákona.  

Toľko z mojej strany na úvod. Materiál sme uviedli.  

Nech sa pá či, otváram diskusiu k bodu číslo dva.  

Pán poslanec Hr čka, nech sa pá či. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Vy tvrdíte, že pod ľa zákona môže by ť rozpo čet, teda 

závere čný ú čet schválený iba uznesením prijal alebo prijal 

s výhradou. Ja by som Vám  k tomuto pripomenul Vaše  

stanovisko k. Pokia ľ teda nie ste spokojný s uznesením, 

máte, ako aj my, právo poda ť podnet na prokuratúru. Ešte aj 

keby Vám prokuratúra dala za pravdu, tak už tu napr íklad 

boli protesty prokurátora a Vaše hodnotenie bolo: a j 

prokurátor sa môže mýli ť, pokia ľ o tom nerozhodne súd.  

Čiže v spojitosti s týmto by som Vám možno povedal, že 

ak ste tak strašne presved čený, pod ľa môjho názoru, ja 

vykonávam svoj mandát pod ľa najlepšieho vedomia a svedomia, 

tým pádom nemusím zahlasova ť tak, ako ste mi Vy povedali, 

ja to k ľudne môžem zahlasova ť proti tomu, napriek tomu, že 

my to Vy tvrdíte. A takisto v analógii k tomu, poki aľ mi 
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nedonesiete rozhodnutie súdu, že to tak je, tak dov tedy 

budem hlasova ť pod ľa svojho presved čenia.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ja myslím, že aj keby ste schválili rozpo čtové 

hospodárenie s výhradami, tiež hlasujete so svojim 

presved čením, pretože ste povedali, že to nie je, pod ľa 

Vás, všetko tak ako to máme my predložené. Ale, ako , je to 

samozrejme na Vaše posúdenie.  

Pán poslanec Nesrovnal. 

Nech sa pá či. 

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

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Závere čný ú čet máme na stole už pol roka. Už v júni 

sme sa s ním zaoberali a vtedy sme ho neschválili a ko 

signál toho, že nie je inventarizácia majetku a že žiadame, 

aby sa táto základná úloha, to znamená súpis majetk u, 

pohľadávok a tak ďalej, dal do poriadku. Prešiel pol rok, 

tri krát sa posunuli termíny, kedy mal by ť tento súpis 

hotový a stále hotový nie je.  

Takže to rozdelenie hlasovania je odrazom nášho 

protestu proti tomuto stavu, kedy dávame signál, že  stále 

nie sme spokojní, že nie je inventarizácia, nie je majetok, 

nevieme čo máme a čo nemáme, s čím hospodárime. A preto je 

ten návrh na rozdelenie hlasovania. A ten náš signá l vydáme 
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teda tým, že nebudeme súhlasi ť s bodom číslo jedna, ale 

chápem, že body dva až sedem mesto potrebuje pre 

zaú čtovanie ur čitých aktív a tu nebudeme stá ť v ceste 

takejto praktickej organizácii, ale ten bod číslo jedna, 

s tým nesúhlasíme, pretože tá inventarizácia, tak a ko to 

nakoniec podrobne vysvetlil kolega Kolek, stále nie  je 

dokon čená.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Keďže nemám ďalšieho prihláseného uzatváram možnos ť sa 

prihlási ť k tomuto bodu programu.  

Odovzdávam 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 

navrhnuté. Rozdelí sa na dve časti. Najprv budeme hlasova ť 

o návrhu uznesenia v bode jeden, schva ľuje celoro čné 

rozpo čtové hospodárenie a tak ďalej. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte o bode uznesenia 

číslo jeden. Nech sa pá či. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 
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Tridsa ťsedem prítomných, 

devä ť za, devä ť proti, osemnás ť sa zdržalo, jeden 

nehlasoval. 

Konštatujem, že táto časť uznesenia nebola schválená. 

Pani predsední čka.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Budeme hlasova ť o druhej časti návrhu uznesenia 

v bodoch dva až sedem, 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 bodoch dva až 

sedem.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťsedem prítomných, 

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

nehlasoval. 

Konštatujem, že sme schválili časť uznesenia pod bodmi 

dva až sedem a tým sme uzatvorili rokovanie o bode číslo 

dva.  
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BOD 2A NÁVRH NA SCHVÁLENIE DIVIDENDY VO 

VÝŠKE 1.000.000.- EUR PRE HLAVNÉ 

MESTO SR BRATISLAVU AKO AKCIONÁRA 

OBCHODNEJ SPOLOČNOSTI ODVOZ 

A LIKVIDÁCIA ODPADU A.S 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Bodom číslo tri je Návrh na zmenu rozpo čtu hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy na rok 2013. 

Pán riadite ľ, prosím o krátky úvod tohto materiálu.  

(poznámka:  zo sály je po čuť: „dve á, dve á“) 

Ako? Aha dve a, prepá čte, áno dve a, správne. Kolegy ňa 

mi pripomína, že sme v bode dvadsa ťtri pôvodného programu, 

to je Návrh na schválenie dividendy. Ďakujem ve ľmi pekne.  

Návrh na schválenie dividendy vo výške jeden milión  

eur pre hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislav u ako 

akcionára obchodnej spolo čnosti OLO. 

To je pôvodne dvadsa ťtrojka, pán riadite ľ. Takže 

dvadsa ťtrojku, prosím, keby ste uviedli, pretože to súvisí  

s rozpo čtom a chceli sme to rokova ť ešte pred samotným 

rozpo čtom.  

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

Áno. Toto schválenie, toto schválenie súvisí so 

zmenami rozpo čtu a (poznámka:  nezrozumite ľné slovo), ktoré 

chceme vykona ť ku konca roka. Tam vidíte v zmenách rozpo čtu 

zase v bode, ktorý sme chceli teraz rokova ť v tabu ľke číslo 

jedna zapojenie dividendy od spolo čnosti OLO. Tieto veci 

máme prediskutované aj s pánom generálnym riadite ľom. Ide 

o to, aby sme zapojili vyplatenie dividendy zo spol očnosti 

Odvoz a likvidácia odpadu do konca tohto roka vo vý ške 

jedného milióna a následne, následne by sme schva ľovali 

rozpustenie fondu rozvoja, ktorého celková hodnota je 

dvadsa ťštyri miliónov štyristodvadsa ťtritisíc a štyri 

milióny do nerozdeleného zisku. To samozrejme musí prejs ť 

cez valné zhromaždenie a tak ďalej, a tak ďalej.  

My sme nechceli tieto dva kroky spája ť a chcem 

v podstate oddeli ť to vyplatenie dividendy od tohto kroku 

navýšenia základného imania, preto vám predkladáme tento 

materiál. Aby sme to vedeli skon či ť do ko. Aby sme to 

vedeli realizova ť do konca roku. 

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 hlási pán poslanec 

Černý.  
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Ing. Milan   Č e r n ý , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Dovolím si vyjadri ť sa ako predseda dozornej rady. 

Spolo čnos ť OLO vrátane jej finan čnej situácie nemá v zásade 

nejaký, nemá ni č proti tomu, aby teda vyplatilo dividendu 

jeden milión euro. V zásade tú spolo čnos ť to nijako 

nepoškodí a môže si to v tomto okamžiku dovoli ť, avšak, 

vzh ľadom k tomu, že už na predchádzajúcich zasadnutiach  

valného zhromaždenia nieko ľko krát spolo čnos ť, dozorná 

rada, ako aj predstavenstvo žiadalo uprata ť v podstate 

a transformova ť fond rozvoja v celkovej výške dvadsa ťštyri 

miliónov do základného imania, dovolím si navrhnú ť 

nasledovnú zmenu uznesenia: 

Mestské zastupite ľstvo po A) žiada primátora ako 

jediného akcionára, aby na mimoriadnom valnom valno m 

zhromaždení schválil navýšenie základného imania 

o dvadsa ťtri miliónov štyristodvadsa ťdva tisíc 

devä ťstoosemdesiat eur v termíne do 31. 12. 2013, teda d o 

konca roku.  

Tento termín mám odkonzultovaný s generálnym 

riadite ľom, je schopný v to v takýchto termínoch zvládnu ť 

tak, aby bolo možné zaú čtova ť ten, zaú čtova ť tú dividendu 

ešte v tomto roku jedného milióna. 

A po B) súhlasí s vyplatením dividendy po navýšení 

základného imania vo výške jeden milión eur pre hla vné 

mesto SR Bratislava ako jediného akcionára OLO, a. s. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. 

Na to faktickou pán riadite ľ Gajarský a potom aj ja 

chcem na to zareagova ť.  

Nech sa pá či. 

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

Pardon. Môžete mi to zopakova ť ešte raz, ja som to zle 

počul. Ja som si to chcel zapísa ť, len aby som to. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Dvadsa ťtri miliónov  do základného imania. Tie drobné 

vynecháva.  

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

Aha, takže takto, čo sa týka bodu A) vyplatenia tej 

dividendy jeden  milión, to samozrejme súhlasím a b udem 

rád, ak to podporíte. Čo sa týka, čo sa týka toho 

rozdelenia fondu rozvoja, tak s týmto nemôžem súhla si ť, 

pretože moja diskusia s generálnym riadite ľom bola iná.  Ja 

som s ním mal diskusiu presne tak, jak máte napísan é 

v materiáli rozdelených tých dvadsa ťštyri miliónov 

štyristodvadsa ťtri tisíc na dvadsa ť miliónov 

štyristodvadsa ťdva tisíc a štyri mili, a štyri milióny do 

nerozdeleného hospodárskeho výsledku minulých obdob í.  
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Takže v tomto duchu by som teda chcel, aby sme aj 

schva ľovali tento  materiál. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Kolek, nech sa pá či. 

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

Ďakujem, pán primátor, za slovo. 

Ja naozaj som s rados ťou prijal informáciu, že OLO 

nemá problém uvo ľni ť milión ako dividendy pre svojho 

akcionára. V podstate by to bolo dobré, pokia ľ by bolo OLO 

a teraz to tak  poviem ľudovo, zárobkovým podnikom. OLO 

však je financované z dávok, ktoré vyplývajú zo vše obecne 

záväzného nariadenia o platení za zber a odstra ňovanie 

komunálneho odpadu. Čiže tá naintegrovaná suma 

nerozdeleného zisku, ktorá je tu vy číslená na dvadsa ťštyri 

miliónov, je naozaj suma, na ktorú sme sa poskladal i všetci 

my, obyvatelia, respektíve aj, aj právnické osoby, ktoré 

platia v rámci Bratislavy za služby OLO.  

Viem si morálne predstavi ť, že táto suma je 

v poriadku, pokia ľ bude zúro čená na skvalitnenie práce 

a činnos ť tejto organizácie, ktorá túto službu zabezpe čuje.  

Čiže kde tkvie ten môj problém, aby som zahlasoval a j 

za tento milión? Práve v tom, že ja ako obyvate ľ Bratislavy 

som dostal informáciu, teda ako poslanec asi som do stal 

informáciu o tom, že tu vzniká ur čité právne nespo, 
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prostredie, ktoré vyjadruje svoju nespokojnos ť s nap ĺňaním 

všeobecne záväzného, záväzných nariadení v systéme zberu 

komunálneho odpadu a hovorí sa tu o vy číslení škôd, ktoré 

týmto spôsobom boli, boli na obyvate ľoch páchané, 

v úvodzovkách teda hovorím, v sume približne sedemd esiat 

miliónov.  

Neviem si predstavi ť, neviem si predstavi ť teda, akým 

spôsobom sa to bude a v ďalšom právnom konaní nejakým 

spôsobom dokazova ť. Ale tu by som bol radšej opatrný 

a tieto peniaze naozaj,  ktoré sme takýmto spôsobom  

získali, nechcem prejudikova ť teda výsledok, ale naozaj 

keby boli len a len použité na činnos ť OLA. 

Ďakujem. 

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: 

Ďakujem. 

Vrátim sa k tomu fondu rozvoja, ktorý je vy číslený vo 

výške dvadsa ťštyri miliónov. To sú finan čné prostriedky, 

ktoré boli už použité výstavbu spa ľovne a v podstate 

spolo čnos ť OLO potrebuje takýmto spôsobom navýši ť základné 

svoje ume ň, imanie aby ú čtovne dokázala vy čisti ť fond 

rozvoja.  
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Je samozrejme logické, že tá spolo čnos ť už dneska sa 

pozerá dopredu a technologická životnos ť aj ke ď bude ešte 

nasledovných možno pätnás ť rokov, tak sa snaží vytvára ť si 

rezervy na budúce, budúcu investíciu, na budúcu spa ľovňu, 

ktorú musí v roku 2027 cirka, kedy skon čí životnos ť tejto 

pôvodnej, z pôvodnej, musí teda ju vystava ť.  

Ide tu o to, že tá spa ľovňa, len pre predstavu, má 

investi čný náklad rádovo osemdesiat miliónov. Takže práve 

preto tak, to ľko to stálo v roku 2004, takže v roku 2027 

ur čite to nebude menej vzh ľadom k tomu, že sa náro čnosti 

na, náro čnosti na emisie stále sprís ňujú. Takže z tohto 

hľadiska je dôležité vytvára ť nejaké rezervy k tomu, aby 

spolo čnos ť OLO dokázala v tom roku dvadsa ťsedem vytvára ť, 

vytvára ť teda, alebo obnovu svojho podnikania.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Kolek má faktickú poznámku.  

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

Ďakujem. 

Neviem teda či som to dos ť jednozna čne povedal. Ja 

nemám problém s navýšením základného imania spolo čnosti. 

Naozaj, tie prostriedky, ktoré boli akumu, alebo ku mulované 

v rámci jednotlivých ziskov rokov, práve na to majú  slúži ť. 

Práve a len.  
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Problém mám jedine s tým, že aby som dnes z týchto 

prostriedkov stiahol a teraz to preženiem, na to, a by 

magistrát mal čím vykry ť mobil, platby za mobilné telefóny. 

To sa mi zdá nemorálne. Nemorálne vo či tým ľuďom a tým 

poplatníkom, ktorí túto sumu vložili, a teraz či už 

oprávneným alebo neoprávneným, neoprávnenou aplikác iou 

všeobecne záväzného nariadenia. Nie, táto cesta k t omu, aby 

sa ten kapitál vytváral je správna. Proti tomu naoz aj nemám 

ni č. 

Problém morálny mám jedine svoj vlastný a riadim sa  

svojim  svedomím, aby som zahlasoval za to, že tent o 

milión, ktorý je ur čený prednostne a len, pod ľa mňa, (gong) 

na, na potreby, potreby spolo čnosti, bude použité na nie čo 

iné.  

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.  

Ja ako členka dozornej rady spolo čnosti OLO podporujem 

návrh predsedu dozornej rady zahlasova ť za bod jedna aj 

dva, ale vzh ľadom na to, že vidím, že sú tu isté 

nezrovnalosti, alebo nie je podpora obidvom návrhom , 

navrhujem samostatné hlasovanie navrhnutého uznesen ia 

o bode jedna zvláš ť a o bode zvlá, dva zláš ť 

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 poslanec, teraz budem hovori ť ako za predkladate ľa 

na adresu pána poslanca Koleka aj na adresu toho ná vrhu, 

ktorý predložil pán poslanec Černý.  

Dvadsa ťštyri miliónov nemáme. My nemáme dnes peniaze, 

ktoré chceme presúva ť do spolo čnosti a pripravova ť jej 

rozvoj. Tie peniaze sú ú čtovne zaú čtované na fonde rozvoja 

a už boli minuté. Je to neporiadok, je to neporiado k tej 

spolo čnosti.  

Vy ste, pán poslanec , nato ľko schopný, že ur čite sa 

na to viete pozrie ť a poveda ť nám, ako to všetko vzniklo. 

Ja nechcem ís ť smerom do histórie a vysvet ľova ť si kto je 

zodpovedný, kto nie je zodpovedný. Spolo čne s dozornou 

radou sme sa na valnom zhromaždení dohodli, že to 

vysporiadame. Vysporiadame to tak, že to zapíšeme d o 

základného imania, čiže posilníme tú spolo čnos ť z h ľadiska 

účtovného. To je cesta, na ktorej sme sa zhodli.  

To, čo sa my tu snažíme konštruova ť v tom materiáli 

a trochu je to v rozpore s tým návrhom, ktorý predn iesol 

pán poslanec Černý, ko ľko teda máme vloži ť do základného 

imania a ko ľko máme necha ť ako priestor, z ktorého by 

prípadne mesto mohlo čerpa ť ešte nejaké dividendy pre 

ďalšie roky.  

Nie na mobilné telefóny, pán poslanec . Ja chápem, že 

toto si radi do toho kopnete, tie mobilné telefóny sú 

v rádovo, v rádove tisícoch. My tu rozprávame o mil iónoch 
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na zimnú službu, miliónoch na údržbu tohto mesta, n a 

čistenie, kosenie, odvoz odpadu a podobne. O tomto 

rozprávame. To tiež musí mesto zabezpe či ť a nemá na to 

peniaze. Čiže h ľadáme spôsob akým, akým zo spolo čností, 

ktoré riadime, vytvori ť aj možnosti pre posilnenie 

hospodárenia mesta práve v tej oblasti, na ktorú sú  tie 

peniaze ur čené.  

Čo sa týka návrhu na, ktorý predložil pán poslanec 

Černý. Ak ho dnes prijmeme, hovoríte o tom, že žiadn e dva 

milióny v roku 2014 nebudeme môc ť použi ť ako dividendy 

z OLA, čím pádom ste storpédovali rozpo čet 2014, pretože 

hovoríte, dva milióny nie, to zabudnite. My reálne vieme 

z tej spolo čnosti tie dva milióny v budúcnosti do rozpo čtu, 

teda v roku 2014, dosta ť, ale chce to, aby sme sa o tom 

rozprávali.  

Ja vám hovorím teraz ve ľmi zodpovedne, ak také 

uznesenie prijmete, ja ho nepodpíšem. Je nevýhodné pre 

mesto, je nevýhodné pre mesto. Budeme sa o tom bavi ť. Dajme 

si o tom samostatný materiál. My to máme pripravené  na 

januárové zastupite ľstvo. To je taká vážna vec, o ktorej 

treba rozhodnú ť samostatne. Nie teraz vám poveda ť že,  a 

tak daj dvadsa ťtri, lebo dozorná rada. Nerozprávali sme 

o tom takýmto spôsobom. Urobme si k tomu zasadnutie  

dozornej rady, zvolajme predstavenstvo.  

Ja som ten signál od členov finan čnej komisie dostal, 

že sa pýtajú, či tie dva milióny sú reálne alebo nie sú. Ja 

si myslím, že reálne sú. Takto je to vykonzultované  

s generálnym riadite ľom spolo čnosti OLO, ale treba o tom 

diskutova ť aj za vašej ú časti, treba si to vysvetli ť. Aj to 
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dnes takto prijmeme, bez vä čšej diskusie, bez posúdenia, 

bez generálneho riadite ľa, ja si myslím, že prejudikujeme 

veci, ktoré nie sú košér a ohrozíme prípravu rozpo čtu 2014. 

To hovorím s plnou vážnos ťou. Preto to uznesenie 

nepodpíšem. A do štrnástich dní sa budeme tým zaobe ra ť, 

pretože žiadnu inú možnos ť nemáme.  

Ja len avizujem, že to chceme rieši ť v januári 

v súvislosti s rozpo čtom. Pred tým chcem zasadnutie 

predstavenstva a dozornej rady, veci si vysvetli ť na mieste 

a nerieši ť ich tu, že, ale teraz schvá ľte dvadsa ťtri. Pre čo 

nie dvadsa ťštyri? Pre čo nie to ľko? Mali by sme schváli ť 

to ľko, ko ľko pod ľa, pod ľa nás je primerané.  

Ten návrh, ktorý sme predložili a ktorý máme tuná 

avizovaný a predkladáme ho samostatne v januári, po dľa mňa 

by mal by ť predmetom vážnej diskusie aj v komisiách, aj 

v spolo čnosti.  

Čiže ja by som nabádal, aby sme ten návrh pána 

poslanca Černého v tejto chvíli nerozhodovali. Možno by 

bolo dobre, pán poslanec, keby ste ho stiahli, pret ože inak 

to skon čí tak, ako som povedal. Budeme sa tomu musie ť 

venova ť znovu a budeme sa tomu venova ť prostredníctvom 

orgánov spolo čnosti a potom zastupite ľstva.  

Bohužia ľ, je to tak. Naozaj to ohrozuje prípravu 

rozpo čtu. My tú konštrukciu máme postavenú na tom, na čom 

sme sa dohodli s vedením podniku. Je pravda, že doz orná 

rada na to môže ma ť iný názor, ja to nespochyb ňujem. Preto 

chcem, aby sme o tom diskutovali. Nebol na to zatia ľ časový 
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priestor, preto vás chcem vyzva ť, aby ste zvážili ten 

postup, s tou druhou časťou uznesenia.  

Pani poslanky ňa Tvrdá, pán poslanec Hrška majú 

faktické poznámky.  

Nech sa pá či. 

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

Ďakujem pekne. 

Pán primátor, iste mi dáte za pravdu, ke ď poviem, že 

na každej finan čnej komisii tento týžde ň, minulý týžde ň, 

pred tým, som hovorila, že to, čo ste Vy povedali nie je 

pravda. Generálny riadite ľ spolo čnosti OLO, predstavenstvo 

a dozorná rada sa nechystá v ďalších rokoch dáva ť peniaze, 

ale ich kumulova ť na potreby spolo čnosti.  

Povedali ste, že sme storpédovali, by sme rozpo čet 

roku 2014. my by sme ho nestorpédovali a hlavne pre to sme 

sa dneska nebavili o rozpo čte, lebo sme povedali, že desa ť 

a pol milióna v rozpo čte nie je krytých. A jedno z tých 

dôvodov bolo aj dva milióny z OLA.  

Takže treba si to vydiskutova ť, lebo naozaj vedenie 

magistrátu a Vy pán primátor máte iný názor a spolo čnos ť 

ako taká iný názor. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 
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Pán poslanec Černý.  

Ing. Milan   Č e r n ý , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

K môjmu návrhu a na základe Vašich slov si dovolím iba 

teda poznamena ť a navrhnú ť, aby sme o jednotlivých bodoch 

tohto uznesenia hlasovali samostatne, aby bolo možn é 

v podstate rozlíši ť či mestské zastupite ľstvo súhlasí 

s dividendou a či súhlasí s rozdelením fondu rozvoja a za, 

zahrnutím do základného imania tak, ako bolo napísa né.  

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, pán primátor. 

Ja by som Vám  rád pripomenul, že ve ľmi s ob ľubou 

hovoríte, ale ve ď vy rozhodujete, vy ste poslanci. Teraz 

ste povedali, že to nepodpíšete z dôvodu, že to je 

nevýhodné. Bodaj vy ste vždy nepodpisovali nevýhodn é 

uznesenia tohto zastupite ľstva, nie len niekedy. Po prvé.  

Po druhé, mobilné telefóny, že sa do toho bude kopa ť. 

No, bude sa do toho kopa ť, samozrejme. Pretože mobilné 

telefóny sú tak elementárnou vecou, ktorú si dokáže  aj 

každá domácnos ť, ktorá nehospodári s desiatkami a niekedy 
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stovkami miliónov, si to dokáže každý predstavi ť. To je to 

najjednoduchšie. A ke ď ani to najjednoduchšie sa nedá 

skontrolova ť, potom čo sa robí s tými ve ľkými peniazmi, 

s tými ve ľkými transfermi, kde naozaj je potrebné ve ľmi 

kvalitné vzdelanie a preh ľad na to, aby sa pochopilo čo 

a kde sa robí. 

A v tomto by som iba zhrnul, že áno, možno to nebud e 

konkrétne na, len na mobily, ale bude to napríklad na ten 

tridsa ťšes ťmiliónový tender, ke ďže v tom je napríklad to 

kosenie, upratovanie a podobné veci. A každý jeden milión  

eur sa skladá z jedného milióna jednoeuroviek. Čiže áno, 

možno to neni len mobily, ale sú to mobily a kopa ďalších 

takýchto neefektívnych vecí, ktoré nakoniec ten jed en 

milión vyskladajú. (gong) 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ak dovolíte ja zareagujem faktickou poznámkou na 

faktické, lebo na to mám právo.  

Pán poslanec, zámerne ste nehovorili vo svojom blog u 

o roku 2013, kedy s mobilmi už nie sú problémy na t omto 

úrade, pretože sme zefektívnili. Zámerne ste o tom 

nehovorili, pretože to  už Vám nepasuje do toho, čo ste 

chceli pred vo ľbami vytiahnu ť. Čiže nie je to o mobiloch, 

pán poslanec. Ja viem, že si to každý vie predstavi ť, aj my 

si to vieme predstavi ť. Ale nie je to o mobiloch.  
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Je to o tom, a prosím, teraz sa vraciam k meritu ve ci. 

Hovoríme o tom, o rozvojových plánoch. Že spolo čnos ť sa 

chystá, alebo nechystá. Ak by som Vám dovolil si 

pripomenú ť, my sme stopercentným akcionárom tej 

spolo čnosti. Ak tá spolo čnos ť má plány, že chce postavi ť 

spa ľovňu za iks miliónov eur, asi by o tom malo rozhodnú ť 

toto zastupite ľstvo. Nemáte taký pocit? To má rozhodnú ť 

spolo čnos ť? Dozorná rada? Predstavenstvo sa chystá minú ť 

peniaze? Nech nám o tom láskavo povedia. Takú disku siu máme 

s vedením spolo čnosti, že majú urobi ť rozvojový program, 

predloži ť ho do zastupite ľstva tak, ako sme to urobili 

u OLA a povedali sme, budeme, či u BVS-ky, (gong) budeme 

investova ť a nebudeme ma ť dividendy. Také nie čo nikto 

neurobil, a hovorí sa chystá sa. A tak sa o tom ted a vážne 

rozprávajme a nie tu na zastupite ľstve za dve minúty nie čo 

schválime a nemáme pritom predstavu, do kedy bude s paľovňa, 

čo treba urobi ť, ako ju treba financova ť. Toto vôbec sme 

nemali predložené. Ak to budeme ma ť predložené, potom o tom 

rozhodnime.  

Ja si myslím, že toto by bol korektný postup, preto že 

je to akciová spolo čnos ť mesta. Nie tých ľudí, ktorí v nej 

dnes vedú tú spolo čnos ť. Vedú ju v mene mesta a majú 

sledova ť náš spolo čný záujem. Toto si myslím, že by bol 

korektný postup. To aj navrhujem. Toto som povedal aj 

členom finan čnej komisie a myslím si, že to nás v prípade 

spolo čnosti OLO čaká.  

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

Ja len aby som upresnil to, o čom sa bude aj hlasova ť. 

Ten jeden milión na tento rok, ktorý tu máte navrhn utý, ten 

je aj odsúhlasený s pánom generálnym riadite ľom. Takže to 

je z môjho poh ľadu v poriadku.  

Čo sa týka rozdelenia fondu rozvoja. V podstate tým 

návrhom, ktorý predložil pán poslanec Černý sa v podstate 

vymazáva možnos ť hlavného mesta vybra ť si dividendu 

v budúcom roku. Tá dividenda je plánovaná aj v rozp očte, 

ktorý bol dnes stiahnutý, vo výške dvoch miliónov.  

Ja si osobne myslím, že sme mali s pánom generálnym  

riadite ľom korektnú debatu, aj o tom fonde rozvoja a o tom 

jeho rozdelení, respektíve zvýšení základného imani a a o 

celom procese, takže to by som bol rád, aby bolo to to 

dodržané. A aby bolo dodržaný ten, to rozdelenie fo ndu 

rozvoja na sumu dvadsa ť miliónov do základného imania 

a štyri milióny do nerozdelených ziskov minulých ob dobí, do 

nerozdeleného zisku minulých období a v tomto duchu  by som 

bol rád, kebyže sa aj porozprávame v januári, preto že si 

naozaj myslím tak, jak povedal pán primátor, aby sm e 

o týchto závažných rozhodnutiach, ktoré sa týkajú v ýstavby 

spa ľovne, výšky akumulovaných zdrojov a to, ako ich dos , 

ako dosiahneme potrebnú, potrebnú časť vlastných zdrojov na 

financovanie takejto ve ľkej investície, ktorá nás bude 

čaka ť síce až v roku 2027, ale naozaj je pravda, že treb a 

sa v nasledujúcich rokoch na ňu za čať pripravova ť tak, aby 

sme túto debatu absolvovali ešte pred tým než sa bu de 

takéto nie čo schva ľova ť na valnom zhromaždení.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Kolek je ďalší prihlásený. 

Nech sa pá či. 

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

Ďakujem za slovo, pán primátor. 

Ja by som si chcel len verifikova ť to, čo tu odznelo 

z Vašich úst.  

Čiže Vy hovoríte, že fond v hodnote dvadsa ťštyri 

miliónov a tie drobné k tomu, neexistuje vo finan čnej 

podobe. Čiže to je prvá otázka.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

To Vám vysvetlil. To tu vysvetlil už pán poslanec 

Černý. Povedal, že sme to preinvestovali na spa ľovňu. Teda 

spolo čnos ť.  

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

Čiže s vedomím a bez vedo, alebo bez vedomia hlavnéh o 

akcionára jediného. To ľko mám len otázku. A potom sa 

obrátim na dozornú radu.  
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Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Černý to má síce červene vysvietené, ale 

predpokladám, že len druhý krát hovoríte, pán posla nec, 

takže máte slovo.  

Nech sa pá či. 

Ing. Milan   Č e r n ý , poslanec MsZ: 

Musím poveda ť a zareagova ť, pán primátor, na Vaše 

vystúpenie. A otvorili ste, ste ma k tomu vyprovoko vali.  

Spolo čnos ť OLO v zmysle štatútu nemá ani generova ť 

zisk. To znamená, ani nemá vypláca ť dividendy na to, aby 

mesto si sanovalo svoj rozpo čet. Má generova ť prostriedky 

na obnovu a rozvoj svojej podnikate ľskej aktivity a to je 

zber a separácia a triedenie a spa ľovanie odpadu. To je 

všetko, čo som tým chcel poveda ť.  

Takže uznesenie, ak budú poslanci hlasova ť k tomu, aby 

tie peniaze ostávali spolo čnosti OLO a vykryla sa budúca 

nová spa ľovňa, alebo triedi čka, alebo turbogenerátor, alebo 

akéko ľvek iné rozvojové projekty, ktoré sú zamerané na 

komunálny odpad a zefektívnenie výberu komunálneho odpadu, 

sú priamo podporované Štatútom Bratislavy. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pani poslanky ňa Tvrdá má faktickú. 
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Ing. Jarmila   T v r d á , poslanky ňa MsZ: 

Ja len chcem poveda ť, že ur čite spolo čnos ť OLO nemá 

problém predloži ť zámer svojich aktivít. A ur čite pán 

generálny riadite ľ v najbližšom období to urobí. Takže 

s tým nie je problém.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec Hr čka. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Á áno, čiže vyjadril by som sa k tomu, že presne, ako 

bolo povedané, prevádzku mesta chceme plati ť so zdrojov, 

ktoré primárne na to nie sú ani ur čené. Dokonca (poznámka:  

nezrozumite ľné slovo) ani štatútom alebo teda za, za, 

nejakou zakladacou listinou.  

Druhá vec. Čo sa týka tých mobilov, ke ďže som nemal 

možnosť Vám odpoveda ť, lebo ako opätovne ste zareagovali na 

konci. Ja som o tie mobily žiadal  

(poznámka: po čuť predsedajúceho: „držme sa rokovacieho 

poriadku“)  

21. 6. 2013. Ospravedl ňujem sa Vám, že som si 

nevyžiadal aj rok 2013. pretože 21. 6. keby som si vypýtal 

aj rok 2013, pravdepodobne by ste mi zase boli odpo vedali 

ako obvykle, že nie sú k tomu pa, podklady, čo je logické. 
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Ak ste si náhodou nevšimli, spracovávam vždy celé 

obdobia. Takisto aj znalecké posudky mám spracované  do 31. 

12. 2012, pretože jednoducho to je ucelené, je to c elok. 

A je to zapracované 2012, 11, 10, 9. Takisto som aj  mobily 

spravil 2011, 2012 a ve ľmi rád spracujem 2013.  

Priznám sa, že som, ako sme sa bavili, aj Vás, aj 

pána, ktorý mi vlastne teraz poslal materiál, na zá klade 

operatívnej porady som ho požiadal, aby ale v digit álnej 

forme poslal podklady, pretože naozaj sa mi nechce druhý 

krát ís ť a zhruba tisícpä ťsto papierov scanova ť a digitálne 

spracováva ť. Naozaj je to trošku zbyto čná práca, pri čom 

sta čí, aby magistrát požiadal, v digitálnej forme dal 

a potom sa o tom môžme bavi ť.  

Milerád to spracujem, ak sa to zlepšilo, milerád Vá m 

o tom napíšem blog a pochválim Vás. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. 

Tá otázka koncepcie je ale naozaj k ľúčová vec. 

Spomeňte si, prosím, ešte raz na diskusiu o úvere pre 

spolo čnos ť BVS. Dostali sme solídny dvadsa ťro čný finan čný 

výh ľad, akým spôsobom chce spolo čnos ť investova ť, do čoho 

investova ť, ako to chce spláca ť a pre čo nám nemôže 

najbližšie dva roky vypláca ť dividendu. O tom sme tu 

rozhodovali, diskutovali, podporili sme ten zámer 

väčšinovým hlasovaním.  
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Toto, by som si myslel, že by malo prebehnú ť aj vo 

vz ťahu k spolo čnosti OLO.  

Ja si uvedomujem potrebu spa ľovne. Pán predseda 

dozornej rady o tom hovoril. Je nutné to pripravi ť tú 

investíciu. Napriek tomu, že je ďaleko za horizontom tohto 

volebného obdobia, je našou zodpovednos ťou vytvori ť na to 

predpoklady.  

Predpokladám, že taký koncep čný materiál tu budeme ma ť 

a povieme si akým, ako podporíme vlastne snahu spol očnosti 

vybudova ť spa ľovňu, ktorá pre nás predstavuje ekologický 

spôsob likvidácie odpadu. 

Len tento materiál tu dnes nemáme. A už robíme 

rozhodnutia, ktoré ako keby z neho vyplývali. Na to  len 

nabádam, že si nemyslím, že toto je cesta, ktorá, k torá, 

ktorú by sme mali uplatni ť a mali by sme to urobi ť na 

základe samostatného materiálu na januárovom alebo ďalšom 

zastupite ľstve. Vtedy, ke ď nám spolo čnos ť taký materiál 

predloží.  

Toľko z mojej strany.  

Uzatváram možnos ť sa prihlási ť k bodu číslo 2A. 

Dávam priestor pre návrhovú komisiu.  
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Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Dostali sme návrh na zmenu pôvodného uznesenia od 

poslanca Milana Černého a zárove ň zaznelo aj, že v týchto 

dvoch bodoch A a B sa bude hlasova ť samostatne.  

V tom návrhu na zmenu uznesenia v bode A, o ktorom by 

sme mali teraz prvý krát hlasova ť, žiada primátora ako 

jediného akcionára, aby na mimoriadnom zasadnutí va lného 

zhromaždenia schválil navýšenie základného imania 

o dvadsa ťtri miliónov štyristodvadsa ťdva tisíc 

devä ťstoosemdesiat eur, a to do termínu 31. 12. 2013.  

To je časť A. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Takže o tomto dopl ňujúcom návrhu ako o samostatnom 

uznesení budeme teraz hlasova ť.  

Prosím, prezentujte sa a hlasujte o dopl ňujúcom návrhu 

pána poslanca Černého na samostatné uznesenie k navýšeniu 

základného imania spolo čnosti OLO. 

Nech sa pá či.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťsedem prítomných poslancov, 

Dvadsa ťdevä ť hlasovalo za, nikto nebol proti, šiesti 

sa hlasovania zdržali, dvaja nehlasovali.  

Čiže sme schválili toto uznesenie.  

Tak, ako som avizoval, budem rozmýš ľať nad tým ako 

využi ť, alebo respektíve či využijem to právo, ktoré mi 
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dáva zákon a nepodpíšem to uznesenie. budeme sa ním  potom 

zaobera ť tak, ako to predpisuje rokovací poriadok. 

Ideme na druhú časť uznesenia.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

V časti B) budeme hlasova ť o znení uznesenia, súhlasí 

s vyplatením dividend vo, vo výške jedného milióna eur po 

navýšení základného imania pre hlavné mesto SR Brat islava, 

ako jedného akcionára OLO, a. s. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prosím, prosím, prezentujte sa a hlasujte o tomto 

uznesení. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Ja myslím, že o tom môžme hlasova ť. Však ste rozhodli, 

že chcete tam da ť dvadsa ťtri. A ja si rozmyslím, či to 

nepodpíšem.  

(Prezentácia a hlasovanie pokra čuje.) 

Môžme, však ste teraz rozhodli, že áno.  

(Prezentácia a hlasovanie pokra čuje.) 

Tridsa ťosem prítomných, 

tridsa ťjeden za, štyria proti, traja sa hlasovania 

zdržali. 
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Konštatujem, že aj toto uznesenie bolo prijaté. 

Čiže sme uzatvorili rokovanie o bode číslo 2A. 

 

 

BOD 3 NÁVRH NA ZMENU ROZPOČTU HLAVNÉHO 

MESTA SR BRATISLAVY NA ROK 2013 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Otváram rokovanie o bode číslo tri. To je Návrh na 

zmenu rozpo čtu hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy za rok 2013. 

Pán riadite ľ.  

Ja som povedal, že zvážim, pani poslanky ňa. Zvážim 

podpísanie uznesenia, pretože treba si tie súvislos ti 

vyhodnoti ť a avizoval som, že s tým mám problém čo ste 

prijali.  

Nech sa pá či, pán riadite ľ.  

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

Ďakujem. 

Ja len avizujem, že tým, že sme prijali bod 2B, sa 

umožňuje samozrejme schváli ť aj tabu ľka číslo jedna, ktorá 

sa týka usporiadania finan čného za rok 2012 a takisto 
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zvýšenie príjmov z dividend, tak jak to tam vidíte 

napísané. Takže tým pádom aj tabu ľka číslo jedna je teraz 

reálna a dá sa, dá sa schváli ť.  

Čo sa týka samotného schva ľovania, myslím si, že 

k bodom, k tabu ľkám číslo dva až sedem, dva až šes ť neboli 

nejaké pripomienky čo sa, čo sa týka finan čnej komisie.  

Čo sa týka tabu ľky číslo jedna samozrejme, tam boli 

dva krát hlasovania. Po tom čo sa upravila a bola k 3. 12. 

zvolaná mimoriadna finan čná komisia a rokovalo sa aj, aj 

o tomto bode a o konkrétne o tabu ľke číslo jedna, ktorá sa 

týka finan čných, finan čného usporiadania, tak finan čná 

komisia dospela k záveru, že odporú ča schváli ť aj tabu ľku 

číslo jedna. 

Zatia ľ to ľko. Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne, pán riadite ľ, za uvedenie materiálu. 

Otváram diskusiu k bodu číslo tri.  

Pán poslanec Šindler sa do nej hlási.  

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

Ďakujem za slovo. 

Ja by som chcel poprosi ť pána riadite ľa nech nám 

rozk ľúčuje tú položku zvýšenie príjmov z dividend OLO, BVS  

a KSP o tých milión stodvanás ť sedemstoštyridsa ť. Čo je 
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tých stodvanás ť sedemstoštyridsa ť, lebo milión je teraz 

a čo je tých stodvanás ť sedemstoštyridsa ť? 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán riadite ľ, prosím, keby ste odpovedali na tú 

otázku. 

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

Či nie, faktickú, no dobre.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Faktickú. 

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

Tých stodvanás ť je dividenda, ktorá nám príde zo 

spolo čnosti KSP.  

(poznámka:  je po čuť slová riadite ľa magistrátu mimo 

mikrofón: „dobre hovorím, Boris?) 

Pretože je to kombinácia časť KSP a ešte BVS-ka, čo 

nám prišlo navyše nejakých neviem ko ľko desiatok tisíc. 
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Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

čiže to sú menšie peniaze. Tá ve ľká časť tej dividendy 

je tu, ale tie presné čísla sa vypo čítavali z podielov 

v rámci prerozdelenia toho výnosu alebo zisku, ktor ý 

spolo čnos ť prerozde ľovala na dividendy. Čiže nie čo vzniklo 

v BVS-ke, nie čo v KSP. V KSP okolo osemdesiattisíc, pokia ľ 

si dobre pamätám a v spolo čnosti BVS to môže by ť tých 

tridsa ť, plus-mínus.  

Pani poslanky ňa Tvrdá, nech sa pá či.  

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

Ďakujem pekne za slovo.  

Pán primátor, ja sa len chcem uisti ť, či tomu rozumiem 

dobre. Teraz máme návrh na zmenu rozpo čtu kde figuruje 

milión z OLA. My sme ho uznesením schválili, ale zá rove ň to 

uznesenie bolo podmienené tým, že sa vyplatí len v tom 

prípade, ak bude navýšené základné imanie o dvadsa ťtri 

miliónov a nejaké drobné.  

To znamená, že ke ď Vy ste avizovali, že toto uznesenie 

nepodpíšete, tým pádom ani nie je uvo ľnený milión eur zo 

spolo čnosti OLO. Tak sa chcem, tak sa chcem spýta ť, ako to 

bude? V jednom alebo druhom prípade.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pani poslanky ňa, zodpovedne hovorím, že základné 

imanie spolo čnosti OLO navýšené bude. O ko ľko, to rozhodne 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 12. december 2013 s pokra čovaním 29. januára 2014  

 91 

valné zhromaždenie. Proste bude navýšené s tým, že bude 

možné ten milión vyplati ť. To je úplne zrozumite ľná 

odpove ď.  

Čiže, my ak sme to podmienili navýšením základného 

imania, to základné imanie navýšené bude.  

Pani poslanky ňa Tvrdá má faktickú poznámku.  

Nech sa pá či. 

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

Ale tam bolo jasne uvedené o akú sumu.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Áno.  

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

Čiže to nie je len navýšenie, ale konkrétne o sumu 

dvadsa ťtri miliónov.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

A to uznesenie je čo, pod ľa Vás? Čo to je za 

uznesenie? Prepá čte, ešte raz, čo to je za uznesenie? Ako, 

čo tým chcete rieši ť?  

Vy ste akcionár tej spolo čnosti ako mesto. Vyjadrili 

ste svoj názor na zvýšenie základného imania. Kto r ozhoduje 
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podľa obchodného zákonníka? Zástupca mesta štatutár na 

valnom zhromaždení. Je to tak? Je.  

Nech sa pá či, pani poslanky ňa Tvrdá. 

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

Presne je to tak, ako hovoríte, ale zárove ň poslanci 

schva ľujú rozpo čet. A stále sa sporíme o dva milióny do 

rozpo čtu roku 2014. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

To ja rozumiem. To rozumiem. Tým rozumiem.  

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

Čiže, aby sme vedeli, o čom hovoríme.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Teraz hovoríme o roku 2013, o roku 2013. 

Pán poslanec Hr čka, nech sa pá či.  

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem za Vaše opätovné detailné vysvetlenie. Zas b y 

som Vám rád pripomenul, že pri niektorých iných mat eriáloch 

poviete, ja ni č, to poslanci.  
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Teraz poslanci nie čo schvália a Vy poviete: A čo ste 

vy tu vlastne? Síce ste rozhodli, ale ja som akcion ár, 

ktorý rozhodnem. Čiže môžem a nemusím zobra ť.  

Čiže ono mi to príde, ke ď zahlasujeme ako chcete, tak 

idete pod ľa nášho rozhodnutia, ke ď zahlasujeme ako 

nechcete, tak sa rozhodnete pod ľa samotného. 

Nie, ale tak, tak mi, tak ste to tu teraz deklarova li.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Nie. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ja som to tak pochopil.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Nie.  

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Tak, neviem. Ja si myslím, neviem, či to ešte niekto 

iný takto pochopil, ale tak ste to tu povedali. Tak  isto to 

bolo aj s tým uznesením.  
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Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec, ve ľmi Vám odporú čam, aby ste si 

pre čítali zákon o obecnom zriadení, zákon o majetku obc í, 

ktorý výlu čnú právomoc rozhodnú ť o ur čitých veciach dáva 

zastupite ľstvu. Výlu čnú právomoc. Preto hovorím, to 

rozhodli poslanci.  

Ja nemôžem prenaja ť ani meter štvorcový, ako sa tu 

mnohí báli, ke ď ma zvolili za primátora, že čo sa tu bude 

dia ť s majetkom mesta. Ni č sa nebude dia ť, pretože o každom 

metri štvorcovom sa rozhoduje v tomto zastupite ľstve. To je 

pravda. Tak to stanovil zákon. A ja to rešpektujem,  ja som 

rád, že je to tak. Ja som tú zmenu, ktorá toto schv álila 

privítal, pretože sa stala v roku 2009 a myslím si,  že to 

bolo ve ľmi užito čné.  

Čiže vtedy je to výlu čne vaše rozhodnutie, ale sú 

zákonné úpravy v iných oblastiach, napríklad v obch odných 

spolo čnostiach, ktoré to rozde ľujú iným spôsobom. A vtedy 

to Vaše, ten Váš názor je odporú čaním pre primátora, je 

politickým stanoviskom, ktoré ste vyjadrili a ja ho  

rešpektujem.  

Ja rozumiem, čo ste povedali. Chcete, aby sa tam 

prerozdelilo dvadsa ťtri a ja budem musie ť zváži ť, aký to 

bude ma ť dopad na rozpo čet štrnás ť. To som povedal, to je 

vážna vec. Nám budú chýba ť dva milióny a možno v januári 

nebudeme ma ť rozpo čet. Lebo budeme musie ť tie dva milióny 

niekde nájs ť, alebo vyškrta ť na to výdavky. Mne sa to preto 

zdá vážne rozhodovanie, ktoré sme tu urobili za dve  minúty. 
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Lebo však to je také jednoduché. Nie je to také jed noduché. 

To som avizoval.  

Teraz riešime rok trinás ť, ten budeme musie ť uzavrie ť. 

A ja budem musie ť zváži ť, ako to bude ma ť dopad na rok 

2014. A budem o tom musie ť s vami diskutova ť. Lebo bez toho 

nebudeme ma ť rozpo čet. Chceme ma ť rozpo čet? Ja si myslím, 

že áno. Lebo bez prijatia rozpo čtu nevieme financova ť 

európske projekty, at ď., at ď. To má všetko súvislosti. 

Preto som sa k tomu vyjadril.  

Čiže budem h ľadať cestu ako to urobi ť tak, ako ste 

chceli, ale aby sme neohrozili rozpo čet 2014. budem ju 

hľadať, zrejme si  vás k tomu zavolám, možno mestskú radu , 

o ktorej sme hovorili, že nie je treba, teraz mám p ocit, že 

bude treba, aby sme rozprávali, bude treba, aby sme  

rozprávali. Ono sa to naozaj všetko zdá jednoduché,  nie je 

to také jednoduché.  

Pán riadite ľ Gajarský.  

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

Ďakujem.  

Prepá čte, ja som jednu vec dostal ešte od svojich 

kolegov, ktorí ma žiadajú, vzh ľadom k tej diskusii, ktorú 

sme mali aj na finan čnej komisii o, a o zapojení finan čných 

prostriedkov, ktoré získame s predpísania preml čaných 

pohľadávok vo výške jedného milióna na budúci rok, tak by 

my sme mali uznesenie ešte z minulého zastupite ľstva 21. 

novembra, kde žiadame, aby boli tieto prostriedky 

predpísané a vytvore, a vyplate, respektíve zapojen é do 
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rozpo čtu 2014 cez rezervný fond. Samozrejme, dá sa to 

rieši ť aj tým, že, že ich použijeme, respektíve predpíšem e 

na budúci rok a môžeme ich zapoji ť hne ď na za čiatku roka 

a nemusíme čaka ť na schválenie závere čného ú čtu 2013.  

Preto navrhujem, po tej diskusii, ktorú sme aj mali  na 

finan čnej komisii, aby sme zrušili uznesenie číslo 1325 

z roku 2013. Mám tu aj napísaný aj návrh, návrh uzn esenia 

a takto ho predložím komisii. Ďakujem pekne. 

Ešte druhá vec je, ide len, ide len o pred ĺženie 

splatnosti návratnej finan čnej výpomoci pre Mestské lesy. 

Po našej komunikácii, ktorú sme mali s riadite ľom Mestských 

lesov, nás požiadal, aby sme mu pred ĺžili, ná, termín 

návratnej finan čnej výpomoci vo výške sto tisíc, ktorú sme 

mu poskytli, o nejaké dva, tri mesiace. A nám to za sahuje 

do budúceho roka. Ale to myslím, že je to vhodné, a by sme 

to v tomto bode, ktorý sa týka zmeny rozpo čtu tiež 

schválili, takže tiež to predložíme návrhovej komis ii tento 

bod.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec Kolek, nech sa pá či. 

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

Ďakujem, pán primátor. 
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Ja sa opä ť vrátim k OLU. Predpokladám, že by bolo 

zbyto čné sa tu pýta ť niekoho, či má preh ľad o hospodárskych 

výsledkoch tejto spolo čnosti za posledné tri roky. Hej? My 

tu automaticky predpokladáme, že spolo čnos ť vygeneruje 

o rok neskôr alebo v tomto roku dva milióny, ktoré si 

budeme môc ť v rozpo čte dva, dvetisícštrnás ť použi ť.  

Ja som si pripravil materiál, alebo som vytiahol čísla 

zo závere čných ú čtov tejto spolo čnosti.  

Poprosím, v roku dvanás ť bol zisk spolo čnosti milión 

stoštyridsa ťštyri tisíc. Milión stoštyridsa ťštyri tisíc. 

Rok predtým bola strata stotrinás ť tisíc. Rok pred tým bola 

strata štyridsa ťpäť tisíc sedemstoštyridsa ťosem. Čiže za 

posledné tri roky len v jednom roku je vykázaný zis k.  

My naozaj v tomto rozpo čtovanom roku, to jest trinás ť, 

sťahujeme výsledky hospodárenia z rokov desa ť, desa ť 

a možno viac rokov predošlých.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Nie.  

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

Táto spolo čnos ť v roku desa ť, jedenás ť, dvanás ť 

vyprodukovala sumárny zisk v hodnote približne sede msto 

tisíc eur. Sedemsto tisíc eur. A my tu dnes rozhodu jeme 

o navýšení dividend oproti pôvodnému jednému milión u, 

o ďalší jeden milión. Bol som proti. A hovoríme tu 

o perspektíve, stiahnutia, nazvem to vykradnutia te jto 
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spolo čnosti pre ú čely magistrátu, nazvem to týmto, týmto 

termínom, o ďalšie dva milióny. Dnes už automaticky 

predpokladáme.  

Čiže poprosím kolegyne a kolegov, kolegov, aby si 

tieto čísla uvedomili, ke ď hlasujeme o zmene rozpo čtu 

a o použití prostriedkov zo spolo čnosti OLA. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec, hovoríme o roku 2013, kde ste pred 

chví ľou odsúhlasili, že ten jeden milión máme zapoji ť 

a máme to z toho OLA zobra ť.  

Pre tok 2014 registrujem, že nemáme v tomto zhodu. 

Poslanci, ktorí sú členmi dozornej rady si myslia, že 

nemáme z tej spolo čnosti čerpa ť už žiadne peniaze a to ste 

vyjadrili uznesením. Ja to rešpektujem. Ale opakuje m, že 

nám to nabúra rozpo čet 2014 a preto sa treba o tom vážne 

rozpráva ť.  

Kapacita tej spolo čnosti je taká, že odkedy tam 

prišiel nový manažment, za čal produkova ť zisk, pán 

poslanec. To je reálny výsledok. To, že za roky 201 0 

a skôr, alebo aj jedenás ť, to znamená, ešte za bývalého 

manažmentu, tie zisky tam neboli, to je obraz práce  

bývalého manažmentu. Ja ostanem pri tom.  

Nový manažment, ktorý tam prišiel, pán riadite ľ 

Achimský a jeho kolegovia, tento vedie tú spolo čnos ť tak, 
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že má pozitívny hospodársky výsledok, o ktorý sa aj  mesto 

môže oprie ť. To sme pred chví ľou urobili.  

Vo vz ťahu k roku trinás ť, si myslím, že máme zhodu 

a ja verím, že sa prejaví a že si to aj s tým uznes ením, 

ktoré ste prijali vysvetlíme a pre rok 2014 to bude me 

musie ť diskutova ť. To som avizoval. Prídem  na dozornú 

radu, prídem na predstavenstvo, budeme musie ť o tom ve ľmi 

vážne  hovori ť. Je to predmetom našej diskusie pre rok 

2014.  

Keďže sa nikto k bodu tri nehlási, uzatváram možnos ť 

sa prihlási ť a poprosím návrhovú komisiu o to, aby 

predložila návrhy na hlasovanie.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Takže budeme hlasova ť o návrhu uznesenia v trošku 

pozmenenom stave.  

Návrh uznesenia v časti A schva ľuje zmenu rozpo čtu 

v bodoch 1.1 až 1.4,  potom B zrušuje uznesenie číslo 

1325/2013 v časti B zo d ňa 21. 11. 2013, v časti C žiada 

primátora hlavného mesta nevy čerpa ť finan čné prostriedky 

ako v texte tu je a v časti D splnomoc ňuje, A, B, C, D, 

áno, splnomoc ňuje primátora zvýši ť bežné výdavky rozpo čtu 

tak, jako je v uznesení.  
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Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Vieme, prosím, o čom ideme hlasova ť?  

To pred ĺženie termínu pre Mestské lesy tam zaznelo, 

v tom uznesení? 

Lebo v materiály máme predložené naozaj iba A, B, a by 

sme vedeli celkom presne o čom hlasujeme, ja chcem 

vysvetli ť ten návrh pána riadite ľa Gajarského, ktorý dal na 

to zrušenie uznesenia, aby to bolo úplne zrozumite ľné, 

o čom budeme hlasova ť.  

Ten návrh sa týka uznesenia, ktoré ste prijali a kt orý 

nám ukladal zapoji ť neroz, nespárované platby, o ktorých 

hovorila pani poslanky ňa Dzivjáková, pán poslanec Kolek, 

ešte v roku 2013 do rozpo čtu a prenies ť ich do budúceho 

roku ako, ako prebytok rozpo čtu s tým, že by sa potom do 

rozpo čtu štrnás ť zapojili ako výsledok hospodárenia roku 

trinás ť a uložili sa do rezervného fondu a z neho sa mohli  

použi ť pre plnenie a financovanie priorít, ktoré poslanci  

považujú za dôležité pre rok 2014.  

Ten návrh, ktorý predkladáme je to, aby sme teraz 

nezapájali tie peniaze, ale zapojili ich fyzicky od  

januára, teda čím skôr v roku 2014, aby tie peniaze na 

poslanecké priority bolo možné čerpa ť nie až po prijatí 

a schválení závere čného ú čtu, ale v podstate v priebehu 

roku 2014. Tam smeruje ten návrh. Ak sa s tým návrh om 

nestotožníte, zostaneme pri tom pôvodnom, že to mám e urobi ť 

teraz, vy čisti ť tie platby ešte v roku trinás ť a prenies ť 

ich do budúceho roku ako prebytok hospodárenia z to hto 
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roku. Tak je prijaté to pôvodné uznesenie. Čiže o tom teraz 

diskutujeme.  

Nech sa pá či, pani námestní čka.  

Ing. Viera   K i m e r l i n g o v á ,     

I .  námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

Takže toto uznesenie, kde je napísané, že už tento rok 

zaradíme jeden milión do rozpo čtu by sme zrušili.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Áno.  

Ing. Viera   K i m e r l i n g o v á ,     

I .  námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

Aby, aby sme tie peniaze tento rok nezaradili do 

rozpo čtu a teda neboli by ani predmetom závere čného ú čtu. 

To je. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Áno, ale zapojíme ich, navýšime o ne príjmy roku 

trinás ť, pretože vieme, že tie peniaze tu reálne sú, len 

ich treba zapoji ť. Čiže navýšime bežné príjmy roku štrnás ť 

a použijeme ich na tie priority, o ktorých sme hovo rili.  

Pani námestní čka ešte diskutuje, prosím.  
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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: 

Čiže, ak toto podporíme, znamená, že zrušíme 

uznesenie, ktorým by sme to dostali až cez rezervný  fond a, 

a teda budeme môc ť tie peniaze zapoji ť už v januári do 

rozpo čtu.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Obrazne povedané áno. Vtedy ke ď ich zapojíme, vtedy 

keď ich identifikujeme a prídu do rozpo čtu. Ale my s nimi 

budeme po číta ť celoro čne v roku štrnás ť a vytvorí to lepší 

priestor pre čerpanie pe ňazí na priority poslancov.  

Toto je cie ľom toho návrhu, ktorý som predložil 

finan čnej komisii a verím, že ho podporíte.  

Pán poslanec Kolek má k tomu faktickú poznámku.  

Nech sa pá či. 

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

Ďakujem. 

Tento mechanizmus naozaj hovorí len o tom, že tie 

prostriedky takto získané budú vo ľné a použite ľné nie len 

na kapitálové výdavky, ale aj na bežné výdavky.  

V tomto smere ja nevidím problém keby boli hne ď dnes 

v tomto dni a v tomto roku zavedené ako prostriedky , ktoré 

sú rozpo čtované v roku trinás ť, lebo kapitálových výdavkov 

v roku 2014 máme naozaj dostato čné, v dostato čnej sume, že 
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tieto prostriedky z rezervného fondu by sme mohli p ouži ť 

ako kapitálové výdavky. Čiže ten mechanizmus, nehovorím, že 

je zlý, ale je zbyto čný.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Okej, ke ď to neprejde, budeme rešpektova ť ten pôvodný 

návrh, pretože ten ste rozhodli už na minulom 

zastupite ľstve.  

Môžeme sa ešte raz vráti ť, budeme hlasova ť o uznesení 

ako o celku s tým, že to ešte raz zosumarizuje návr hová 

komisia, alebo chcete jednotlivo hlasova ť?  

Môžme hlasova ť ako o celku? 

Pani predsední čka, prosím, keby ste ešte raz povedali 

poslancom tie jednotlivé časti uznesenia, schva ľuje, 

splnomoc ňuje, aby bolo jasné, o čom sa hlasuje.  

Nech sa pá či, návrhová komisia.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Áno, už sa to dalo do kopy, lebo sme mali zmäto čne 

predložené, takže.  
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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.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Budeme hlasova ť o návrhu uznesenia v časti 

A 1 schva ľuje zmenu rozpo čtu v bodoch 1.1 až 1.4,  

A2 schva ľujeme pred ĺženie termínu splatnosti pre 

Mestské lesy, 

v časti B zrušuje sa uznesenie 1325/2013 

a v časti C splnomoc ňuje primátora zvýši ť bežné 

výdavky a tak ďalej.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem ve ľmi pekne.  

Čiže o tomto návrhu uznesenia dávam teraz hlasova ť.  

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Štyridsa ť prítomných poslancov, 

tridsa ťdevä ť za, nikto nebol proti, jeden sa zdržal 

hlasovania. 

Konštatujem, že sme schválili uznesenie k bodu číslo 

tri a uzatvorili sme rokovanie o rozpo čte alebo  zmenách 

rozpo čtu na rok 2013. 
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BOD 4 NÁVRH NA SCHVÁLENIE ROZPOČTOVÉHO 

PROVIZÓRIA NA ROK 2014 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

..na schválenie rozpo čtového provizória na rok 2014.  

Pán riadite ľ, prosím, uve ďte návrh uznesenia.  

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

Pardon, ja ho nemám. Tuto ho mám.  

Pre čítam ho. A čo sa týka schva ľovania: 

v bode jedna pod ľa, pod ľa paragrafu 11 zákona číslo 

583 z roku 2004  o rozpo čtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene o doplnení niektorých zákonov,  

rozpo čtové provizórium hlavného mesta Slovenskej republik y 

a jeho hospodárenie na obdobie od 1. januára do sch válenia 

rozpo čtu hlavného mesta na rok 2014 pod ľa platného 

upraveného rozpo čtu na rok 2013. Výdavky uskuto čnené po čas 

rozpo čtového provizória nesmú v každom mesiaci rozpo čtového 

roka prekro či ť jednu dvanástinu celkových výdavkov rozpo čtu 

hlavného mesta predchádzajúceho rozpo čtového roka. Výnimku 

tvoria výdavky uskuto čnené po čas rozpo čtového provizória, 

ktoré sa uhrádzajú v súlade s termínmi splácania 

dohodnutými v predchádzajúcom rozpo čtovom roku a výdavky 

uskuto čnené po čas rozpo čtového provizória na povinnú úhradu 

podľa osobitných predpisov.  
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A tak isto aj bod dva, rozpo čtové príjmy a výdavky 

uskuto čnené po čas rozpo čtového provizória sa zú čtujú 

z rozpo čtom hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

na rok 2014 po jeho schválení. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Ešte jednu vetu dodám. Možno sa vám zdá, že to vypl ýva 

zo zákona. Ak nemáme schválený rozpo čet, tak ako povedal 

pán poslanec Fiala, automaticky nastupuje provizóri um. To 

je síce pravda, ale my v januári máme spláca ť splátku za 

Dopravný podnik, ktorá presahuje jednu dvanástinu v ýdavkov 

na ten mesiac. Čiže pre nás tá veta o tých výnimkách je tam 

veľmi dôležitá, že berieme na vedomie, schva ľujeme, že ten 

proces uplat ňovania tých výdavkov bude v súlade s našimi 

záväzkami. Ako máme zaplati ť splátku, ktorá sa platí dva 

krát do roka, ktorej suma je vä čšia omnoho, než je jedna 

dvanástina tej splátky pripadajúca na mesiac január . Ak nám 

takýto mandát dáte, tak budeme ma ť predsa len oporu v tom, 

že uznesením poslanci povedali, že áno, toto môžete  urobi ť, 

lebo také záväzky mesto má, my o nich vieme a vieme  sa 

s nimi vyrovna ť. Preto sme predložili to uznesenie. 

Inak pán poslanec Fiala má pravdu, neschválením 

rozpo čtu vzniká rozpo čtové provizórium. Vyplýva zo zákona, 

len my chceme ma ť mandát v tom, že akým spôsobom v tom 

provizóriu postupova ť.  
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Otváram diskusiu. 

Pán poslanec Nesrovnal, nech sa Vám pá či. 

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

Ďakujem pekne. 

No rád by som to upresnil tiež, pretože schválením 

tohto uznesenia, my ako keby sme my vyjadrovali vô ľu, že 

chceme rozpo čtové provizórium. No my nechceme rozpo čtové 

provizórium, my sme chceli ma ť schválený rozpo čet, pán 

primátor, ale z dôvodov, ktoré sme tu uvádali a uvi edli, 

ten rozpo čet schválený nie je, alebo nebude,  by nebol 

dnes, bohužia ľ. Ale to neznamená,  že našou vô ľou je ma ť 

provizórium.  

A ja si neviem predstavi ť podporu tohoto materiálu, 

aby poslanci vysvet ľovali verejnosti, že my sme dobrovo ľne 

poslali mesto do provizória. No my nie. My sme chce li ma ť 

rozpo čet. Ale nie je našou, že nie je. To je za prvé.  

A za druhé, tá výnimka, to nie som si istý, že je 

v súlade so zákonom. Že bu ď máme rozpo čet, ktorý nám 

umožňuje plati ť, vydáva ť ur čité výdavky, alebo máme 

provizórium, kde je jedna dvanástina.  Ale my nemôž me 

schváli ť ako keby časť rozpo čtu a časť neschváli ť. Lebo 

toto je vlastne obsahom tohto návrhu.  Schva ľujeme časť 

rozpo čtu, v nejakej jeho časti. To si nemyslím, že je 

v poriadku. To vám dávam iba na znáže, na zváženie,  aby ste 

nepredkladali neplatné uznesenia.  
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Ale celkovo platí to, čo som povedal na za čiatku, že 

my nie, my nez, my sme proti rozpo čtovému provizóriu, my 

sme chceli ma ť rozpo čet. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Rozumiem. Môžete to vyjadri ť nejakým predvetím toho 

celého uznesenia, keby ste chceli. Nejaký názor do toho 

vloži ť. Je to na Vás.  

Ak to neprejde to rozpo čtové provizórium bude tak, či 

tak. My si s ním budeme musie ť poradi ť, čiže zvážte.  

Ja vám nepredkladám ni č, čo by bolo v nesúlade so  

zákonom, pretože len hovorím, že niektoré výdavky, 

s ktorými možno niektoré organizácie budú po číta ť nebudú 

môcť by ť uhradené, lebo dlhy. Dávam vám to na vedomie.  

To nez, než, nežiadam vás o žiadne odsúhlasenie 

nejakého protizákonného postupu. Celková výška výda vkov 

nesmie by ť vä čšia ako jedna dvanástina. To je zo zákona. To 

budeme rešpektova ť. A to tam máme, to tam máme. Aj s tými 

výni, s tými výnimkami. Čiže tie formulácie sú, prosím, 

prevzaté so zákona len preto, aby sme boli zrozumit eľní, že 

je to tak.  

Pán poslanec Pilinský faktická, potom pán poslanec 

Drozd. 

Nechce. Dobre. 

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

Ďakujem pekne. 

Vážený pán primátor, verím, že toto provizórium bud e 

trva ť krátku dobu.  

Všetky kluby aj platformy dávali Tebe a Tvojim 

zamestnancom návrhy na zapracovanie priorít. Verím,  že na 

začiatku januára sa dohodneme. Tieto priority, nie len  

nášho klubu, ktoré sa týkajú hlavne dopravy a ciest  a stavu 

týchto ciest, sa budú aj v záujme mesta Bratislavy snaži ť 

zapracova ť do rozpo čtu a v januári tento rozpo čet bude 

schválený a provizórium skon čí. 

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.  

Ja si myslím, že v provizóriu sme už raz boli. Mysl ím 

si, že to bolo hne ď na za čiatku volebného obdobia, ke ď sme 

schválili rozpo čet až niekedy v marci a sme tu. 

Ja sa len chcem spýta ť, či, či by mohli by ť uvedené 

tie, tie, tie projekty alebo tie akcie, ktoré tvori a tú, tú 

výnimku, aby sme teda vedeli, že čo je, že čo by bolo 

ohrozené, keby sa také nie čo neprijalo. 
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Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Hovoril som o splátkach Dopravného podniku, ktoré 

platíme za autobusy. To je jeden konkrétny príklad,  ktorý 

treba rieši ť v januári. To sú záväzky mesta, ktoré  mesto 

proste musí zaplati ť, lebo sa k tomu zaviazalo. Takže to je 

jeden konkrétny príklad.  

Pán poslanec Kríž.  

Mgr. Oliver   K r í ž , poslanec MsZ: 

Tak, aby som tomu dobre rozumel, vážený pán primáto r. 

Na jednej strane sme hovorili, že zákon jasne hovor í, že my 

môžeme minút jednu dvanástinu, na druhej strane tu odznelo, 

že je tam nejaký výdaj, ktorý je viac ako je tá jed na 

dvanástina. To znamená, zaplatíme ho? Zaplatí ho me sto? 

alebo nezaplatí?  Aby teda tým zaplatením sa nedost al do 

rozporu so zákonom. Aby toto bolo asi jasne tu pove dané. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec, nedostane sa do rozporu so zákonom, l en 

t vyzerá tak, ako keby každý mal dosta ť jednu dvanástinu, 

a tie výdavky, ktoré máte plati ť napríklad na tie splátky 

presahujú tú dvanástinu, ale celková suma bude len jedna 

dvanástina.  

Čiže niektorí nedostanú peniaze zaplatené, lebo sa t o 

nedá. Proste to je, to je manéver, ktorý musíte v t om 
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provizóriu urobi ť a musíte ho zvládnu ť. V tom ten režim 

provizória je komplikovanejší ako, ako schválený ro zpo čet.  

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, zákon 

o rozpo čtovom hospodárení definuje ve ľmi stru čne a jasne 

situáciu, ktorá teraz nastala. O rozpo čte sa rokova ť 

nebude, to znamená, že je zjavné, že do 31. 12. neb ude 

schválený a vtedy automaticky  nastupuje rozpo čtové 

provizórium úplne nezávisle na tom, že či sa teda o tom 

bude hlasova ť alebo nebude hlasova ť.  

Čo sa týka výšky jednej dvanástiny, je to presne tak , 

ako povedal pán primátor. Ide o jednu dvanástinu me sačných 

nákladov, ktoré pán primátor a magistrát rozhodnú, kde 

a akým spôsobom použijú. Ide o súhrnnú položku a z toho 

pohľadu samozrejme je úplne logické, že je výhodné, aby  

došlo nakoniec ku  konsenzu o rozpo čte preto, lebo ten 

rozpo čet bude rámcova ť peniaze, ktoré v budúcom roku budú 

použité. A myslím, že niet pochýb o tom, že sa o to  teda 

snaží aj vedenie mesta, aj poslanci. 

Čo sa týka toho, tej mimoriadnej platby, to tu nevie m, 

asi pán riadite ľ povedal dokonca aj v tom navrhnutom 

uznesení, že pokia ľ boli dohodnuté termíny, ktoré 

prechádzajú z predchádzajú z predchádzajúceho roka do roka 

nasledujúceho, v ktorom nastupuje rozpo čtové provizórium, 
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tieto majú prednos ť, a to znamená, že môžu by ť aj mimo 

jednej dvanástiny použité. 

Ten zákon je ve ľmi stru čne, jednoducho napísaný. Neni 

sú tam žiadne ve ľké vysvetlivky k tomu a tak ďalej,  takže 

myslím si, že nebude konflikt medzi jeho interpretá ciou  

a zastupite ľstvom. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Faktickou reaguje pán poslanec Nesrovnal. 

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

Teraz som nedával pozor, ale chcem sa opýta ť: Tu sa 

(poznámka:  nezrozumite ľné slovo) výnimka, lebo my tou 

výnimkou schsa, schva ľujeme prekro čenie jednej dvanástiny. 

To je legálne? 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Pilinský a potom pán kontrolór, Vy bud ete 

mať priestor, aby ste  odpovedali poslancom.  

Nech sa pá či. 
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Mgr. Peter   P i l i n s k ý , poslanec MsZ: 

Tiež som sa chcel spýta ť pra, pra, pra, pravdepodobne 

na to isté, lebo teraz ako spomenul pán kontrolór, tak mi 

z toho vyplynulo, že to uvedenie v tom uznesení o t ej 

výnimke by ani nebolo potrebné, nako ľko sú to tie typy 

výdavkov, respektíve poh ľadávok, ktoré prechádzajú 

z jedného roka do druhého. Hej? Takže, toto by som chcel si 

nejakým spôsobom osvetli ť.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán mestský kontrolór. 

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

SR Bratislavy: 

Je to v podstate tak, jak povedal pán poslanec 

Pilinský. Výnimku, teraz čítam z toho ustanovenia paragrafu 

jedenás ť: výnimku tvoria výdavky uskuto čnené po čas 

rozpo čtového provizória, ktoré sa uhrádzajú v súlade 

s termínmi splácania dohodnutými v predchádzajúcom 

rozpo čtovom roku.  To znamená, že ke ď v predchádzajúcom 

rozpo čtovom roku boli dohodnuté za Dopravný podnik, tak s a 

počíta s tým, že budú uhradené. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

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

Ďakujem. 

Takže ja pod ľa toho, čo tu bolo povedané pred chví ľou, 

mám za to, že ten návrh uznesenia je svojim spôsobo m 

nadbyto čný. Naozaj, ke ď neschválili sme dneska rozpo čet, 

tak automaticky prechádzame do provizória. To, že v  rámci 

tej jednej dvanástiny sa budú robi ť nejaké presuny v zásade 

neni ni č, čo by bolo v rozpore so zákonom.  

Ak chcete Vy, ako pán primátor, ma ť, ma ť istotu, že 

sme o tom vedeli, tak v tom prípade by som navrhova l, aby 

tá časť tvorila časť uznesenia, ktorá by sa nazývala berie 

na vedomie. A k ľudne by sme mohli hlasova ť o dvoch rôznych 

uznese, teda dvoch častiach uznesenia. Na jednej strane 

schva ľuje rozpo čtové provizórium,, kde ja tak isto 

deklarujem, ako to už viacerí povedali, že tam nebu dem 

hlasova ť za, lebo ja s tým rozpo čtovým provizóriom 

v úvodzovkách nie, že nesúhlasím, ale neni to to, ž e by sme 

chceli takéto nie čo. A potom by tam mohlo by ť uznesenie 

časť bé, kde berie na vedomie, že bude tá výnimka, že 

v rámci tej dvanástiny sa budú robi ť nejaké presuny.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pani poslanky ňa Dyttertová, faktická. 

Anna   D y t t e r t o v á , poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem pekne. 
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Pred chví ľkou sme o tom predsa hovorili, že je 

zbyto čné alebo nadbyto čné toto uznesenie, pretože zo zákona 

vyplýva rozpo čtové provizórium a vlastne zo zákona vyplýva, 

že si naše záväzky musíme plni ť. Teda vo či Dopravnému 

podniku a ďalšie tie výnimky. Čiže to je úplne pod ľa môjho 

názoru zbyto čné  prijíma ť akéko ľvek uznesenie.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Riadite ľ magistrátu. 

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

Rád by som tedy ukon čil tú debatu.  

My sme chceli samozrejme nie schva ľuje, ale aby to, 

aby ste to brali na vedomie s tým, že o tom viete, ste 

o tom informovaní. Nemusíme o tom viacej diskutova ť. A ja 

to stiahnem z rokovania. Dobre? 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Čiže návrh uznesenia riadite ľ stiahol, tým pádom 

nemáme o čom hlasova ť v bode číslo štyri a prosím aj tí, 

ktorí boli prihlásení, keby ste to rešpektovali. 

Čiže, ktorí chcete ešte vystúpi ť, ja vám dám priestor, 

ale materiál, ktorý je predmetom nášho rokovania je  

stiahnutý.  

Pán poslanec Osuský, chcete vystúpi ť? 
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Nech sa pá či.  

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

Pán primátor prepá čte, možno som to prešvihol, alebo 

som nemal predstavu v ktorom bode toto zaradi ť.  

Obrátila sa na m ňa riadite ľka Základnej umeleckej 

školy, ktorá prešla úspešne, chvalabohu, obnovou, 

sťahovaním a obrátila sa na m ňa s prosbou o zmenu rozpo čtu. 

Je to malá položka. Jedná sa o tisícdvesto eur.  

Problém je ten, že oni zvládli s ťahovanie často 

s vlastnými silami a teraz jej bola pririeknutá z v yšších 

miest magistrátu odmena tak ne čakane vysoká, že tá suma, 

ktorá potom bola, nepokrýva odmeny aj pre ostatných  

zamestnancov a ona, ke ďže ušetrila pri tom s ťahovaní, tak 

má peniaze na to, aby došlo k presunu z položky 630  do 

položky 611 nie len tých plánovaných 

dvetisícpä ťstopä ťdesiatdva, ktoré bolo odklepnuté, ale aj 

tých tisícdvesto naviac, teda spolu 

tritisícsedemstopä ťdesiatdva eur.  

Ja som to myslel, že to prednesiem v Rôznom, ale po  

konzultácii s pani vedúcou školského oddelenia, kto rá mi 

povedala, že nech to poviem v rozpo čte, tak jedná sa možno 

o smiešnu sumu, ako sme tu hovorili proti sláve Bož ej. 

A nikto nechce vyššie peniaze, teda viacej pe ňazí 

z pokladne magistrátu, len vlastné presunú ť.  

Pýtam sa aj ako laik rozpo čtovo, ekonomicky, či toto 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec, v bode číslo tri sme to riešili. Ja by 

som odporú čal, aby sme si to naozaj dali do Rôzneho, pokia ľ 

takéto splnomocnenie pre m ňa dáte ako primátora na 

uskuto čnenie takzvaného rozpo čtového opatrenia, lebo tie 

všetky musí schváli ť zastupite ľstvo, ja to ve ľmi rád na tej 

škole urobím.  

Čiže skúste to pripravi ť ako, akože schva ľuje 

uskuto čnenie rozpo čtového opatrenia a ja to rozpo čtové 

opatrenie vykonám. V Rôznom. Už sme, už sme ten bod  vlastne 

minuli.  

Pán riadite ľ ešte sa hlási k tomuto bodu.  

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

Ďakujem. 

Ja chcem len poveda ť, že nepotrebujete to asi rieši ť 

v bode číslo tri, lebo tým pádom, že v bode B sme schválili  

splnomocnenie pre pána primátora zvýši ť bežné výdavky 

rozpo čtu na rok v programe devä ť Vzdelávanie a vo ľný čas 

a v programe desa ť Sociálna pomoc, tak si myslím, že takáto 

zmena by tam bola možná.  

Takže to mám informáciu od kolegov.  
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Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Len, len si to prídite odkonzultova ť, lebo ja  mám 

pocit, že toto nie je úplne to isté, čo myslí to uznesenie. 

To uznesenie myslí na navýšené príjmy. Toto nie sú navýšené 

príjmy, toto je presun.  

Čiže prí ďte to, prosím, odkonzultova ť, pán poslanec, 

aby ste to potom v Rôznom vedeli prípadne predloži ť.  

Konštatujem, že ďalší prihlásení k bodu štyri nie sú. 

Keďže bod štyri sme uzatvorili tým, že nie je o čom 

hlasova ť, nedám priestor ani pre návrhovú komisiu .  

Končím rokovanie o bode číslo štyri a vyhlasujem 

prestávku. Myslím si, že to bude užito čné. Desa ť 

päťdesiatjeden, jedenás ť nula pä ť. Skúsme o pätnás ť minú ť, 

že by sme pokra čovali bodom, ktorý sa týka parkovania pred 

nemocnicami.  

(Prestávka  od 10.51 h do 11.05 h) 
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BOD 5A INFORMÁCIA O POSTUPE HLAVNÉHO MESTA 

SR BRATISLAVY V PRÍPADE 

SPOPLATNENÝCH PARKOVÍSK PRED 

NEMOCNICOU V MESTSKEJ ČASTI 

BRATISLAVA – RUŽINOV A NEMOCNICOU 

SV. CYRILA A METODA V MESTSKEJ ČASTI 

BRATISLAVA – PETRŽALKA 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, otvár am 

rokovanie o bode 5A, ktorým je Informácia o postupe  mesta 

pri riešení problému parkovania pri nemocniciach v Ružinove 

v Petržalke.  

Materiál navrhla zaradi ť do programu pani poslanky ňa 

Augustini č, takže jej dávam slovo ako prvej a potom budeme 

pokra čova ť v rozprave.  

Pani poslanky ňa, nech sa pá či, uve ďte tento bod.  

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

Ďakujem ve ľmi pekne za slovo. 

Keďže na minulom zastupite ľstve vystúpili zástupcovia 

občanov, ktorí poukázali na tento problém, bola by som  

veľmi rada, aby ste Vy ako pán primátor ozrejmili aktu álny 

stav, pretože ja mám za to, že ministerstvo aj univ erzitné 

nemocnice si nad tým problémom už umyla ruky a jedn oducho 

ho nerieši, povedala, že je neriešite ľný. Takže myslím si, 

že sme posledná inštancia, ktorá vie v tejto veci e šte 
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kona ť, takže bola by som rada, ak by ste možno nám 

vysvetlili aký je aktuálny stav pri obidvoch tých 

nemocniciach.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Ak dovolíte teda, zoberiem si ja pä ť minút na to, aby 

som v rámci vstupu do tej diskusie vysvetlil, aký b ol 

postup mesta k riešeniu tohto problému. 

Mesto aktívne komunikovalo so všetkými dotknutými, 

pretože oslovili nás na jednej strane odborári, kto rí 

zastupujú zamestnancov nemocnice, komunikovali sme 

s iniciátormi tej výzvy, s pani ministerkou zdravot níctva, 

s riadite ľom nemocnice a tak isto aj s investorom.  

To, čo sme zistili hovorí o tom, že takýto návrh bol 

predložený už v období kedy sú časný riadite ľ nemocnice bol 

riadite ľom v období povedzme prvej vlády pána predsedu 

vlády Fica a odmietol takýto návrh podpísa ť. To znamená ten 

návrh alebo pokus o, o riešenie problému parkovania  cestou 

takejto zmluvy bol predložený už predtým, riadite ľ ho 

nepodpísal. Potom sa vymenila garnitúra, bol vymene ný 

riadite ľ nemocnice, ten podpísal zmluvu a sú časný riadite ľ 

vlastne má s ňou robi ť poriadok a je to ten človek, ktorý 

tej zmluve nedal podporu, to znamená, nedal pod ňou svoj 

podpis.  
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Ministerstvo zdravotníctva, po komunikácii s pani 

ministerkou som sa dozvedel, skúmalo, či je možné zmluvu 

vypoveda ť, či bola uzatvorená v súlade so zákonom 

o verejnom obstarávaní. Ak hovoríte, že ministerstv o si 

umýva ruky, ministerstvo si neumýva ruky, aktívne v  tej 

veci konalo a zistilo, že tá zmluva je konštruovaná  tak, že 

je nevypovedate ľná. To znamená, je vysoká sankcia za to, 

keby tá zmluva bola prerušená, nemocnica by platila  okolo 

milión eur, čiže sú tam konštrukcie, ktoré vedú k tomu, že 

s tou zmluvou v zmysle zákona hýba ť nedá.  

My sme ako mesto konali v tom zmysle, že sme si 

zanalyzovali právny stav, ktorý sa týka našich možn ostí, 

ako vlastníka pozemku. Zistili sme, že v priestore 

Antolskej, to znamená v Petržalke, mesto je stoperc entným 

vlastníkom pozemkov, na ktorých nemocnica stojí s t ým, že 

legálnym vlastníkom parkovísk je nemocnica. Nám pat ria 

pozemky, ale stavbu parkoviska, riadne skolaudovanú  má 

skolaudovanú nemocnica, to znamená, tá s ňou môže naklada ť, 

pretože to je jej majetok.  

Čiže z tohto h ľadiska sme v Petržalke tak, že pozemky 

naše, nemocnica má parkovisko.  

To isté platí, alebo teda podobne je to v Ružinove,  

kde nemocnica má parkovisko, ale o pozemky sa sporí me. 

O pozemky sa sporíme. To znamená od roku 1996 je ve dený 

súdny spor o vlastníctvo, kde sa mesto sporí v tom,  či 

pozemky pod Ružinovskou nemocnicou sú mestské alebo , alebo 

patria štátu.  
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Čo sa týka dopravného zna čenia, ktoré tam bolo 

ozna čené, teda osadené, prepá čte a reguluje parkovanie.  

K tomuto bol vydaný súhlas v komisii mesta, kde súh las 

vlastníka pozemku nie je potrebný, je tam potrebné len 

žiados ť vlastníka stavby, to znamená parkoviska, ktorý 

splnil všetky podmienky pre vydanie dopravného zna čenia. Tu 

nikto nezasahuje nejakým politickým spôsobom do toh o. Je to 

prísne odborná vec. Čiže ten návrh na organizáciu dopravy 

bol schválený, ale nie preto, že by sme ten zámer 

podporovali, ale preto, že boli splnené všetky podm ienky, 

ktoré ten žiadate ľ splni ť mal.  

To, čo sme my, ako mesto iniciovali bol štátny 

stavebný doh ľad zo strany stavebného úradu a to aj 

v Petržalke, aj v Ružinove, kde bolo zistené, že te n 

prevádzkovate ľ parkoviska porušil zákon, neohlásil drobnú 

stavbu na elektrickú prípojku, ktorú potrebuje na r eguláciu 

tých zariadení, ktoré tam má a bolo za čaté správne konanie 

o uložení sankcie, ktorá môže by ť maximálne trinás ťtisíc 

sedemsto eur a sú časne bolo zahájené konanie o dodato čnom 

povolení alebo odstránení stavby, čo sa týka umiestnenia 

káblov z h ľadiska pripojenia tých zariadení k elektrickému 

zdroju.  

V prípade, že by sme neudelili ako mesto na takýto,  na 

takýto nájom, na prenajatie toho pozemku, ktorý pot rebujú 

na vedenie toho kábla, museli by bu ď zruši ť tú elektrickú 

prípojku, lebo vtedy stavebný úrad musí rozhodnú ť 

o odstránení stavby a rieši ť to nejakým zdrojom, povedzme 

solárnym, alebo nie čo podobné. Alebo by museli pristúpi ť na 

to, čo navrhujeme a tu sa teraz dostávam k meritu veci.  
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Rokovali sme aj so samotným prevádzkovate ľom toho 

parkoviska, žiadali sme, aby vytvoril podmienky na to, že 

by bezplatne mohli parkova ť darcovia krvi, či ľudia, ktorí 

prichádzajú na dialýzu do nemocnice. A sú časne sme ho 

žiadali, aby upravil tie ceny za parkovanie takým s pôsobom: 

bezplatné parkovanie pätnás ť minút a on nám ponúkol 

tridsa ť, tak sme povedali, že to je o ni čom, že to ni č 

nerieši.  

My tvrdíme, že to má by ť tak, že prvé tri hodiny by 

mali by ť riešené spôsobom, že prvá hodina zadarmo a za 

ďalšie dve hodiny zaplatí maximálne jedno euro. To z namená, 

päťdesiat centov, pä ťdesiat centov. Alebo dve hodiny 

zadarmo a potom euro. Jednoducho, aby za tri hodiny  ten 

pacient mal možnos ť rieši ť svoje parkovanie pri nemocnici 

za podstatne nižšiu cenu, ako za každú hodinu zapla ti ť 

jedno euro.  

Toto bol náš návrh, o ktorom sme diskutovali aj zo 

zdravotne postihnutými, s pacientami, zdalo sa, že by to 

mohlo by ť prijate ľné riešenie. Zatia ľ k tej dohode ne... 

(poznámka:  vypadol zvuk, nebolo rozumie ť koniec slova) 

Na Antolskej za čali diskusiu o využití spevnených 

plôch, ktoré sa nachádzajú v okraji pozemku nemocni ce, 

ktoré boli využívané na športové ú čely, ktoré by mohli 

dočasne slúži ť ako parkovisko, kým sa tam nejaké ďalšie 

parkoviská pre zamestnancov nevybudujú, by slúžili pre 

parkovanie pacientov. A tak isto sa snažíme h ľadať riešenie 

pre parkovanie zamestnancov.  



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 12. december 2013 s pokra čovaním 29. januára 2014  

 124 

To je asi zhruba postup, ktorý mesto zvolilo v tejt o 

otázke. Myslíme si, že, že máme šancu dosiahnu ť ur čitý 

výsledok, ale potrebujeme na to porozumenie z tej d ruhej 

strany, ktorá sa opiera o zmluvu, ktorá sa nedá, ne dá 

zmeni ť. Taký je stav, v ktorom sa teraz nachádzame.  

Otváram diskusiu, do ktorej sa traja poslanci 

prihlásili formou faktických poznámok.  

Pán poslanec Drozd sa hlási ako prvý.  

Nech sa pá či. 

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

Ďakujem. Ja iba faktickou najskôr.  

Otázka na Teba, pán primátor. V tom období, ke ď sa 

podpisovala zmluva, si bol primátorom. Mestské časti ma 

majú samozrejme svojich starostov, ako Ružinov, Pet ržalka.  

Otázka, v období podpísania, bolo oslovené mesto pr i 

podpise tej zmluvy, či o tom aspo ň informovali nemocnice 

mesto a či ste sa k tomu nejako vyjadrovali?  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec He čko, faktická. 

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

Ďakujem za slovo. 
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Vidím, že do vystúpenia je prihlásených pomerne dos ť 

poslancov, možno keby ste teraz na moju faktickú 

zareagovali.  

Otázka znie: Hovoríte, že podpísaná zmluva medzi 

nemocnicou a koncesionárom, ktorá je teraz skoro 

nevypovedate ľná, hej. Tak isto ste spomenul, že parkovisko, 

vlastníkom je nemocnica, čiže predpokladám, že stavby. 

Otázka znie, kde je zmluva medzi mestom a nemocnico u 

o tomto pozemku? V takom prípade, vyslovene úplne 

jednoduchým nástrelom mi vychádza to, že nám môže b yť úplne 

jedno, či zmluva medzi nemocnicou a koncesionárom je 

vypovedate ľná alebo nie. Či nemocnica bude plati ť obrovskú 

pokutu alebo nie.  

My sme tu od toho, aby sme ob čanom umožnili bezplatné 

parkovanie. Ke ď nemocnica sa navliekla do nie čoho a vôbec 

nemá ani právny vz ťah, nejaký vyriešený vlastnícky vz ťah 

k tomuto pozemku, tak si myslím, že toto je cesta, ktorou 

by sme sa mali ubera ť.  

Ďakujem.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Pán námestník Budaj.  

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

Ďakujem. 
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Ja som rád, pán primátor, že h ľadáš alternatívne 

parkoviská, lebo to je naozaj naša povinnos ť vo či ob čanom. 

Tu prišlo k neférovému postupu. My nie sme tí,  kto rí 

máme posudzova ť, to posúdia najmä voli či, čo tam napáchal 

ten riadite ľ takýmto nezodpovedným podpisom nevýhodnej 

dohody, ale sme povinní h ľadať pre ob čanov nejaké riešenie.  

Za druhé sa chcem spýta ť, neuvažuje mesto o tom, že 

jednoducho zvýši ceny pod, za, za pozemok pod parko viskom, 

sme vlastníci, máme nejakú zmluvu, ktorá predpoklad ám.  

Nie je zmluva, no tak ju, musíme za čať o nej rokova ť, 

pretože my sme predpokladali, že to parkovisko slúž i 

verejnému ú čelu. Vlastne na podporu prítomnosti ob čanov pri 

nemocnici. Teraz slúži na biznis, tak ho za ťažme takým 

nájomným, (gong) ktoré tomu zodpovedá.  

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. 

Ja by som sa chcel spýta ť ešte, lebo kolegy ňa 

Augustini č som sa dozvedel, že navyše mesto si plní ďalšiu 

svoju povinnos ť naozaj vzorne prostredníctvom mestskej 

polície veselo zakladá papu če všetkým, ktorí sa rozhodnú 

neprispie ť súkromnej firme k tu čnému zisku.  
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Tak som sa chcel na to spýta ť aj pani ná čelní čky, aj 

pána primátora, či je to teda pravda, že mestská polícia 

takýmto spôsobom nejakým dopomáha k tomu, aby ľudia boli 

povinní k tomu parkova ť. Lebo na druhej strane, mestská 

polícia v prípade, že sa v tom okolí porušuje parko vanie, 

môže rieši ť aj napomínaním, aj opakovane napomínaním. 

Netvrdím, že je to správne riešenie, ale tiež je to  nejaký 

spôsob ako znepríjemni ť tú situáciu tomu, kto to chce 

použi ť takýmto spôsobom, že to za čal tam vybera ť nájomné 

v rozpore s nejakým našim súhlasom, vedomím alebo b ez toho, 

aby vôbec mali s nami ako nemocnica vz ťah, alebo by sa nás 

na to pýtal, že či je to v poriadku.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Nesrovnal, faktická poznámka.  

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

Ďakujem. 

Tiež by som chcel upriami ť pozornos ť na dve otázky, 

ktoré som nerozumel dobre z Vašeho vystúpenia. Prvá  je to, 

čo hovoril Vlado He čko, aký je právny vz ťah, aký je právny 

vz ťah mesto a užívate ľ pozemku? Či tam je nejaký právny 

vz ťah? To je prvá vec. 

A druhá vec, aký je náš politický cie ľ? Či je náš 

politický cie ľ na tomto nejak sa zú častni ť ekonomicky, 

zarába ť na tom? Alebo či by nemal by ť náš politický cie ľ 

tak, ako viacerí kolegovia povedali, aby chorí ľudia 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 12. december 2013 s pokra čovaním 29. januára 2014  

 128 

nemuseli plati ť. To by mal by ť náš politický cie ľ a to mi 

chýbalo, pán primátor, vo Vašom vystúpení.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Kríž má faktickú.  

Mgr. Oliver   K r í ž , poslanec MsZ: 

Ďakujem ve ľmi pekne za slovo.  

Vážený pán primátor, ja sa tiež ve ľmi krátko vrátim 

k tomu prenájmu pozemku. Ja som na ostatnom zastupi te ľstve 

interpeláciou žiadal magistrát o to, aby som dostal  

informáciu oh ľadom toho pozemku. Ja nerozumiem, priznám sa, 

odpovedi, ktorú som dostal. Pozemok je ve ľmi jasne 

a preukázate ľne v prípade Petržalky, na rozdiel od 

Ružinova, vo vlastníctve hlavného mesta. Napriek to mu 

neexistuje žiadny zmluvný vz ťah, o ktorý, o ktorý by sme sa 

buď my, alebo oni pokúšali.  

Majú teda stavbu umiestnenú na našom pozemku, bez 

nášho nejakého súhlasu. Ja si neviem predstavi ť, akým 

spôsobom táto stavba mohla by ť kolaudovaná. Lebo pri 

kolaudácii musí každý stavebník preukáza ť vz ťah k pozemku, 

aspo ň nájomný. Ten nemocnica nemá. To znamená.  

Ja sa preto pýtam, v prípade Ružinova sa snažíme o to, 

aby nám ten pozemok bol priznaný. V Petržalke je to  úplne 

neodškriepite ľné, že (gong) pozemok je náš, napriek tomu 

niekto na našom pozemku postavil stavbu a na tomto pozemku 

ešte ide vybera ť peniaze.  
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Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne.  

Pán námestník už mal faktickú poznámku, ale zrejme 

chce ešte nie čo doda ť k tomu.  

Ja si myslím, že to nie je úplne košér. Každý má 

minútu na to, aby reagoval na re čníka.  

Ak dovolíte, ja by som zodpovedal na tie vecné otáz ky, 

ktoré ste sa pýtali, tiež vo forme faktickej poznám ky.  

Či sme boli oslovení, pýtal sa pán poslanec Drozd, n a 

to, že tam nie čo bude. Neboli sme oslovení. To znamená, tá 

zmluva bola uzatvorená bez vedomia mesta, nikto sa nás 

nepýtal ani zo strany nemocnice, ani zo strany 

prevádzkovate ľa.  

Čo sa týka vz ťahu k pozemku. Mesto nemá vysporiadaný 

vz ťah s nemocnicou čo sa týka nájmu. Ak dnes poviete, že 

poďme do toho, tak skon číme na tom, že povedzme za dva roky 

dozadu budeme si vyžadova ť nájomné, budeme si vyžadova ť 

nájomné dopredu a nemocnica zaplatí povedzme dva mi lióny 

eur, ale ni č si nemôže uplatni ť vo či prevádzkovate ľovi 

parkoviska, lebo zmluva je uzatvorená.  

Čiže tento vz ťah sa neriešil preto, lebo sme zrejme 

ako mesto aj v minulosti vychádzali z toho, že sa t u jedná 

o verejnoprospešný ú čel a neza ťažovali sme zdravotníctvo 

poplatkami za, za prenájom pozemku.  
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Je pravda, že to robíme všade inde, tam kde máme 

komer čného partnera, tak k tomu pristupujeme. Ak sa 

rozhodneme, tak to urobíme aj tuná. Len v tejto chv íli 

zaťažíme toho, kto za, za to takpovediac, nemôže. To 

znamená sú časné vedenie nemocnice a náklady, ktoré 

nemocnica má.  

Je normálne, aby sme mali vysporiadaný vz ťah 

k pozemku, ur čite áno. Čiže realita je taká, že nemali sme 

a ak sa rozhodneme, tak sa do toho pustíme.  

Čo sa týka mestskej polície, mestská polícia 

zabezpe čuje verejný poriadok. Ke ď je zna čenie žltá čiara, 

tak rieši žltú čiaru. Videl som aj ja tam nejaké papu če, 

keď sme tam boli šiesteho decembra v nemocnici. To zna mená, 

je tam snaha urobi ť poriadok. Z našej strany bola žiados ť, 

aby tú papu ču dali pre č, pardon, aby tú žltú čiaru dali 

pre č. To znamená, aby tam bolo možné vo ľné parkovanie po 

jednej strane. Prístup sanitiek sa riešil tým spôso bom, aby 

sa teda tam tie autá nekumulovali a mohla prís ť sanitka až 

ku, ku výsledku, teda ku vstupu do nemocnice.  

Čiže polícia robí svoju prácu. Polícia nemôže meni ť 

zna čenie. Môže robi ť to, že napomína, to ur čite áno. Ja si 

nemyslím, že tu našou snahou je získava ť pokuty. Snažíme sa 

tam urobi ť poriadok. Ten stav s tým parkovaním je tam 

totálne nepreh ľadný.  

Čo sa týka cie ľa, pán poslanec Nesrovnal, možno 

nepočúval, čo som povedal. My sa snažíme rieši ť pacientov 

a zamestnancov. Zamestnancov tým, že využijeme iné plochy 

ako tie pred nemocnicou, kde zamestnanec stojí osem  hodín, 
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možno aj viac ke ď má dlhšiu službu, to znamená zaberá 

miesto pre toho pacienta. Primárne sme sa sústredil i na 

pacientov. Náš cie ľ bol rieši ť prvé tri hodiny. Prvé tri 

hodiny. Za čali sme s predstavou, že prvé tri hodiny 

zadarmo. Druhá otázka bola, bola tri, prvé tri hodi ny za 

jedno euro. Hodina zadarmo, pä ťdesiat, pä ťdesiat centov, 

alebo hodina, teda dve hodiny zadarmo a potom euro.  Proste 

hľadáme spôsob, ako presved či ť toho prevádzkovate ľa, že ten 

prvý trojhodinový režim treba zmeni ť. To je náš cie ľ, ktorý 

sa snažíme a snažíme sa tým vyjs ť v ústrety pacientom.  

To som povedal v tom vystúpení a opakujem to ako 

odpove ď pre Vás, aby ste to takýmto spôsobom vedeli a mohl i 

na to zareagova ť vo svojom vystúpení.  

Máme teraz riadne prihlásených re čníkov.  

Ako prvej dám slovo pani poslankyni Krištofi čovej. 

Pani poslanky ňa, máte slovo.  

Ing. Alena Krištofi čová, poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Ja nepochybujem o tom, že tento bod bude ma ť ve ľmi 

dlho roz, dlhú rozpravu, ale nepochybujem ani o tom , že 

bude ma ť dobrý koniec, že sa to vyrieši v prospech ob čanov, 

lebo ako vidím, je tu vô ľa celého zastupite ľstva.  

Iné by som chcela pri tejto príležitosti poveda ť. 

Chcela by som po ďakova ť a prejavi ť uznanie aktivistom, 

ktorí upozornili na túto situáciu. A nie len týmto 

aktivistom, ale aj ostatným, ktorí sa zaujímajú o d ianie 

v Bratislave, o diane, čo sa deje okolo nich, ako je 
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napríklad tí prví aktivisti, ktorí tu boli s témou Ropovodu 

nie, alebo teraz je taká aktuálna téma v Petržalke ohľadom 

budovania obytného domu na Jasovského 2. Takže ja t ýmto 

spôsobom by som chcela všetkým po ďakova ť, ktorí sa 

zúčast ňujú na týchto aktivitách, ktorí nám dávajú vedie ť 

a my môžeme tieto problémy rieši ť.  

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Slovo má 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.  

Ďakujem, pán primátor, za Vaše úvodné slovo. Ja by s om 

k tomu povedala svoj názor.  

Ja osobne považujem za absolútny hyenizmus spoplatn i ť 

parkoviská pred nemocnicou. Myslím si, že tento biz nismodel 

je zrejme výnosný ale teda každopádne vôbec nie ľudský.  

Ten, kto podpísal takúto zmluvu, by mal, pod ľa mňa, 

začať chodi ť po kanáloch. Pretože toto nie sú peniaze, 

ktoré zinkasuje univerzitná nemocnica, ktorá za to získa 

mesačne zhruba osemtisíc eur, pri čom ke ď si prerátame 

parkoviská pred, alebo parkovacie miesta pred ružin ovskou 

nemocnicou a petržalskou nemocnicou, zrátame si, ko ľko sa 

vyberie asi za de ň, tak bavíme sa o stotisícach eurách, 

ktoré táto súkromná spolo čnos ť vyberie na chorých ľuďoch. 
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Tieto peniaze nefu, nejdú do nemocnice, to znamená,  nemá 

z toho žiadne peniaze nemocnica, ale idú do súkromn ého 

vrecka.  

O čo. To, že je to výnosný biznis hovorí aj fakt, že 

samotná firma, ktorá je koncesionárom, tieto parkov iská 

neprevádzkuje, ale prevádzkuje ich ďalšia, tretia firma 

VINCI Park. To znamená, že v tom re ťazci je ešte ďalšia 

firma, ktorá na tom zarába.  

To, že som povedala, že ministerstvo a univerzitná,  

súčasné vedenie univerzitnej nemocnice si nad tým umýv a 

ruky, je pod ľa mňa fakt, pretože videla som aj v médiách 

a dostala som aj do mailu nieko ľko možností, ako je možné 

tú zmluvu vypoveda ť a myslím si, že sa týmto vôbec 

nezaoberali.  

Preto si myslím, že sme taká posledná inštancia 

v spolupra, spolu s mestskou časťou Petržalka, ktorá môže 

túto situáciu zvráti ť a myslím si, že ke ďže firma 

vybudovala elektrické prípojky bez ohlášky, to znam ená, že 

musí ís ť do stavebného konania, mám za to, že by mesto ako 

majite ľ nemal da ť za žiadnych okolností súhlas s takýmto 

zlegalizovaním tejto čiernej stavby. Myslím si, že, myslím 

si, že toto by mal by ť základný postoj mesta v tejto veci.  

Na druhej strane, je mi strašne ľúto, že magistrát 

nezastavil túto vec a povolil osadenie rámp, kolíko v 

a dopravného zna čenia. A tak ako som sa vyjadrila a už to 

bolo spomenuté ke, ke. Už to tu spomenuté, že mests ká 

polícia tam naozaj hliadkuje a dáva papu če. Denno-denne. 

Čiže to tiež považujem za aroganciu mesta vo či obyvate ľom.  
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Preto si myslím a budem dáva ť uznesenie, ktoré potom 

doplní neskôr pán Fiala, kedy žiadame primátora 

o vypracovanie právnej analýzy, ktorá posúdi platno sť medzi 

univerzitnou nemocnicou a koncesionárom, teda spolo čnos ťou, 

ktorá spoplatnila parkoviská, ke ďže neexistuje platná 

nájomná zmluva na predmetné pozemky medzi mestom 

a univerzitnou nemocnicou.  

Ja mám za to, že pokia ľ nemocnica nemá vz ťah 

k pozemkom, tak je ve ľmi otázne, ako mohla podpísa ť takúto 

zmluvu. Termín januárové mestské zastupite ľstvo.  

Po B) žiadame primátora, aby bezodkladne dal pripra vi ť 

materiál, kde navrhne riešenie na usporiadanie vz ťahov 

s predmetným pozemkom. Takisto janurár, januárové m estské 

zastupite ľstvo.  

Myslím si, že sme tu my, poslední, ktorí naozaj môž eme 

túto situáciu nejakým spôsobom rieši ť a zvráti ť a neviem, 

či úplne je riešenie rokova ť s touto spolo čnos ťou takým 

spôsobom, ako ste navrhovali, lebo myslím si, že on i si idú 

jasne za svojim a my v tomto prípade ťaháme za kratší 

koniec. Čiže tuto by som neišla úplne s tou zmierlivou 

cestou.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Slovo má pán poslanec Kríž. 
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Mgr. Oliver   K r í ž , poslanec MsZ: 

Ďakujem ve ľmi pekne za slovo.  

Myslím, že všetci, ktorí tu sedíme, sa zhodneme na 

tom, že je neprijate ľné, aby nemocnica vyberala od svojich 

pacientov parkovné.  

My sme tu na to, aby sme chránili verejný záujem a to, 

čo sa deje v nemocnici v Petržalke je v priamom rozp ore so 

záujmom verejnosti.  

Domnievam sa, že my ako hlavné mesto by sme tomu 

nemali ani akýmko ľvek spôsobom napomáha ť. To znamená, bolo 

to tu už spomenuté, škoda je, že sme súhlasili s os adením 

samotnej rampy, že mesto súhlasilo s osadením tých 

st ĺpikov. Toto sa vôbec nemalo sta ť.  

Dokonca to, čo tu bolo spomenuté, mestská polícia 

nemusí tam v tej lokalite, ke ď vie, že situácia je nejasná, 

dáva ť priamo papu če. Môže tých ľudí napomína ť a jednoducho 

iných spôsobom regulova ť tú dopravu v tej, v tom, v tom 

území.  

My, opakujem to, sme volení priamo ob čanmi a máme, 

našou prvoradou povinnos ťou je obhajova ť verejný záujem. 

Toto čo sa deje v nemocnici je v priamom rozpore s verejn ým 

záujmom. Pevne verím, že dneska dójdeme k nejakému,  

povedzme, riešeniu. Prijmeme uznesenie tak, aby sa táto 

situácia za čala rieši ť.  

Tých pák, pod ľa mňa, je viacero. Bol tu spomenutý ten 

pozemok, ktorý nemocnica nemá prenajatý od hlavného  mesta. 

Neverím tomu, že existuje zmluva, ktorá je nevypove date ľná. 
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Každá zmluva je vypovedate ľná. A tá zmluva, ktorú má 

nemocnica s tým prevádzkovate ľom, musí existova ť spôsob, 

pri dobrej vôli, ako túto zmluvu, ako túto zmluvu 

vypoveda ť.  

Je bezprecedentné a neúnosné, aby, aby nemocnica, 

ktorá bola budovaná za verejné zdroje, za spolo čné peniaze 

ľudí, aj tých, ktorí tam chodia so svojimi zdravotný mi 

problémami, tak na základe tohoto, vyberala neadekv átne 

parkovné.  

Podľa mňa neni ani riešenie to, že tam pre, pred ĺžime 

nejakú prvých pár minút zdarma. Jednoducho, to je v erejná 

nemocnica, ktorá, kde sa má da ť zaparkova ť bez toho, aby 

tam ten pacient platil.  

A v neposlednom rade nejde len o tých návštevníkov 

nemocnice, ale taktiež je to momentálne problém mes tskej 

časti Petržalka. Lebo tí ľudia, ktorí povedzme potrebujú 

ís ť na dlhšie k lekárovi a nemajú peniaze na to, aby 

zaplatili navyše peniaze za parkovné, tak samozrejm e 

zaparkujú potom vo vnútrosídliskovom priestore, kde  zase 

berú parkovanie obyvate ľom mestskej časti.  

Čiže s touto situáciou sa budeme musie ť zaobera ť a, 

a pevne verím, že dneska nájdeme nejaké riešenie.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán vedú, pán vedúci, môžme? 
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(poznámka:  ruch a vrava v rokovacej sále) 

Prosím, musíte urobi ť to, čo som urobil ja, že si 

vytiahnete karti čky a zasuniete ich znovu do svojho 

hlasovacieho zariadenia. Tým pádom vás systém znovu  

zaidentifikuje.  

Prihlásený v poradí bol pán poslanec Kríž, ktorý al e 

už hovoril a na ňho pôjdu faktické poznámky. Videl som aj 

pána poslanca Greksu, ktorý chcel reagova ť.  

Čiže najprv pán poslanec He čko, faktická poznámka. 

A potom riadne prihlásení tak, ako boli poslanci na  

displey.  

Pán poslanec He čko má faktickú poznámku.  

Nech sa pá či.  

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

Ďakujem za slovo.  

Ja som si ve ľmi pozorne vypo čul čo tu pán Kríž hovoril 

a vnútri.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále stále pokra čuje) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ššššššš. Prosím k ľud.  
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Ing. Vladislav   H e č k o , poslanec MsZ: 

A vo vnútri som si zadal otázku, na ktorú samozrejm e 

nikto tu nedá odpove ď, čo vôbec viedlo vedenie nemocnice 

k takémuto kroku? To by ma hrozne zaujímalo a žia ľ, lebo 

viem, že nikto tunák z tejto sály nám tu odpove ď nedá. Je 

to priamo zrejme asi na vedenie nemocnice, ale treb a sa aj 

nad týmto ako zamyslie ť, vôbec jak vedenie nemocnice mohlo 

nie čo takéhoto urobi ť.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec Hr čka je ďalší prihlásený.  

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo.  

Ja by som sa teda ešte vyjadril aj k niektorým 

predre čníkom.  

Právna analýza. Táto zmluva je uvedená medzi 

subjektami A a B kedy mi nemáme ani na  jeden z nic h dosah. 

To znamená, keby jeden so zmluvných partnerov bolo OLO, 

Dopravný podnik alebo nejaký subjekt, na ktorý máme  dosah, 

tak má právna analýza, pod ľa mňa, význam. Pretože pod ľa 

našich právnikov dôjdeme k tomu, že zmluva je 

vypovedate ľná, ni č nerieši, lebo my nevieme ani jeden 

z tých subjektov donúti ť k tomu, aby zmluvu vypovedal. To 

je prvý môj názor.  
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Druhá vec, ako môže by ť nájomná zmluva k tomu ke ď 

nemá, nemá vlastníctvo pozemku. Pod ľa mňa je to rovnaké ako 

keď na našom pozemku stojí stavba, ktorú my nemáme 

a nájomc, a majite ľ stavby prenajíma priestory v tej 

stavbe. Je to proste ekvivalent, a ke ďže to môže robi ť, 

lebo sa to tak normálne robí, tak si myslím, že môž e 

uzatvori ť takúto zmluvu a tá zmluva z dôvodu, že nemá 

vlastníctvo k pozemku automaticky neznamená neplatn osť.  

Poďme teraz ale k tej nájomnej zmluve. Ja si myslím, 

že hlavným dôvodom je to, že v tomto zastupite ľstve, ako to 

už bolo napríklad aj s , s, so stojiskami na odpad,  sa 

stáva to, že niektorý materiál sa sem dostane trids aťkrát 

a iný materiál ani raz.  Keby sme mali zmluvu medzi  

nemocnicou a hlavným mestom, kde by bolo napísané, že 

v prípade, že to parkovisko ostane verejné, tak ako  prípad 

hodný osobitného zrete ľa im to prenajmeme za jedno euro 

ro čne celú parcelu, tak je to v poriadku, je to ošetre né. 

A v prípade, že nebude prístupné verejnosti, povedz me 

zadarmo alebo za nami stanovených podmienok, tak ne mocnica 

bude musie ť plati ť komer čné nájomné. V tomto prípade, pri 

takto platnej zmluve, ktorú by mesto malo medzi mes tom 

a nemocnicou, by si nemocnica alebo vedenie nemocni ce 

muselo zráta ť, že ak to komer čne prenajme, to čo spravilo, 

tak jej zrazu z mesta, na základe nejakej platnej n ájomnej 

zmluvy, vybehnú náklady a ťažšie by sa im zdôvod ňovalo. 

Keďže nemajú vz ťah, ľahko sa tomu riadite ľovi tvári, že 

však on nemá žiadne náklady, on to prenajme, bude m ať plus 

sedem tisíc eur.  

A ja si myslím, že by mesto malo za čať rokova ť a týmto 

spôsobom vytvori ť tlak na nemocnicu, že by malo za čať 
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rokova ť o nájomnej zmluve, kde by podmienilo, že dá 

symbolické nájomné jedno euro  za celý pozemok v pr ípade, 

že  a stanoví si podmienky ako to má slúži ť, za akých 

podmienok. Bezplatne prvé tri hodiny a tak ďalej. 

A v prípade, že to nebude použité za takýto ú čel a bude to 

komer čne vyberané, tak mu da ť normálne komer čné nájomné. To 

je dvanás ť alebo štrnás ť eur na meter štvorcový a nech sa 

s tým nemocnica vysporiada a nech to vedenie aj tot o, aj 

každé nasledujúce si pre budúcnos ť uvedomí, že pokia ľ nemá 

vysporiadaný vz ťah pod pozemkom a pokia ľ bude chcie ť 

v budúcnosti takto, nazvime to vyhúpa ť s obyvate ľmi danej 

obce, tak aj mesto má nástroje na to, aby vyhúpalo 

s takýmito subjektami, ktoré sa o to pokúšajú.  

Lebo ja mám stále pocit, že mesto je bezmocné, mest o 

ni č nemôže. Pod ľa mňa, má mesto neskuto čné množstvo 

nástrojov, cez políciu, OLO, cez neviem čo všetko, má 

proste pod ľa mňa nástroje, ktoré sa dajú využi ť, len nikto 

sa nechce na ťahova ť so silnými hrá čmi na trhu za prsty 

a vždycky sú za tým, bohužia ľ, iné záujmy ako, ako 

pragmatické, vždycky je tam nejaký, nejaký iný záuj em, pre 

ktorý sa podpisujú nevýhodné zmluvy a neni to len p ríklad 

nemocnice a vedeli by sme takých zmlúv nájs ť všelikde, 

takže to, to k tomu. A to je vlastne aj možno odpov eď na 

to, že čo viedlo vedenie nemocnice. Viedlo to to isté, ako 

množstvo iných nevýhodných zmlúv, ktorými sme svedk ami 

v tejto krajine, pretože neni zodpovednos ť. Pretože 

neexistuje, zmluva je platná po tom, ako to vedenie  tam už 

dávno nie je, je tam nasledujúce vedenie, ktoré sa vyhovorí 

na predchodcu. Ako to kedysi pán Kolek rozprával te n dobrý 

vtip s tými tromi obálkami.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Na toto vystúpenie sú štyri faktické poznámky.  

Nech sa pá či. 

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

Ďakujem za slovo.  

Ja zareagujem iba krátko na tú právnu analýzu. Áno  

pán kolega Hr čka má pravdu. Subjekt A, subjekt B, čo tam 

mesto. Ale jak to tu už zo za čiatku k tomuto bodu jak 

rokujeme vyznieva, aj týmto tu, že by to stálo nemo cnicu 

obrovské peniaze, keby bola zrušená zmluva, tak ja sa 

považujem za morálne vydieraný. Tak práve preto si myslím, 

že mesto je na to, aby mohlo zhodnoti ť, že či tá skuto čne 

zmluva je nevypodate ľná,  nevypovedate ľná, a ak je vypova, 

vypovedate ľná, tak za akú cenu. 

Ale to nemení ni č na tom, jak som povedal, to si 

nemocnica podpísala, tak nech si rieši následky tej to 

zmluvy.  

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. 
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Chcela som reagova ť podobne. Myslím si tiež, že aj ke ď 

je to medzi dvoma subjektami, sú tam nové skuto čnosti, a to 

tie, že teda univerzita, univerzitná nemocnica nemá  

v sú časnosti platnú nájomnú zmluvu s mestom. Čiže preto 

chcem vidie ť právnu analýzu, ke ďže nie som právnik, či 

takáto zmluva môže by ť platná, ktorú uzavrela nemocnica 

s koncesionárom.  

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 som chcel využi ť faktickú poznámku na zastavenie 

odchodu pána starostu Pekára. Ja neviem, čo, aké má závažné 

povinnosti práve v takejto téme. Naozaj vyjadrenie starostu 

Ružinova je ve ľmi potrebné a som šokovaný z toho, že 

odchádza pre č.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pani poslanky ňa Krištofi čová.  

Ing. Alena Krištofi čová, poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Keď už sa bavíme o takej právnej analýze tohto 

skutkového stavu, mne sa zdá ve ľmi arogantné zo strany 
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nájomcu, že osadil tam tie rampy a st ĺpiky na mince bez 

akéhoko ľvek oznámenia stavebnému úradu alebo stavebného 

povolenia. Možnože aj tadeto by viedla cesta.  

Ja mám jednu otázku. Či niekedy už niektorá mestská 

časť dala odstráni ť čiernu stavbu? Možná, že by toto mohla 

byť prvá lastovi čka v Petržalke, že stavebný úrad by dal 

odstráni ť túto čiernu stavbu. Odstránili by sa tie rampy 

a stojany na mince a tým by vlastne sa odstránili b ariéry 

vstupu na toto parkovisko.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Kým pán poslanec Hr čka zareaguje, tak ja by som chcel 

poveda ť, pán poslanec, že tá zmluva bola podpísaná v de ň, 

keď bol štrajk lekárov. Podpísalo ju bývalé vedenie 

nemocnice.  

My sme, nás by ani nenapadlo, že niekto podpíše tak úto 

zmluvu, kde sa zbaví šance nemocnica regulova ť priestor 

pred svojim, pred svojou, pred svojou, pred svojim 

objektom. Keby sa nás boli pýtali, že za akých podm ienok 

a prenajmime a podobne, tak samozrejme, že by sme u robili 

to, čo ste povedali, že vieme da ť výhodný nájom, ak to 

parkovisko zostane regulované za podmienok, ktoré n ám 

vyhovujú. Ak to teraz urobíme, že tam dáme komer čné 

nájomné, tak urobíme problémy tej nemocnici a dopad ne to 
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nakoniec na pacientov, ktorí nedostanú možno dva mi liónov 

eur v starostlivosti.  

Čiže o tom budeme diskutova ť na januárovom 

zastupite ľstve, ke ď budete vidie ť tie veci, ktoré, ktoré tu 

sú.  

My sme vyzvali prevádzkovate ľa, aby neprevádzkoval, 

teraz hovorím na pani poslanky ňu Krištofi čovú, aby 

neprevádzkoval to zariadenie, pretože ho nemá legál ne 

skolaudované. Aby ho neprevádzkoval. On ho ďalej 

prevádzkuje, robí to v rozpore so zákonom. To len p re vás, 

aby ste vedeli. Stavebný úrad Petržalka ho vyzval, aby 

neprevádzkoval zariadenie.  

Pán námestník Budaj ešte na pána poslanca Hr čku. 

A potom pán poslanec Hr čka zareaguje na faktické poznámky.  

Nech sa pá či. 

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

Ja len chcem poveda ť, pán primátor, že v tomto zmysle 

používate ekonomické nástroje. Tu nikto nemá v plán e aby 

sa, aby sa, aby mesto z toho ťažilo, ale proste, aby sa 

ekonomickými nástrojmi napravilo to, čo nemá odvahu mes, 

miestna časť urobi ť zákonnými nástrojmi. Čiže zobra ť tam 

patri čne políciu a odstráni ť stavby, ktoré sú nelegálne.  

Ja by som naozaj aj touto formou vyzval pána staros tu, 

aby konal. Tí ob čania nemajú čas do januára, každému sa 

môže prihodi ť, že potrebuje ís ť do nemocnice. Nie je čo 

otá ľať, pokia ľ nie je vz ťah k pozemku, tak naozaj stavba je 
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ilegálna a nech je to teda táto prvá stavba, ur čite to nie 

je taký ťažký oriešik, ako niektoré iné.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ešte pán poslanec Dinuš.  

Prosím, keby ste svoje faktické orientovali po 

vystúpení poslanca, lebo teraz mi to príde tak, že reaguje 

na predre čníka, teda na inú faktickú poznámku, čo náš 

rokovací poriadok zakazuje.  

Čiže môžte reagova ť na pána poslanca Hr čku a to Vás 

iste napadne vtedy, ke ď on skon čí. Nie vtedy, ke ď už potom 

ďalší re čnia.  

Ale dám slovo pánovi poslancovi Dinušovi a potom 

zareaguje aj pán poslanec Hr čka.  

Čiže reagujeme na pána Hr čku.  

Bc. Martin   D i n u š , poslanec MsZ: 

Áno, samozrejme. Ja reagujem na pána Hr čku.  

Ja len doplním, že áno, tak jako on spomínal, máme iks 

nástrojov, ktorými môžme túto situáciu rieši ť, ako tu už 

bolo spomínané. Odstrá ňme jednozna čne čiernu stavbu 

okamžite a hne ď a schvá ľme si uznesenie, kde nepovolíme za 

žiadnych okolností postavenie nejakej bariéry na 

parkovisku.  
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To je všetko. Bude to jednoduché riešenie, čisté a od 

zajtra to môže by ť vybavené.  

A druhá vec. Ja by som zaviazal šéfa mestskej políc ie, 

aby za žiadnych okolností nedovolil vybera ť tam pokuty. 

Pretože to mi príde ako vrcholne arogantné zo stran y mesta, 

bra ť od ob čanov peniaze za to, že idú do nemocnice si 

opravi ť zuby, len pretože niekto im tam postavil rampy. A 

my sa na to pozeráme a ešte sa tvárime, že s tým ni č 

nemôžme urobi ť. Ale pokuty vybera ť budeme. Však zákon je 

zákon.  

Ďakujem. 

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: 

Ďakujem. 

Ja teda nie som proti právnej analýze, ak to bolo 

takto pochopené. Len som povedal, že pod ľa môjho názoru, 

omnoho silnejší je ten ekonomický tlak, ako správne  

pochopil pán Budaj moje smerovanie, že akonáhle im bude 

hrozi ť, že budú musie ť plati ť vysoké komer čné nájomné, budú 

aj oni ekonomicky viac zainteresovaní ako ke ď my ich tu 

budeme prosi ť a ukazova ť im právnu analýzu, že prepá čte, 

ale pod ľa našej právnej analýzy to môžte vypoveda ť.  

Čiže ten ekonomický tlak, ktorý na nich vieme vy, 

urobi ť, je omnoho tvrdší.  



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 12. december 2013 s pokra čovaním 29. januára 2014  

 147 

To, že sa ni č nekoná. My sme na petržalskom 

zastupite ľstve mali Jasovskú, kde tiež je stavba v rozpore, 

je posunutá, nese, nesedia, nesedí tam kopa ďalších vecí. 

Stava sa veselo ďalej.  

To bohužia ľ Slovensko. To je výsledok toho, ako sa to 

tu robí, že zákony sa nedodržiavajú, zákony nikto n evymáha 

a potom sa nemôžme čudova ť, že to takto funguje, len mali 

by sme sami za čať od seba. Tu tiež, v tomto zastupite ľstve, 

bolo nieko ľkokrát, boli schválené v rozpore so zákonom, 

napriek tomu, niet žalobcu, niet sudcu, neni právna  

legitimita, nedá sa to da ť na súd. Ale to neznamená, že to 

nebolo porušené, bolo.  

Takže, prosím, za čnime od seba (gong), ke ď za čneme od 

seba, môžme to vyžadova ť aj od ostatných.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďalší re čník. Prihlásený je pán poslanec Fiala.  

Stanislav   F i a l a , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Pán primátor, ja by som za čal citáciou z interpelácií 

z minulosti: „na zasadnutí mestského zastupite ľstva sa 

obrátil poslanec Stanislav Fiala na primátora hlavn ého 

mesta SR Bratislavy s interpeláciou vo veci možnost i 

riešenia parkovania v blízkosti nemocnice na Antols kej 

ulici návšte, návšteníkmi a pracovníkmi tejto nemoc nice  
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v oblasti mestskej časti Bratislava – Petržalka.“ Túto 

odpove ď som od Vás dostal 3. marca 2011. a koniec tej 

interpelácie znie: „Zárove ň bol poslanec informovaný, že 

riešenie parkovania pre klientov nemocnice je v zmy sle STN“ 

a tak ďalej, „v povinnosti jej prevádzkovate ľa.“ 

Tento problém tu nie je zo d ňa na de ň, no problém tu 

je podpísaním tej zmluvy, nazvem to neš ťastnej. Ja som sa 

na Vás, pán primátor, obrátil s tým úmyslom a tej, tej 

interpelácie, že som si bol vedomý tohto problému b ez 

ohľadu na to a ako, alebo kedy dopadne tá právna analý za 

tej zmluvy a dopadlo to teraz, alebo v tejto chvíli  pred 

pár d ňami.  

Tie možnosti mesta, aj Vás konkrétne, boli pod ľa môjho 

názoru vä čšie, aj, aj ako, ako zlegalizova ť, alebo umožni ť 

to parkovanie alebo spoplat ňovanie toho parkoviska. A ak by 

to tak aj, aj sa napriek všetkej Vašej snahe nepoda rilo, 

ešte stále je tam možnos ť, alebo minimálne zmeškali sme dva 

roky na to, aby sme riešili toto územie v tom, že b y sa tam 

možno, možno poskytol priestor na vybudovanie parko viska 

iným subjektom, alebo, alebo  mestom, alebo mestsko u 

časťou.  

V tom čase som sa obrátil aj na pána starostu mestskej 

časti. Bol som dokonca za tým riadite ľom tej nemocnice, 

pretože som to považoval za problém.  

Teraz sa to naozaj ukazuje ako vypuklý problém, kto rý, 

ktorý je hodný riešenia. Nemyslím si, že to riešeni e by 

malo by ť nejakým zmäk čením tých pravidiel na jednu alebo 

tri hodiny. Môj názor je taký, že tá zmluva by nema la by ť 
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naplnená alebo teda magistrát alebo hlavné mesto ak o 

vlastník pozemkov a Vy ako štatutár by ste mali, by  ste 

mali využi ť všetky zákonné prostriedky na to, ako znemožni ť 

to. Aj ke ď to bude na mali čkosti, znemožni ť prevádzkovanie 

tohto parkoviska.  

Preto si aj dovolím da ť návrh uznesenia: 

Mestské zastupite ľstvo žiada primátora,  

po prvé, aby ako vlastník pozemkov, na ktorých stoj í 

parkovisko pred nemocnicou Antolská v Petržalke dal  

zamietavé stanovisko k umiestneniu elektrickej príp ojky na 

rampy parkoviska alebo inej bariéry pri vchode na 

parkoviska, na parkovisko.  

Po druhé, aby vykonal potrebné kroky na odstránenie  už 

polože, položených elektrických prípojok a rámp 

umiestnených na mestských pozemkoch.  

Po tretie, aby vykonal potrebné kroky na odstráneni e 

všetkých zábran, kovové st ĺpiky, žlté čiary pozd ĺž 

nemocnice, ktoré sú umiestnené na mestských pozemko ch.  

A po štvrté, aby informoval mestské zastupite ľstvo 

o stave parkovania pred nemocnicou v termíne na 

nasledujúcom zastupite ľstve.  

Postupoval som v istej zhode s pani poslanky ňou 

Augustini č. Viem si predstavi ť, že by sme hlasovali o nej, 

ňou prednesených návrhoch a, a mnou prednesených náv rhoch, 

aj, aj spolo čne by to mohlo by ť, aj prípadne spolo čné 

uznesenie.  

Ďakujem za 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. 

Faktická poznámka pán poslanec Drozd.  

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

Ďakujem. 

Pán Fiala, ja absolútne s Vami súhlasím, len sa 

čudujem, že vy vo vnútri svojej strany nemáte komuni káciu. 

Veď Váš pán minister pán Uhliarik a jeho nominant pred  

podpisom tejto zmluvy, myslím, že vedia, že majú 

komunálnych politikov v Bratislave. Minimálne ste s a mali 

o tom rozpráva ť, že či to je minimálne z morálneho h ľadiska 

prospešné.  

Čiže vidím, že vy tam absolútne nemáte žiadnu 

komunikáciu a vedenie KDH si robí úplne nie čo iné, čo 

požadujú potom komunálni politici za Vašu stranu.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ešte jednu faktickú si dovolím aj ja, pán poslanec.  Vy 

nabádate na to, aby sme odstránili všetky zariadeni a.  

Neviem, kto ste sa boli pozrie ť na Antolskej, ale tam 

sa parkovalo po oboch stranách cesty a pán starosta  Bajan 

ma informoval, že tam bol problém, aby sa sanitka d ostala 

ku vchodu nemocnice. To znamená, na jednej strane t ie 
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osadené st ĺpiky majú aj tento zmysel, aby jedna strana tej 

komunikácie, ktorá je tam úzka, zostala vo ľná. Na druhej 

strane sa môže parkova ť.  

Čiže, chápem, čo chcete dosiahnu ť. Vy nechcete aby sa 

tam parkovalo. Tie parkovacie zábrany chcete odstrá ni ť. Ale 

táto časť, pod ľa mňa, má nejaký dopravný zmysel preto, aby 

sme človeka, ktorý tam potrebuje sa dosta ť bez obmedzenia, 

bez zábran dostali čo najbližšie ku vchodu do nemocnice 

a mohol sa ho uja ť potom lekár.  

Čiže len hovorím, že treba to posúdi ť a budeme to 

takýmito o čami vníma ť. Aj to Vaše uznesenie. Chcel som 

faktickou len. To je naozaj faktická vec.  

Nech sa pá či, ešte na pána poslanca Fialu chce pani 

poslanky ňa Augustini č a potom bude reagova ť pán poslanec.  

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

Ďakujem za slovo. 

Pán primátor, len tie st ĺpiky tam boli osadené  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prepá čte, na m ňa nemôžte reagova ť. Ja som dal faktickú 

na pána poslanca. Čiže. No tak potom na ňho. Potom na ňho 

musíte reagova ť. To je zakázané.  
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Ing. Katarína   A u g u s t i n i č , poslanky ňa MsZ: 

Jasné, dobre. Reagujem na to, čo hovoril pán Fiala. 

Súhlasím s tým, že žiadame o odstránenie aj st ĺpikov, 

pretože si myslím, že tie boli osadené v súvislosti  spop, 

so spoplatnením parkoviska a nie pred tým, pretože zrazu 

sme si všimli, že tam je nejaký kritický stav, že t am 

nemôžu prejs ť. A viem, že st ĺpiky boli sú časť dopravného 

riešenia, ktorý navrhoval ten súkromný investo, inv estor, 

ten koncesionár. To znamená, je to jeho dopravné ri ešenie 

spo, spojené s rampami, so žltou čiarou a so st ĺpikmi. Čiže 

takto sme to povolili, takže nehovorme, že sme si t eraz 

všimli, že tam nemôžu prechádza ť sanitky.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Greksa ešte chce reagova ť na pána 

poslanca Fialu.  

Marian   G r e k s a , poslanec MsZ: 

Áno. Ďakujem za slovo. 

Viete, ja tam chodím dos ť často do tejto nemocnice, 

pretože mám dos ť starú mamu, zárove ň moje deti si každú 

chví ľu rozbíjali hlavy a podobne. Čiže situáciu tam dos ť 

dobre poznám. Je tam, bola tam naozaj vždy zlá situ ácia, čo 

sa týka parkovania, čo sa týka prejazdu, ale ke ď sa bavíme 

o tých st ĺpikoch, bol som sa tam teraz pozrie ť a tie 

st ĺpiky sú osadené na chodníkoch. Osadené sú tam preto , 

pretože autá parkovali na chodníkoch.  
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Zbyto čne kývate, pán primátor, pretože tie autá na 

chodníkoch neprekážali tým sanitkám na cestách. Na ceste 

prekážali autá, ktoré parkovali popri tých chodníko ch. To 

je pravda, tam by nemali parkova ť, minimálne na jednej 

strane cesty. Tam parkovali na obidvoch stranách ce sty. Ale 

tie st ĺpiky sú osadené na chodníkoch, opakujem. To znamená  

bránia parkovaniu áut na chodníkoch, ktoré sa v pod state 

ani ve ľmi nepoužívajú na chodenie ľudí, lebo ľudia chodia 

inakade. Čiže je to naozaj osadené len preto, aby zabránili 

zaparkovaniu auta na chodníku a donútili to auto ís ť (gong) 

zaparkova ť za peniaze do, na parkovisko.  

Ďakujem. 

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. 

Budem reagova ť aj ke ď ostalo teda na Vás, pán 

primátor, ale už možno odpovedal pán Greksa. Mal so m na 

mysli tie zábrany, ktoré tam vznikli v súvislosti s  týmto 

spoplatnením parkoviska. To znamená, nechávam to na  istý, 

istý zdravý rozum. Verím, že ho zodpovední budú ma ť.  

Trochu by som sa rád po ďakoval pánovi, pánovi 

poslancovi Drozdovi za tú jeho poznámku. Sved čí, sved čí to 

o tom, že, že minimálne on, ale možno aj širšia ver ejnos ť 

vníma politikov KDH ako neomylných, takých, ktorí, ktorí  

nerobia žiadnu chybu. Dovo ľuje si poveda ť, že chyba sa 
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stala pravdepodobne v tom, že minister zveril dôver u 

človeku, ktorú, ktorý urobil v ten de ň, ktorý ste Vy pán 

primátor spomenali, spomínali, v čase tlaku na, na platy na 

zdravotníkov, takéto, pod ľa môjho názoru, nesprávne 

rozhodnutie. Žia ľ, aj kádeháci sú ľudia z mäsa a kostí 

a možno aj my, ob čas urobíme chybu.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne za vyjadrenie k faktickým poznámkam.  

Diskutuje pán poslanec Drozd. 

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

Ďakujem pekne. 

Začal by som tým, nadviazal by som na Tvoju odpove ď, 

pán primátor, že vedenie nemocnice neoslovilo mesto  ani 

mestské časti.  

Ja si myslím, že vedenie nemocnice malo minimálne 

morálnu povinnos ť informova ť o takomto po čine mesto, 

mestskú časť, či Ružinov, či Petržalku, lebo to má naozaj 

veľký dopad na komunálnu politiku a život v týchto 

mestských častiach v tomto meste.  

Samozrejme ľudia sa snažia potom parkova ť 

po chodníkoch, po zvyšných plochách, po trávnatých 

plochách. A naozaj, ja hlavne z Ružinova ke ď vidím to, čo 

sa tam deje, že tie parkoviská sú také poloprázdne ale 

všade naokolo v uliciach, v sídliskách, vo vnútrobl okoch, 
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pri štadióne na trávnatých plochách, všade parkujú autá 

a viem si predstavi ť, ako to bude na jar vyzera ť po tejto 

zime, ako bude vyzera ť, ako budú vyzera ť tie trávniky.  

A tu samozrejme by som aj mesto skritizoval, lebo 

naozaj práve tým, že nemalo uzatvorenú zmluvu medzi , 

ohľadom pozemkov, medzi nemocnicou a mestom. Tu práve mohla 

v minulosti využi ť to, že, že chce aby tam naozaj nemocnica 

nemala ve ľký, ve ľký výdavok na spoplatnenie alebo teda na, 

na nájomnú zmluvu, ale dalo sa to rieši ť symbolickou sumou 

s tým, ako ste povedali, že by sa zaviazali, že tie  

parkoviská nikdy nespoplatnia. A tu by to bolo vyvá žené, tu 

by sme podporili nemocnicu a podporili by sme ľudí, ktorí 

tam prídu za zdravotným ošetrením.  

Týmto pádom zase sme po funuse a zase, zase nie čo 

hasíme, čo už bolo dávno rozhodnuté. Tým rozhodnutím, 

samozrejme ja neverím tomu, že pán minister Uhliari k 

nevedel o tom, alebo nemal právomoc, minimálne muse l 

vyjadri ť ústny súhlas s týmto postupom a paradoxne 

nemocnica z toho má ve ľmi málo. A samozrejme, vieme v akom 

stave je zdravotníctvo, ur čite tá nemocnica zápasí 

s finan čnými problémami, ale paradoxne tým rozhodnutím 

riadite ľa nemocnice napomohol vyslovene súkromnému sektoru 

a súkromnej firme k svojmu zisku. Nemocnica z toho má 

nejakú odrobinku, ale naozaj, ja si myslím, že ten zámer 

bol jednozna čný, dohodi ť lukratívny kšeft súkromnej firme 

a za to by sa mal bývalý riadite ľ, ale aj bývalý minister 

zodpoveda ť.  

Ďakujem. 
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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 He čko.  

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

Ďakujem za slovo. 

Áno, tá zmluva. Preto budem rád, ak tú zmluvu uvidí me 

na budúcom rokovaní zastupite ľstva, pretože práve v tých 

podmienkach zmluvy môžme (poznámka:  pravdepodobne slovo 

„uvies ť“) proste to, čo tu pán kolega Drozd spomínal. Za 

akých podmienok bude zmluva platná. Hej? čiže, či tam, čo 

tam vlastne chceme ma ť vôbec na tom pozemku, teda konkrétne 

keď sa bavíme o tých parkovacích miestach. Hej? 

Takže ja si myslím, že toto bude ve ľmi dôležité, aby 

sme tú zmluvu s nemocnicou podpísali, ale tak, aby tie 

podmienky v tej zmluve boli také, aby to vyhovovalo  mestu, 

teda ob čanom. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pani starostka Kolková, ďalším re čníkom. 

Nech sa pá či. 

Ing. Ľubica   K o l k o v á , starostka mestskej časti 

Bratislava - Devín: 

Ďakujem za slovo.  
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Ja len stru čne. Nepochopila som celkom ako je možné, 

že mesto dalo nejaký súhlas na umiestnenie zariaden í, ktoré 

na, v kone čnom dôsledku viedli k akoby umožneniu súkromného 

podnikania, ktorý prináša, ktoré prináša zisk na me stskom 

pozemku bez toho, aby z toho čoko ľvek malo mesto. Tam by to 

podľa mňa malo by ť neplatné. Ak to skuto čne išlo pod 

nejakou hlavi čkou magistrátu, asi by to sa malo da ť rieši ť 

cez právnikov ako, ako nie schválené mestom. Tomu 

nerozumiem. Ale nie o tom som chcela.  

Chcela som len poukáza ť na príklad pod hradom Devín. 

Je to takisto parkovisko, ktoré teda umož ňuje parkova ť 

návštevníkom národnej kultúrnej pamiatky hradu Deví n 

a takisto, ke ď som nastúpila v roku 2006, sedem do funkcie, 

v siedmom to bolo aktuálne z jara, ke ď za čali chodi ť 

návštevníci, tiež na parkovisku, ktoré bolo a je, t eda je 

to stále náš názor, vlastne stavbou, ktorú stavala,  

verejnou stavbou, lebo to bolo postavené v akcii Z,  pozemky 

si tam nejakým šikovným spôsobom ošetrila nejaká sp olo čnos ť 

súkromná, ale tá stavba stále deklarujem a teda ešt e stále 

robíme kroky na to, aby sa to preukázalo, je stavbo u 

verejnou patriacou mestu. Čiže aj priestranstvo musí ma ť 

verejnos ť možné využíva ť.  

Ale v tom čase, ke ď som tam nastúpila teda na výkon 

svojej funkcie, tak tam tiež takí chlapci, takí hol okrkí, 

krátkoostrihaní vyberali akoby parkovné, lebo ve ď že je to 

od tej súkromnej esero čky. Jednoducho som s tým 

nesúhlasila. A mám to, myslím, že akože tieto kroky  mi 

odobrila aj prokuratúra, lebo tam boli viaceré poku sy ako 

toto parkovisko prehradi ť všelijakými betónovými takými 

tými zábranami. A hovorím, za asistencie polície, s o 
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súhlasom prokurátora toto sme dali pre č. A pokia ľ nebude 

vyjasnené ako tieto majetkové, ja tam jednoducho ne dovolím 

vybera ť akéko ľvek parkovné. Hej? Ako, a to som takáto malá 

starostka.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pani starostka, len tu je opa čná situácia. Tu majite ľ 

pozemku, teda pozemku, majite ľ parkoviska, to si Ty v tejto 

chvíli, dovolil parkova ť. O tom tu bola diskusia. Riadite ľ 

nemocnice podpísal, že na jeho parkovisku sa bude p arkova ť. 

Čiže tí hrubokrkí by sme boli my tam chceli parkova ť a my 

to nechceme. To tu celkom zrozumite ľne znie.  

Trošku naopak si to povedala  s tým príkladom z toh o 

Devína. Je presne opa čný. Ty si sa bránila ako riadite ľ 

parkoviska a tu riadite ľ parkoviska v nemocnici povedal, že 

nech sa pá či, tak si tam parkujte. On to chce. A my teraz 

ako majite ľ pozemku sa tomu bránime.  

(poznámka:  po čuť hovor mimo mikrofón) 

Ing. Ľubica   K o l k o v á , starostka mestskej časti 

Bratislava - Devín: 

...viska je mesto. Pod ľa (poznámka:  nie je rozumie ť) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Tam sa spo. Majite ľ parkoviska, to je stavba a pozemok 

pod ňou je súkromný. A tu je to v nemocnici presne naopa k. 

Majite ľ pozemku mesto, stavbu má nemocnica. Úplne opa čný 

príklad. Čiže nedá sa to použi ť to z toho Devína.  

Pán poslanec Kolek chce na pani starostku reagova ť. Na 

pani starostku.  

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

Na pani starostku. Naozaj to čo na, teda reagoval pán 

primátor je naozaj pravda. Mestská časť, alebo mesto 

vlastní teleso parkovacie, čiže tú asfaltovú plochu. 

Reštitu čným spôsobom vlastník si zadovážil, zadovážil 

vlastnícky vz ťah k pozemku. Čiže je to opa čne ako v tomto 

prípade.  

(poznámka:  po čuť hovor mimo mikrofón) 

Hovorím o Devíne, áno.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem ve ľmi pekne, pán poslanec. 

Ideme na ďalšieho re čníka, ktorým je pán poslanec 

Greksa.  

 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 12. december 2013 s pokra čovaním 29. januára 2014  

 160 

Marian   G r e k s a , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Rečník je pekné slovo. (poznámka:  po čuť 

predsedajúceho „To je.“) Ja neberiem to v zlom. Je dobré.  

Trošku nadviažem možno aj na pani Kolkovú. Neviem či 

som správne pochopil. Existuje nejaká zmluva medzi 

nemocnicou a magistrátom na tento pozemok? 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Nie.  

Marian   G r e k s a , poslanec MsZ: 

Nie. Ja stále nerozumiem potom o čom sa tu všetci 

bavíme, ke ď tu neexistuje, lebo teda, síce nerobím 

právnika, aj ke ď mám tu školu skon čenú, tak mne z toho 

jednozna čne vychádza to, že nemali právo tam ni č povoli ť.  

Proste rozum mi nad tým zastá, zastáva, ja tomu 

nerozumiem, ako je to vôbec možné a naozaj si myslí m, že, 

že, že by bola naša povinnos ť okamžite kona ť ako majite ľa 

toho pozemku a okamžite ich zastavi ť v zmysle tom, že im 

buďto tam zbúra ť alebo proste urobi ť nie čo také, aby sa tam 

zatia ľ parkovalo zadarmo, kým si neodstránia oni svoje 

veci, ktoré si tam v podstate protiprávne dali. A m ám 

pocit, že by sme nemali čaka ť na nejakú dobu, ale mali by 

sme spravi ť ešte pred Vianocami. Ja nevidím, nevidím žiaden 

dôvod na čakanie. Naozaj si nemyslím.  
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Na druhej strane viem, viem pre čo sa niekedy robí to, 

že, že treba to spoplatni ť, pretože ve ľakrát sa tieto 

parkoviská využívajú aj z okolitých nejakých, okoli tých, 

občania alebo niekto kto tam pracuje si tam vopchá aut o na 

celý de ň a parkuje, čiže. Ale toto by sa tiež dalo nejakým 

spôsobom možno ošetri ť, že čo ja viem, poviem príklad, tak 

ako je to v Auparku, alebo niekde, že na tri hodiny  tam 

môžete vojs ť zadarmo a potom už, už musíte plati ť. Myslím, 

že tri hodiny sta čí v podstate na návštevu chorého alebo 

návštevu doktora. Alebo zárove ň tam je ten problém, že, že 

doktori a sestry, ktorí chodia do práce svojimi aut ami, 

takisto nemajú ve ľmi kde parkova ť. Čiže možno pre nich by 

sa malo vyhradi ť nejaké ich špeciálne parkovisko kde môžu 

parkova ť len títo doktori na nejaké čipy alebo nie čo.  

To už možno zachádzam do, do zbyto čných podrobností, 

ale základ je ten, že, že, že by tam nemal existova ť žiadny 

súkromný investor, ale zárove ň si myslím, že ke ď vôbec by 

sa malo vybera ť nejaké peniaze, samozrejme za ur čitých 

podmienok, aby neboli poškodení pacienti, tak tie p eniaze 

by mali ís ť mestu a nie súkromnému nejakému investorovi. 

Však toto mesto je v zúfalej situácii. Tu riešime 

nekosenie, riešime tu milión vecí a tu ke ď máme možnos ť 

možno pri nejakom trochu zainvestovaní, za čať zarába ť 

nejaké peniaze naspä ť, tak nevidím dôvod pre čo by to mal 

zarába ť súkromný sektor.  

Ďakujem.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Dve faktické poznámky.  
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Pán poslanec Hr čka.  

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Marian, ja by som Ti pripomenul, neni to tak dávno čo 

sa tu riešila spolo čnos ť Venta plus, to bol ten pozemok 

oproti da ňovému ú, teda ten, tá stavba oproti da ňovému 

úradu, kde tá stavba stála na mestskom pozemku a je den 

vlastník tú stavbu na našom pozemku bez nájomnej zm luvy 

predal inému vlastníkovi. To znamená ešte s ňou mohol 

naklada ť, že ju mohol preda ť napriek tomu, že nevlastnil 

pozemok pod tou stavbou. A bolo to normálne predané  a my 

sme to potom ešte dodato čne ten pozemok pod stavbou 

doty čnej firme predali.  

Ten, tá predstava toho, že parkovisko a budova de 

facto je to stavba ako stavba v tomto význame, to z namená, 

že tak, ako sa mohlo predáva ť, prenajíma ť v stavbe 

a stavbu, tak takisto sa môže predáva ť a prenajíma ť tá, to 

samotné parkovisko. Čiže v zásade to, že nemajú s nami 

nájomnú zmluvu neznamená, že nie sú vlastníkmi a ne môžu 

naklada ť s tým parkoviskom. To je ten dôvod, pre čo to, 

podľa mňa, spravili a to je to, čo sa aj zhodujem, to čo 

som povedal ja a čo povedal aj pán Drozd, že my na takýchto 

prípadoch by sme mali preventívne dopredu ma ť zmluvy 

a poveda ť, áno, za týmto ú čelom, ak to nebude (gong) sp ĺňať 

účel, komer čné nájomné a tým pádom budeme vedie ť regulova ť.  

Ďakujem. 
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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: 

Zareagujem na kolegu Mariana. Ja si nemyslím, že tá  

cesta vedie nejakou kompromisným návrhom oh ľadom doby toho 

parkovania, ako už aj doterajšie rokovania 

s prevádzkovate ľom potvrdili, tak oni nie sú ochotní 

predlžova ť tú dobu, ktorá je zadarmo. To znamená, že tie 

prvé tri hodiny, pod ľa môjho názoru, pre nich nikdy nebude 

prijate ľné, pretože tam strácajú ekonomiku. A ja si myslím,  

že ani pre nás by nemali by ť tri hodiny zadarmo prijate ľné, 

to je verejná nemocnica, kde má by ť zadarmo parkovanie. 

A uvedomme si, že tam je množstvo ľudí, ktorí chodí na 

zákroky, chodia ľudia a dialýzu. Tri hodiny to ve ľakrát 

nesta čí. A tam bývajú u niektorých odborníkov také rady, že 

ľudia sú tam viac ako tie tri hodiny. Čiže toto neni 

riešenie.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Greksa reaguje.  

Marian   G r e k s a , poslanec MsZ: 

Ja som nechcel zbyto čne rozvíja ť takúto debatu.  

Samozrejme Janko, máš pravdu v tom zmysle, až na to , 

že s budovou my nemôžeme ni č robi ť. A s tým sa nedá už ni č 
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robi ť, cudzia budova, ktorá sa predá ďalšiemu. A toto je 

parkovisko, na ktorom to mesto môže zarobi ť.  

A zárove ň by som odpovedal Oliverovi, že Ty si ma zle 

pochopil. Ja som nemyslel, že na, že budem dáva ť nejaké 

kompromisné návrhy nejakému súkromnému investorovi.  Toho 

odtia ľ proste treba okamžite da ť pre č. Toto navrhujem. 

A tie tri hodiny, takisto je len nejaký, taký výstr el. 

Samozrejme sa to dá ošetri ť tým, že ja neviem, bude ma ť, 

bude ma ť možno doktori možnos ť potvrdi ť, potvrdi ť tomu 

pacientovi, že u nich bol a tým pádom bude ma ť to 

parkovisko zadarmo.  

Ja som hovoril o spoplatnení jedine z toho h ľadiska, 

že naozaj sa niekedy tieto zadarmo parkoviská zneuž ívajú na 

parkovanie dlhé hodiny proste okolo nejakých pracuj úcich 

ľudí a podobne.  

Vďaka. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pani poslanky ňa Farkašovská je ďalšia prihlásená.  

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

Ďakujem pekne za slovo.  

Ja si dovolím vystúpi ť ako  predsední čka komisie pre 

ochranu verejného poriadku, pretože v tejto rozprav e 

viackrát zaznelo, aby sme nejakým spôsobom primäli 

mestských policajtov prižmurova ť o či.  
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Po porade s pani ná čelní čkou, ktorá mi práve doniesla 

aj ve ľmi aktuálnu štatistiku priestupkov pred nemocnicou na 

Antolskej, len v tejto chvíli ju nebudem číta ť, možno sa 

prihlásim do diskusie, ke ď si to preštudujem, je toho 

trošku viac, takže len dopoviem, nemôžeme predsa od  nikoho 

žiada ť, aby prižmuroval o či nad porušovaním zákona. Každá 

minca má dve strany.  

A ja chcem poveda ť, že tých policajtov pred nemocnicu 

na Antolskú, konkrétne hovorím o Antolskej ako petr žalská 

poslanky ňa, často volajú aj ob čania. Takí, ktorí tade 

nemôžu prejs ť. Alebo šoféri sanitiek, ktoré tade, ktoré 

tade nemôžu prejs ť. Čiže to nie je len o tom, že policajti, 

ktorí nemajú čo robi ť, prídu na Antolskú vybera ť pokuty. 

A zaznelo v rozprave, že by sme mali požiada ť šéfa 

mestskej polície, teda pani ná čelní čku o nejaký pokyn. To 

naozaj panie kolegyne, páni kolegovia nie je možné.  Bolo by 

to predsa zneužívanie pozície verejného činite ľa. Platia 

isté zákony a pravidlá, ktoré musíme rešpektova ť bez oh ľadu 

na to, že všetci ve ľmi dobre chápeme o čo ide, a že všetci 

by sme boli ve ľmi radi, keby tam bolo tých parkovacích 

miest a možností čo najviac.  

Dodám ešte za seba osobne. Budem naozaj ve ľmi rada, ak 

sa nám podarí zabezpe či ť pred Antolskou a pred ružinovskou 

nemocnicou bezplatné parkovanie. Zdá sa, že nejaké páky na 

to ešte máme. Ale zárove ň mi nedá nepoveda ť to, čo tu dnes 

nezaznelo. Mrzí ma, že pred ostatnými verejnými nem ocnicami 

v Bratislave je platené a tam to už nezmeníme.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Kríž reaguje faktickou poznámkou.  

Mgr. Oliver   K r í ž , poslanec MsZ: 

Krátko sa budem snaži ť reagova ť.  

V návrhu rozpo čtu, ktoré, ktorý sme dneska 

neschva ľovali, budeme ho schva ľova ť v januári, je 

požiadavka mestskej polície na to, aby boli navýšen é po čty 

príslušníkov. Táto požiadavka tu je každý rok, pret ože 

argument, ktorý je asi správny, je asi to, že tých 

policajtov nemáme dos ť. To znamená, že v ur čitej dobe, 

v ur čitom čase, v ur čitej sekunde parkovanie, povedzme 

v mestskej časti Petržalka, je porušené v tisíc prípadoch. 

Máme jednu hliadku a my musíme rozhodnú ť o tom, kam ju 

pošleme. Nikto nechce, aby niekto zatváral o či pred 

Antolskou, ale je tisíc prípadov, kam tá hliadka mô že ma ť 

ten výjazd. Lebo to ľko policajtov, ako viem dobre, nemáme, 

aby vyriešili všetky priestupky na jednom území v j ednom 

čase. To znamená, ni č iné, len pošlime ich inde.  

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 mne to príde tak ako trošku Kocúrkovo. My tam 

nakreslíme čiary, vyzna číme st ĺpikmi, zakážeme ľuďom 

parkova ť aj na našich pozemkoch, aj na komunikáciách 
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a potom tam pošleme mestských policajtov, nech im d ajú 

papuče. A ešte budeme hovori ť, že teda nemôžeme sa chova ť 

raz tak, raz tak.  

Podľa mňa, chyba je jednozna čne u nás. Aj z jednej, aj 

z druhej strany. Aj čo sa týka vyzna čenia, aj čo sa týka 

mestskej polície.  

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: 

Ďakujem za slovo. 

Tunák kolegynka Farkašovská hovorila, že obchádza ť 

zákon v žiadnom prípade. Áno. Plne s tým súhlasím, ale dá 

sa inak reagova ť. Dá sa reagova ť tým, že proste jednoducho 

nezasiahne. A nezasiahne na telefonáty od ob čanov, 

poprípade od sanitkárov, aj to sa dá. Je to velice 

jednoduché. Príklad Devínskej Novej Vsi. Sedemnás ť tisíc 

obyvate ľov, pod ľa REGOBU možno až dvadsa ťjedna tisíc. Dvaja 

okrskári na dvadsa ťštyri hodín denne, sedem dní v týždni. 

Aj takto sa to dá rieši ť v Petržalke, nie je problém.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

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

Ja som bol tiež jeden z tých, ktorý hovoril, že by sa 

tie veci mali rieši ť teda iba napomenutím, na druhej strane 

ale viem, že pod ľa zákona pani ná čelní čka nemá právo 

vstupova ť do rozhodovania. Ten policajt, alebo nezávislos ť 

toho policajta je o tom, že on sa má právo slobodne  

rozhodnú ť, či udelí – neudelí, či dá pokutu, alebo to bude 

rieši ť napomenutím.  

Takže ako chápem, ale na druhej strane to je, naoza j 

je to Kocúrkovo v tom, že niekto na druhej strane p oruší 

zákon, osadí všetko v rozpore so stavebným zákonom,  

neohlási, neurobí ni č, my pokr číme plecami a povieme, že 

nemáme nástroj. A na druhej strane, potom, ke ď on 

ponahlasuje tých obyvate ľov, ktorí mu nechodia plati ť 

a porušujú parkovanie, tak tých prídeme za to trest ať.  

Ako, je to Slovensko, čo s tým? Možno za čať naozaj od 

seba a naozaj to za čať inakším spôsobom meni ť a nenecha ť 

takéto veci, aby sa stávali a rieši ť ich už naozaj po 

funuse, ke ď už je, ke ď už je všetko v takom stave, kedy len 

plátame namiesto toho, aby sme preventívne tie veci  

riešili.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

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

V podstate ma kolega Hr čka trošku predbehol, lebo 

myslím, že asi pravdepodobne v poslednej dobe vä čšia časť 

tých telefonátov na mestskú políciu, aby išli odtia hnuť 

autá, tipujem, že pochádza od pána koncesionára.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Diskutuje pán poslanec Hanulík.  

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

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Prosím vás pekne, ja z takých vlastných skúseností.  

Bol som v nemocnici Antolská sedem dní a parkoval s om tam 

auto na parkovisku. Kolega, ktorý tam bol so mnou n a izbe, 

tam bol desa ť dní a takisto parkoval auto. Parkovali sme 

tam preto, že to je zadarmo. Keby sme tam boli tri týždne, 

tak tam stojí tri týždne.  

Proste, ja si myslím, že musí by ť nejaké obmedzenie 

toho vo ľného parkovania, lebo potom naozaj opa čne, z tých 

okolitých domov tam ľudia môžu parkova ť zadarmo. Proste 

zvádza to k tomu, či už zamestnancov, či všetkých, ktorí sú 

tam, aby to svojim spôsobom zneužívali.  

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 chce zareagova ť pán poslanec 

Hrčka.  

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ja s Vami súhlasím, len ke ď si zoberiete, že pozemok 

je mestský, parkovisko je nemocni čné a ten, kto na tom 

najviac zarába, je zrovna ten súkromník. Nepríde mi  to 

také, že sociálno-demokratické. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

No, ani to sociálny demokrat nepodpísal, takže nevi em, 

pre čo to takto staviate. Ako, to bol trošku iný káder.  

(poznámka:  po čuť hovor mimo mikrofón) 

Viete, ja si dovolím tiež faktickú na pána poslanca  

Hanulíka.  

Tu sa všetci tvárite jak záchrancovia sveta, ale 

uvedomte si, že tá situácia pred tou nemocnicou je 

katastrofálna z h ľadiska parkovania áut.  

Je tam málo miesta. Ona bola stavaná v rokoch, kedy  

sme si mysleli, že tých áut budeme ma ť podstatne menej. 

Každý tam príde autom vrátane pacienta Hanulíka a j eho 
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kamaráta, aby som zostal pri tomto príklade a nikoh o iného 

nenapádal, ako reálne tam treba nejaký poriadok uro bi ť. 

Normálne by bolo, keby ho urobila nemocnica. Mala z  toho 

nejaký príjem. Zregulovala ten vz ťah, to by bolo normálne. 

Potom by sme tu nemuseli  diskutova ť.  

Možno by sa ľudia tiež chodili s ťažova ť, ale povedali 

by sme, no, to považujeme za normálne. Ak sa nastav ia 

nejaké pravidlá, že niekto tam nemôže by ť osem hodín, ale 

povedzme len tri, alebo nieko ľko. Lebo naozaj je to tak, že 

mnohé inštitúcie sa snažia regulova ť parkovanie pred 

svojimi zariadeniami. Najmä, ke ď tam chodí ve ľa klientov. 

Tu chodia zamestnanci, klienti. Čiže normálne by bolo, keby 

nemocnica. Nenormálne na tomto príklade je to, že t o dostal 

koncesionár, vstúpil do toho agresívne a berie to a ko 

biznis a nepozerá ani doprava, ani do ľava. V tom je náš 

problém.  

Ale Peter Hanulík má pravdu, že ten priestor treba 

regulova ť, pretože tá situácia z h ľadiska parkovania tam 

bola neúnosná. Z tohto h ľadiska by som čakal, že to 

riešenie ten konce, teda tá nemocnica zvolí trošku iné.  

Pokra čujú faktické poznámky na adresu pána poslanca 

Hanulíka.  

Nech sa pá či, pani poslanky ňa Ondrišová.  

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

Ďakujem. 
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Ja by som chcela upozorni ť práve na to, čo ste, pán 

primátor, povedali, že tá situácia s parkovaním je 

všeobecne katastrofická v celom tomto hlavnom meste , že 

neustále iba pribúdajú stavby, či už na sídliskách alebo 

nové stavby na nových miestach a parkova ť a pohybova ť sa 

vôbec autom po hlavnom meste Bratislava, sa stáva a bsolútne 

neúnosné v tejto situácii.  

My sa tu bavíme o katastrofálnom parkovaní a chcela  by 

som poveda ť, že by som navrhla, aby sme sa do budúcnosti 

rozprávali pred, práve pred touto nemocnicou o rozš írení 

parkovania, nako ľko tam, ja tam chodievam. Môj syn má už 

trinás ť rokov a mal zdravotné problémy, takže sme tam boli  

veľmi, ve ľmi často. A ja som tiež parkovala po tých 

chodníkoch, lebo naozaj, ke ď nemám kde zaparkova ť, tak 

zaparkujem aj na tom chodníku. Samozrejme tak, aby som 

nebránila sanitke a iným.  

Takže tiež to považujem za vrchol, lebo dnes sa tam  už 

tým autom do tej nemocnice teda nedostanete vôbec. A vždy 

ma napadala tá (gong) myšlienka, že na čo sú tu tieto 

trávnaté plochy, ktoré neslúžia na ni č. Že by mohli tam by ť 

ďalšie parkoviska. Tam plno miesta na to je.  

A ešte by som chcela poveda ť, to je z druhej strany. 

Na jednej strany tam chodíme pacienti, ale na druhe j strane 

tam chodia páni doktori a iní zamestnanci, sestri čky a celý 

personál, ktorý vykonáva jednu vážnu prácu. Stará s a o naše 

zdravie. A mám známych lekárov, ktorí tam sú a hovo rí mi, 

hovoria mi, že my chodíme na pol siedmu do práce. N o, teraz 

môžeme chodi ť na šiestu, pretože my sme ráno vystresovaní 
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z toho, kde dáme to auto. A to máme pred  sebou váž ny de ň 

a ideme operova ť.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pani poslanky ňa Augustini č má faktickú. 

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

Len nadviažem presne na to, že riešením nie je 

spoplatni ť parkovisko, ale riešením je nájs ť iné plochy 

a umožni ť parkova ť inde.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán. Ďalší kolega sa odhlásil.  

Ešte pán poslanec Drozd faktickú na pána kolegu 

Hanulíka.  

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

Ja tiež súhlasím s tým, že nejaké, nejaká regulácia  tu 

musí by ť, ve ď obchodné re ťazce si to riešia nejako, tým 

trojhodinovým zadarmo parkovaním, ale nemocnica je trošku 

iná inštitúcia. Naozaj sú tam tí lekári, sú tam tí,  ten 

odborní personál, sestri čky a spol. a sú tam celo, celý 

deň. Naozaj operujú, vykonávajú svoje práce, takže nem ôžme 

to úplne rieši ť takým režimom, ako to riešia obchodné 

re ťazce.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Dinuš je ďalší prihlásený, nech sa pá či, 

do diskusie.  

Bc. Martin   D i n u š , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo.  

Ja by som v prvom rade chcel reagova ť na to, čo tu 

odznelo.  

Jano, Ty si spomínal, že policajti by nemali by by ť  

zasahované, nemalo by by ť zasahované z pozície vedenia. 

Potom by som rád po čul, aby sa mi policajt nevyjadroval, že 

z vedenia mu bolo nakázané vybera ť pokuty. 

Na pána Ftá čnika by som tiež chcel reagova ť, že áno, 

regulova ť treba, ale pod ľa verejného záujmu. 

A teraz naozaj k tomu, čo som chcel poveda ť. Ja si 

myslím, že my sa tu bavíme už nejaký ten čas o nie čom, čo 

je tak samozrejmé a jednozna čné, že až mi rozum ostáva 

stá ť, že to ešte sme nevyriešili. Pretože tu sú len dve  

otázky: Je tá stavba čierna alebo nie je? Ak je čierna 

stavba, o čom sa bavíme. Proste celé Slovensko, celá 

Bratislava funguje na tom, že niekto si postaví čiernu 

stavbu a nechá si ju dodato čne zlegalizova ť. Ja hovorím, 

koniec, sta čilo. Proste, za čnime tu. Je to čierna stavba, 

zrušme ju, ani sa s nikým o tom nebavme. Pre čo? Je to raz 

čierna stavba, dovidenia.  
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A ak si tam chce nemocnica rieši ť nejaké spoplatnené 

parkovanie, v poriadku. Ale až ke ď bude ma ť nájomnú zmluvu 

s nami a budú jasne stanovené podmienky aké.  

My tu nemáme čo meditova ť nad tým aký je právny vz ťah 

medzi nemocnicou a tým koncesionárom, my máme jedno zna čnú 

páku zastavi ť túto absurditu, zruši ť čiernu stavbu, zajtra 

tam nahna ť buldozéry, vôbec o tom netreba diskutova ť.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Diskutuje ďalej pán poslanec Greksa.  

Marian   G r e k s a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Ja v podstate nadviažem na kolegu Dinuša. Naozaj tu  je 

len základná otázka či je to čierna alebo biela stavba, ke ď 

to môžem takto parafrázova ť. Ale m ňa zaujíma. Ja som nikdy 

v živote za tri roky nekopal do úradníkov magistrát u 

a teraz si kopnem, pretože pokia ľ viem, tak ten konc, ten, 

ten, ten koncesionár, alebo jak by som to nazval, s i tam 

postavil proste tieto svoje rampy a, a ty čky všelijaké len 

vtedy, ke ď mu to mestská komisia nejaká tuná povolila. Na 

akom základe to mestská komisia zložená z úradníkov  

magistrátu povolila? Prosím, aby sme vedeli mená, k to to 

povolil od nás? Požiadal by som o toto. A chcem ved ie ť, 

nech mi niekto zástupca z týchto úradníkov povie, n a akom 
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základe to povolil,  ke ď my tam nemáme žiadny právny vz, 

teda nie právny vz ťah, ale žiadnu zmluvu s nimi.  

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Odpovieme na to pán poslanec. 

Pani poslanky ňa chce ďalej druhý krát vystúpi ť v našej 

diskusii.  

Nech sa pá či, pani poslanky ňa, máš slovo. 

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

Ďakujem za slovo. 

Ja len doplním tú informáciu, presnejšie poskytnem,  

ktorú som dostala od pani ná čelní čky, že v priestore 

Antolskej sa za tento rok vyriešilo tisíc priestupk ov, asi 

tisíc. Z toho jednu tretinu riešili mestskí policaj ti 

napomenutím. Pritom asi stopä ťdesiat bolo za parkovanie na 

zeleni, to len aby sme mali lepšiu predstavu 

a štyristosedemnás ť, čiže naozaj obrovské percento za 

blokovanie urgentného príjmu.  

Tiež by som chcela pripomenú ť, že okrskári mestskej 

polície majú vy členené okrsky kde majú zo zákona povinnos ť 

kontrolova ť bezpe čnos ť a poriadok. Takže to nie je tak, že 

by stáli niekde naschvál na to, aby niekoho nachyta li. 
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Skrátka, oni po čas svojej služby zis ťujú priestupky a sú 

povinní kona ť.  

Ako som povedala v tretine prípadov, pod ľa ich 

zváženia, napomenutím. Pritom asi desa ť percent podnetov 

dostávajú od ob čanov.  

Toľko. Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďalší je prihlásený pán poslanec He čko.  

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

Ďakujem za slovo. 

Myslím si, že zachádzame do už, do tej, do detailov , 

akým spôsobom to rieši ť, nerieši ť, do technických 

záležitostí a preto dávam návrh na ukon čenie rozpravy.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

O tomto návrhu sa hlasuje bez ďalšieho, teda bez 

diskusie. To znamená dám hlasova ť o návrhu na ukon čenie 

rozpravy, v ktorej ešte vystúpi pán poslanec Hr čka 

a prihlásená zástupky ňa obyvate ľov pani Mikušová, 

poslanky ňa Bratislavského samosprávneho kraja, ktorá nás 

upozornila na minulom zastupite ľstve na túto tému.  

Čiže dávam hlasova ť o návrhu pána poslanca He čku. 

Takto káže rokovací poriadok.  

Prosím, vyjadrite sa k tomuto návrhu.  
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(Prezentácia a hlasovanie.) 

Dvadsa ťpäť prítomných, 

dvanás ť za, traja proti, deviati sa zdržali, jeden 

nehlasova. 

Tento návrh nebol prijatý, čiže pokra čujeme riadne 

v rozprave. 

Prihlásený je pán poslanec Hr čka.  

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Ja by som ešte z toho technického h ľadiska. 

Nieko ľkokrát sa mi stalo, že, alebo aj tu bolo povedané, že 

policajti ob čas nemajú papu če. Že majú ich menší po čet ako 

je parkovacích miest. Tak vyhra ďme jedného okrskára na 

Antolskú, ktorý zhodou okolností z technických prí čin 

nedostane k dispozícii papu če, lebo budú použité v iných 

okrskoch. A tým. Ale, bavíme sa len o, o parkovaní,  nijakým 

spôsobom samozrejme nechcem, aby neboli trestaní tí , ktorí 

blokujú urgentní príjem a podobne. Samozrejme to je  ve ľmi 

nebezpe čné a samozrejme takýto vodi či by mali by ť 

potrestaní, skôr mi ide o tiež nejakým spôsobom náj denie 

riešenia v súlade so zákonom, ako aj to vyberanie p oplatkov 

z parkovania skomplikova ť niekomu, kto flagrantným spôsobom 

porušuje zákon a my iba pokr číme plecami a povieme, čo máme 

robi ť, my viac nemôžme.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Chcem vás informova ť, že do diskusie je prihlásená 

pani Tatiana Mikušová, tak ako som to avizoval a sp ýta ť sa 

vás, či súhlasíte s jej vystúpením? 

Kto súhlasí, prosím, zdvihnite ruku.  

(poznámka:  po čuť hovor mimo mikrofón) 

To neviem teraz celkom. 

Ďakujem vám ve ľmi pekne. Možno som opomenul to, že 

pani Mikušová je poslanky ňou BSK, ktorá má právo vystúpi ť, 

ale možno že si to pozrieme do nášho rokováku, či sme tam 

na poslancov BSK mysleli. Ur čite tam máme poslancov 

národnej rady, tí môžu vystúpi ť bez toho, aby sme o tom 

hlasovali. Ja som pre istotu sa snažil drža ť procedúru.  

Pani poslanky ňa, nech sa pá či, máte slovo.  

Občianka Tatiana   M i k u š o v á :  

Ďakujem pekne, pán primátor.  

Na od ľahčenie tejto dlhej diskusie vám poviem aký vtip 

koluje v nemocniciach. Nespýta sa ráno lekár lekára  ako sa 

máš, ale kde si zaparkoval? Takto asi vyzerá pred t ými 

dvoma nemocnicami.  
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V prvom rade mi dovo ľte, prosím, po ďakova ť sa za tak 

obrovskú diskusiu k tomuto aktuálnemu problému, kto rý 

dneska v Bratislav, v Bratislave je. Ne čakala som, že to ľko 

poslancov bude tak aktívnych a bude chcie ť rieši ť tento 

problém. Ďakujem vopred ve ľmi pekne.  

Teraz si dovolím informova ť vás, nako ľko som sa 

zúčastnila temer všetkých rokovaní k tejto téme, ako j e asi 

dneska stav.  

Po rokovaniach s vedením nemocnice, s ministerkou 

zdravotnícia, zdravotníctva, rokovaním lekárskych o dborov, 

zaslanie otvoreného listu generálnemu prokurátorovi  

Čentéšovi, otvorenému listu ministerske Zvolenskej.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Čentéšovi? Čižnárovi ste mysleli zrejme.  

Občianka Tatiana   M i k u š o v á :  

Ja sa ospravedl ňujem. Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

A možno ste to poslali dvakrát (poznámka:  zasmiati e) 

Občianka Tatiana   M i k u š o v á :  

Ja sa ospravedl ňujem, ďakujem pekne, pán primátor. 

V ktorom navrhujú lekári ako sa zmluva dá vypoveda ť. 

Žia ľ aj nemocnica, aj ministerstvo zdravotníctva po svo jom 
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brífingu ostáva ticho. Na brífingu bolo povedané, ž e zmluva 

sa nedá vypoveda ť.  

Na vypovedanie zmluvy, ako všetci vieme, je potrebn é, 

aby jeden z tých zmluvných partnerov vypovedal, res pektíve 

ukon čil, respektíve dal ju na súd. Naša otázka na pani 

ministerku: Pre čo ju nedáte na súd?, ostala žia ľ bez 

odpovede.  

Nereagovali teda na hlas verejnosti ani na výzvy 

lekárov, ani nás ob čianskych aktivistov, ani reakcie médií.  

Prevádzkovate ľ za čal veselo vybera ť, už desa ť dní je 

tam komer čný plošný režim. Rovnako veselo vyberajú pokuty 

aj mestskí policajti.  

Ďakujem pekne za tú širokú diskusiu k tejto téme. 

S pani ná čelní čkou Zajacovou sme sa dohodli, že budúci 

týžde ň v stredu mám rokovanie v mestskej časti Petržalka, 

teda respektíve na mestskej polícii Petržalka u pán a 

Faturu. Pozývam vás, vážení poslanci, po ďte so mnou na to 

rokovanie.  

Konať za čala mestská časť Petržalka tým, že spustila 

štátny stavebný dozor, ktorý za čal správne konanie vo či 

firme. Spolo čnos ť nemala povolenie vlastníka, neohlásila 

tieto práce stavebnému úradu. Výsledkom konania 

petržalského stavebného úradu by malo by ť rozhodnutie 

o odstránení alebo dodato čnom povolení ukladania káblov na 

nemocni čnom parkovisku. Pre dodato čné povolenie stavby však 

stavebný dozor bude potrebova ť súhlasné kladné stanovisko 

vlastníka pozemku, ktorým (gong) je v Petržalskej n emocnici 
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mesto. Žolíka má teda v rukách mesto, ktoré sa musí  

rozhodnú ť či stojí na strane ľudí, alebo či chce pomáha ť 

investorovi nemocnici takým spôsobom, aby tá zmluva  bola 

platná.  

Na záver chcem poveda ť, vážený pán primátor, 

s odpustením, vážim si Vás, ale o tomto probléme vi ete od 

leta 2012, kedy Vás informoval pán doktor Malian, M arián 

Kollár, že tento problém tu je. Tá zmluva bola už v tedy 

platná. Je mi ľúto, ale naozaj nemuselo by ť vydané to 

súhlasné stanovisko k orga, k projektu organizácii dopravy. 

Nemuselo, žia ľ je to tak.  

Preto súhlasím s navrhovanými uzneseniami, ktoré 

poslanci dneska navrhujú, a to, aby mesto dalo zami etavé 

stanovisko vlastníka pozemkov pod parkoviskami Anto lská, 

aby mesto žiadalo o odstránenie všetkých bariér, kt oré 

bránia pacientom na vo ľný vstup, to jest: elektrické 

prípojky, rampy, st ĺpiky a žlté čiary, pretože s týmto 

mesto súhlasilo. Iba takto sa dosiahne to, že konce , konse, 

koncesionár nebude ma ť všetky stavebné povolenia, čo bude 

oficiálny dôvod na vypovedanie zmluvy, respektíve n ebude 

môcť vybera ť žiadne parkovné.  

Ešte dve poznámky k tejto diskusii na záver, prosím . 

Ďakujem vopred za vypo čutie.  

Vedenie nemocnice, predošlé vedenie nemocnice bol p án 

riadite ľ Bucha a pán námestník Bdžoch, ktorý je dneska 

súčasným riadite ľom. Pán námestník Bdžoch bol v mesiacoch 

šes ť až osem 2011 zastupujúcim riadite ľom. To znamená, že 
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tvrdenie, že ni č o príprave tejto zmluvy nevedel, dajte si 

sami odpove ď, prosím.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Som nepovedal.  

Občianka Tatiana   M i k u š o v á :  

Vypovedate ľnos ť koncesnej zmluvy skuto čne by mal ur či ť 

súd. Jasné, že na toto sú oprávnené tie dve zmluvné  strany. 

Ale ak mesto sa postaví naozaj proti tejto koncesne j zmluve 

a nevydá súhlasy, tá zmluva asi nebude platná.  

Ďakujem ve ľmi pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem ve ľmi pekne pani poslankyni.  

Jednou faktickou poznámkou chce reagova ť pán poslanec 

Greksa.  

Marian   G r e k s a , poslanec MsZ: 

Ja sa ospravedl ňujem, že toto možno už vyzerá ako 

nejaká kampa ň, ale ja by som ešte chcel poprosi ť možno kým 

sa to naozaj všetko vyjasní, aby sme nejakým spôsob om 

zakázali vybera ť okam, s okamžitou platnos ťou nejakým 

spôsobom proste zakázali vybera ť tie peniaze. A ke ď to 

nebude rešpektova ť, tak to proste musíme to spravi ť. Lebo 
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ako poznáme, veci sa na ťahujú, na ťahujú a ten človek zatia ľ 

na tom kešuje.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec, mali sme tu taký režim, v ktorom 

platilo, že poru číme v ětru, dešti, ale nemôžme všetko 

urobi ť.  

Ako, mesto Bratislava má svoje kompetencie a naprie k 

tomu, že sa pán poslanec Hr čka tvári, že pokr číme plecami 

a že nemôžme ni č, my konáme, pán poslanec. Od septembra 

tohto roku sa tej téme venujeme a snažíme sa urobi ť v tom 

jasno komu čo patrí, kto čo môže. Narazilo to na jednu, 

jedinú prípojku. Tam je priestor pre mesto.  

Pán poslanec Fiala ma vyzýva, aby som nedal súhlas na 

umiestnenie prípojky. Ja ho ani nemôžem da ť, pán poslanec, 

pretože to môže da ť len zastupite ľstvo. Už som Vám to tu 

dnes vysvet ľoval. Meter štvorcový prenájmu na akúko ľvek 

prípojku zastupite ľstvo, ak to je vecné bremeno, vtedy to 

robí primátor. Tak máme nastavené zásady. Čiže z h ľadiska 

toho charakteru vz ťahu k pozemku to môžme urobi ť len tu 

v zastupite ľstve. Ur čite to neurobíme. To je naša páka, 

ktorou môžme pôsobi ť na toho koncesionára a snaži ť sa mu, 

snaži ť sa mu zabráni ť v tom, čo robí.  

Zruši ť čiernu stavbu, pán poslanec Dinuš, môže iba 

stavebný úrad. My to nemôžme urobi ť. Môžte ma ť ramená, ale 

nemôžme. Delegovali sme túto právomoc na mestské časti. 
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Dnes to môže urobi ť starosta Petržalky a starosta Ružinova, 

ktorí tú právomoc ako stavebný úrad majú. Ale neved ia ju 

zrealizova ť. Oni rozhodnú o odstránení stavby a buldozér 

tam nemôže posla ť ani jeden, ani druhý. Lebo nemáme 

stavebnú políciu, ani ni č iné. Ale rozhodnutie o tom ur čite 

príslušné úrady urobia.  

Pán poslanec Greksa sa pýtal, že na akom základe 

povolila mestská komisia dopravné zna čenie? Ja hovorím, že 

na právnom základe. A ja vám predložím na budúce 

zastupite ľstvo mechanizmus, akým sa rozhoduje o dopravnom 

zna čení. To totižto nie je stavba v takom zmysle, ako j e 

stavbou dom alebo parkovisko alebo nie čo podobné, tam sa 

rozhoduje inak. Sedia tam policajti, sedia tam zást upcovia 

ďalších inštitúcií, nie len úradníci magistrátu a sú  tam na 

to predpisy. Čiže tam sa neposudzuje, či má vz ťah 

k pozemku, nemá. Posudzuje sa vhodnos ť toho zna čenia pre 

regulovanie tej dopravy v príslušnej lokalite a zna čenie sa 

vydá alebo nevydá.  

Ja vám predložím presnú informáciu ako to bolo, čo 

bolo, lebo chceme sa o tom vážne rozpráva ť v januári. Čiže 

okrem právnej analýzy, ktorú urobilo ministerstvo 

zdravotníctva, urobíme my svoju analýzu a predložím e vám ju 

na vyjadrenie. Čo sa týka nájmu takisto. A tie zamietavé 

stanoviská a snahu o odstránenie budeme komunikova ť s tými 

stavebnými úradmi. Čiže nemusíte sa bá ť, že mesto vydá 

súhlasné stanovisko. Je to náš nástroj na to, aby s me 

dosiahli zmenu v tej oblasti, pretože iný nástroj n emáme. 

Ak sa ho zbavíme, tak to bude zlé. Takže to ľko.  



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 12. december 2013 s pokra čovaním 29. januára 2014  

 186 

Čo sa týka mestskej časti Petržalka a stavebných 

dohľadov, urobili sme my žiados ť  práve na stavebné úrady, 

aby urobili štátny stavebný doh ľad. Čiže myslím si, že 

mesto v tom aktívne komunikuje a hýbe sa, ale do te j miery 

právomocí, ktorú má. Zakáza ť vybera ť parkovné, tú právomoc 

nemáme.  

Faktické poznámky na moje vystúpenie pán poslanec 

Dinuš.  

Bc. Martin   D i n u š , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Ja v prvom rade chcem sa po ďakova ť zástupkyni ob čanov 

za jej slová a chcem poprosi ť všetkych kolegov, aby si 

riadne vypo čuli uznesenie, ktoré navrhuje, navrhujú páni 

poslanci Fiala a Augustini č a podporili ho, pretože je 

jednozna čne v záujme ob čanov.  

A druhá vec,  ktorú chcem poveda ť, je a to vlastne 

vyzývam všetkých ob čanov Bratislavy, aby si ve ľmi dobre 

všímali tých ľudí, ktorí naozaj hája ich záujmy, pretože 

ja, jak tu sedím už ten druhý rok, mne rozum ostáva  stá ť 

z toho, čo úrady mesta Bratislavy dokážu vyprodukova ť 

a potom tu riešime takýto bodrel.  

Nehnevajte sa na m ňa, je mi z toho fakt zle. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Celkom som nerozumel, čo ste mysleli, lebo tú zmluvu 

sme nepodpísali my, pán poslanec.  

Pán poslanec Hr čka.  

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Áno, pán primátor, presne to. Len dva dni dozadu sm e 

mali petržalské zastupite ľstvo, kde na Jasovskej, je to 

teraz medializované, dvanás ť metrov od domov sa stavajú 

nové domy a pán starosta Petržalky pán Bajan hovorí , čo mám 

robi ť, môj predchodca podpísal viete. A to je teraz akož e 

no, bol som na tom zastupite ľstve a je z toho zvukový 

a videozáznam, môžte si to pozrie ť.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pozriem.  

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

A tí ob čania tam prídu a povedia, no čo teraz?  A, ja 

nie, môj predchodca. Ke ď je to dobré, ja, ke ď to je zlé, 

ten predo mnou teda čo bol, ten to všetko pokazil a ja už, 

čo už môžem robi ť? Takže to bolo s tými pokr čenými plecami, 

lebo to isté odpove ď pána Bajana bola: Čo mám robi ť? Mám sa 

ís ť fyzicky postavi ť pred buldozéry, aby nerobili na 

čiernej stavbe? Hm, áno, asi to nikto od neho ne čaká, ale 

myslím si, že tie nástroje sú aj iné a preto hovorí m, že 
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a vidím to tu často, my ni č, my muzikanti, my nemôžme. Len 

tí, čo porušujú zákon tí druhí, ktorí to robia, tí môžu,  

a my, mesto, ktoré sme, máme aj nejakú moc, môžme r obi ť 

vézetenká a tak, my nemôžme ni č. Je to smutné a preto na to 

upozor ňujem.  

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.  

Som rád, že pani Mikušová si všíma aktivitu poslanc ov, 

len práve tí dvaja páni, starosta Ružinova a staros ta 

Petržalky práve túto diskusiu si nepovažujú za vhod né 

vypo čuť. Obidvaja tu v tejto sále nesedia. Škoda.  

Ďakujem. 

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: 

Ďakujem. 

Ak sa majite ľ parkoviska, alebo teda koncesionár, 

ktorý tam je a nemocnica zachovali takto chrapúnsky , môžme 

spravi ť my to isté a umiestni ť zna čku zákaz vjazdu na to 

parkovisko. Nebudú ma ť príjem ani cent, jednoducho. My im 
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v tom zabránime. Dovidenia. Kým sa nedohodneme, bud e tam 

zákaz vjazdu. To mesto môže urobi ť.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Greksa.  

Marian   G r e k s a , poslanec MsZ: 

Je to, je to ve ľmi dobré, čo vymyslel Jožko Uhler, si 

myslím. Ja som mal trošku iný, iný návrh možno, kto rý by sa 

mohol realizova ť hne ď. Neviem síce, kto ho môže realizova ť, 

čiže rád sa nechám pou či ť. Ale pokia ľ som správne pochopil, 

tak sa, sú zapnutý z tej mašiny, teda tie, tie ramp y sú 

zapnuté na nejakú elektriku. Fungujú na nejakú elek triku. 

A pokia ľ som správne pochopil, tak sú na čierno zapnuté. No 

a ke ď sa ob čan zapne niekde k susedovi na čierno, tak na 

druhý de ň, ak sa to dá na známos ť, tak príde elektrikár 

a odstrihne tie dráty proste.  

To znamená, ke ď ho odstrihnem od elektriky, čo môžme, 

neviem kto to musí spravi ť, alebo kto to môže spravi ť, 

(poznámka:  hovor v sále) tak pôjdeme spolu Oliver,  my 

dvaja. Hodíme sa tam do elektrických drátov.  

Čiže možno by bolo vhodné, keby sme proste ho 

odstrihli od elektriky a tým pádom môže, môže ma ť dva 

režimy. Bu ď to bude dohora postavená tá rampa a bude tam 

chodi ť ktoko ľvek, alebo bude spustená dole a nebude tam 

chodi ť nikto, proste.  
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Takže takto.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále.) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Toto bola posledná faktická v našej diskusii, ktorá  sa 

týmto skon čila.  

Ak chce reagova ť ešte pani poslanky ňa Augustini č ako 

navrhovate ľka toho bodu. Nechce.  

Čiže priestor dávam pre návrhovú komisiu, aby sme 

uzatvorili rokovanie o bode 5A. 

Slovo má návrhová komisia.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Dostali sme návrh uznesenia na pokra čovanie, ale je to 

spolo čný návrh dvoch poslancov, teda poslankyne Augustini č 

a pána Fialu.  

Takže návrh na znenie uznesenia: 

Žiadame  primátora  o vypracovanie právnej analýzy,  

ktorá posúdi platnos ť zmluvy medzi Univerzitnou nemocnicou 

a koncesionárom, spolo čnos ťou, ktorá spoplatnila 

parkoviská, ke ďže neexistuje platné, platná nájomná zmluva 

na predmetné pozemky medzi mestom a Univerzitnou 
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nemocnicou. Termín: januárové mestské zastupite ľstvo, teda 

30. 1. 2014.  

Ďalej žiadame primátora, aby bezodkladne dal priprav i ť 

materiál, kde navrhne riešenie na usporiadanie vz ťahu k 

predmetným pozemkom. Ten istý termín.  

Ďalej, žiadame primátora  aby ako vlastník pozemkov,  

na ktorých stojí parkovisko pred nemocnicou  Antols ká v 

Petržalke, dal zamietavé stanovisko k umiestneniu 

elektrickej prípojky na rampy parkoviska alebo inej  bariéry 

pri vchode na parkovisko.  

Ďalej, aby vykonal potrebné kroky na odstránenie už 

položených elektrických prípojok a rámp umiestnenýc h na 

mestských pozemkoch. 

Za ďalšie,  aby vykonal potrebné kroky na odstránenie 

všetkých zábran, kovové st ĺpy, žlté čiary, pozd ĺž 

nemocnice, ktoré sú umiestnené  na mestských pozemk och. 

Po ďalšie,  aby informoval mestské zastupite ľstvo  o 

stave parkovania pred nemocnicou Antolská. Termín 

nasledujúce mestské zastupite ľstvo, čiže totožné s tým 

termínom predchádzajúcim. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Uznesenie ste po čuli. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(poznámka:  hovor zo sály mimo mikrofón a zasmiatie ) 
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(Prezentácia a hlasovanie pokra čuje.) 

Aj pani Feren čáková sa snaží hlasova ť a nejde jej to.  

Takže budeme opakova ť hlasovanie? Nejaký problém 

technický? Aha, Vy ste si nevytiahli kartu, pán pos lanec 

a ste sa znovu neprihlásili. Čiže, teraz už by to malo by ť 

v poriadku.  

Môžem skonštatova ť 

Tridsa ťštyri prítomných, 

tridsa ťdva za, nikto proti, nikto sa nezdržal, dvaja 

nehlasovali. 

Budeme opakova ť hlasovanie? V poriadku.  

(poznámka:  po čuť zo sály „áno“) 

Je tu požiadavka poslanca. Je s tým všeobecný súhla s? 

Áno prosím, opakujeme hlasovanie, aby každý kto tu je 

v tej sále sa mal možnos ť vyjadri ť.  

Prosím, ešte raz hlasujeme o návrhu kvôli poruche 

technického zariadenia.  

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťpäť prítomných, 

tridsa ťpäť za, nikto proti, nikto sa hlasovania 

nezdržal. 

Konštatujem, že zastupite ľstvo jednomyse ľne podporilo 

tento návrh uznesenia.  
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(poznámka:  po čuť z predsália „ ďakujem“ a ďalej nie je 

rozumie ť) 

Ďakujem aj ja za Vaše rozhodnutie.  

 

 

POZDRAV K VIANOCIAM OD DETÍ ZO ZÁKLADNEJ 

UMELECKEJ ŠKOLY NA JESENSKÉHO ULICI 

(TERAZ LAURINSKEJ)  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Dámy a páni, teraz urobíme predel, ktorý možno po 

tejto vážnej diskusii nie je úplne vhodný, ale tá v iano čná 

suvka, vstuvka je naplánovaná teraz. 

Takže prosím, keby ste prijali deti z našej Základn ej 

umeleckej školy, ktoré prídu a predvedú vám svoj kr átky 

program, po ktorom bude nasledova ť obedná prestávka.  

(poznámka:  potlesk) 

(poznámka:  po čuť hovor mimo mikrofón) 

Nie, nie, my sme v pohode. My sme okej, my sme okej . 

Toto je to hlavné obecenstvo, takže. Áno, my to bud eme 

vidie ť odtia ľto.  



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 12. december 2013 s pokra čovaním 29. januára 2014  

 194 

Takže, nech sa pá či, priestor majú deti a viano čný 

motív, ktorý nám týmto ur čite pripomenú. 

Nech sa pá či. 

(poznámka:  Vystúpenie detí zo základných umeleckýc h 

škôl) 

(poznámka:  ve ľký potlesk pri ukon čení vystúpenia) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem ve ľmi pekne de ťom zo Základnej umeleckej školy 

na Jesenského ulici, teraz na Laurinskej, za želani e 

šťastných sviatkov, aj za to, že nám priblížili, prib lížili 

zvyky, ktoré vládnu na Slovensku, alebo vládli na 

Slovensku. Aspo ň takýmto spôsobom si ich dokážeme uchova ť 

aj v meste.  

Myslím si, že by sme toto mohli považova ť na predel 

k obednej prestávke. Nechcem vás nahovára ť, ak chcete 

pokra čova ť, môžme, ale sme pripravení na obednú prestávku 

a potom by sme sa pustili do práce nad vecami, ktor é už 

majú majetkovú povahu, pretože máme tam pripravené viaceré 

veci, ktoré treba schváli ť.  

Čiže 13.07, vyhlasujem prestávku do 13.50.  

13.50 budeme pokra čova ť v našom rokovaní.  

 

(prestávka od 13.07 h do 13.50 h) 
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BOD 5 PERCENTUÁLNE PODIELY MESTSKÝCH ČASTÍ 

A NÁVRH NA URČENIE PRÍSPEVVKU MALÝM 

MESTSKÝM ČASTIAM PODĽA ČL. 91. 

ŠTATÚTU HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ 

REPUBLIKY BRATISLAVY 

 

(po prestávke 14.00 h) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Je štrnás ť hodín a ja otváram popolud ňajšie rokovanie 

mestského zastupite ľstva. Je tu téma, ktorá je spojená 

s bodom číslo 5 a to sú percentuálne podiely mestských 

častí a návrh na ur čenie príspevku malým mestským častiam 

podľa článku 91 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republik y 

Bratislavy.  

Materiál predkladáme v zmysle Štatútu, ktorý hovorí  

o tom, že mestské zastupite ľstvo má zobra ť na vedomie 

percentuálne podiely výnosu dane pre mestské časti, ktorými 

sa budú podie ľať na výnose dane z fyzických osôb a dane 

z nehnute ľností.  

V materiály sú uvedené kritériá, pod ľa ktorých sme 

postupovali, zobrali sme dáta zo Štatistického úrad u, 

zobrali sme dáta o po čte žiakov, ktoré sú z výkazov, 

zobrali sme údaje o po čte seniorov a samozrejme aj 

plánovaný výnos dane z nehnute ľností. Čiže urobili sme to, 

čo si vyžaduje mechanizmus, ktorý máme schválený v Š tatúte 
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a na základe toho vyšli percentuálne podiely, ktoré  vám 

navrhujeme zobra ť na vedomie.  

Diskutovali sme so starostami aj o otázke solidarit y, 

ktorú Štatút stanovuje vo výške tri percentá z výno su, 

ktorý dostanú mestské časti. Ale tieto tri percentá sme 

navrhli rieši ť dynamicky, že ak príde viac pe ňazí, tak aj 

malé mestské časti dostanú vyšší podiel na solidarite. Čiže 

nebude to stanovené pevnou sumou, taká je dohoda st arostov, 

ale že tá celá čiastka, ktorá bude ur čená na, ako výnos pre 

mestské časti, tá bude tou čiastkou, vo či ktorej sa budú 

tie tri percentá pomeriava ť. Čiže ak sa výnos z dane 

napríklad z fyzických osôb zvýši a výber bude lepší  ako sa 

očakáva, čo teda býva málokedy, ale môže to tak by ť, tak aj 

podiel solidarity bude vyšší, pokia ľ ten reálny výnos 

z dane bude nižší, čo je častejší prípad, aj podiel 

solidarity bude nižší z h ľadiska objemu, ktorý sedem 

mestských, tie ktoré sú podporované týmto príspevko m 

dostane.  

Čiže ten príspevok malým mestským častiam je ur čený 

ako tri percenta z celej sumy, lebo tak to hovorí Š tatút, 

ale bude sa to po číta ť štvr ťro čne z reálneho výnosu dane 

z príjmov fyzických osôb a dane z nehnute ľnosti.  

Túto dohodu podporila vä čšina starostov, z ktorými som 

mal možnos ť rokova ť. Neboli prítomní všetci, to priznávam, 

ale žiadny starosta nespochybnil tento postup, ktor ý sme 

navrhli. Čiže môžem poveda ť, že materiál predkladám aj za 

podpory starostov mestských častí.  

Toľko z mojej strany na úvod k bodu číslo pä ť.  
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Otváram diskusiu. 

Ako prvý sa do nej hlási pán starosta Šramko.  

Nech sa pá či, pán starosta.  

Ing. Peter   Š r a m k o , starosta mestskej časti 

Bratislava - Lama č: 

Ďakujem, pán primátor. 

Chcem poveda ť, že tak jak si uviedol, bola zhoda 

s tým, aby sme teda urobili taký postup, ktorý sa, ktorý 

smeruje teda k nejakej tej spravodlivosti, že pokia ľ sa 

teda vybere menej pe ňazí, aby sme nezaviazali vä čšie 

mestské časti, aby solidarizovali z pe ňazí, ktoré 

v podstate aj nedostali. Takže s tým sme ako malé m estské 

časti súhlasili.  

Trochu nám chýbalo to, že my stále nevidíme v týcht o 

tabu ľkách, ktoré dostávame tie matematické vzorce, to je  

treba poveda ť, že viem ako matematik, že tie vzorce sú 

dobré, ale do niektorých vecí predsa by sme radi vi deli, že 

či tam náhodou neni nejaká chyba.  

Keď sme sa naposledy rozchádzali, tak sme ešte 

pripomienkovali dve veci. Neviem ako dopadlo rokova nie 

ohľadom solidarity vlády s hlavným mestom, čiže o tých 

peniazoch, či teda máme prís ľub, že podporia. Hovorilo sa 

buď pä ť alebo šes ť miliónov. A pán starosta z Ra če pán 

Pilinský hovoril, že malo by to by ť tiež zakalkulované do 

to, do tejto solidarity v rámci ale toho koeficient u. Teraz 

nemyslím, že niekomu prida ť, ale aby sa to teda čestne 

z nejakého po čtu alebo finan čného, z finan čnej sumy 

kalkulovalo.  
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A čo bol potom, pravdupovediac otvorilo sa to až na 

konci, a nie všetci starostovia teda už ku tomuto s a 

vyjadrovali, ale mali sme ešte polemiku o tom, že a k sme 

teda dali da ň z nehnute ľnosti o čakávanú z dvadsa ťdva 

dvihnutú na dvadsa ť, dvadsa ťdva a pol milióna, tak trochu 

sme spochybnivili o čakávanú skuto čnos ť výberu z dane 

z nehnute ľ, dane z príjmu fyzických osôb a urobili sme taký 

nejaký odhad, že nebude to tých stotridsa ťsedem miliónov 

devä ťstošestnás ťtisíc dvestoosemdesiatpä ť ale o čakávame, 

predpokladáme, že to bude nižšie, tak sme v podstat e tento 

podiel znížili na tú hodnotu stotridsa ťšes ť miliónov, čo 

teda ja matematicky a aj iní tvrdím, že ak teda vyc hádzame 

z predpokladov z dane z nehnute ľností, mali by sme 

vychádza ť aj z o čakávanej skuto čnosti, ktorá je zavesená na 

ministerstve financií. A nerád by som spochyb ňoval 

odborníkov, že to tam zle vypo čítali.  

Takže ja dávam taký návrh, že mali by sme tieto 

koeficienty exaktne vypo číta ť z tých hodnôt, ktoré sú nám 

známe a možnože sa to o nejakú desatinku niekde poh ne 

a v tomto nechcem teda ako orodova ť za Petržalku, ktorá má 

teda najvä čší po čet obyvate ľov a jemu pravdepodobne týmto 

jemne pomôžeme, ale v zásade, padni komu padni. Ale  ke ď je  

to pod ľa spravodlivého koeficientu, tak by to tak malo by ť.  

Takže ja si myslím, že asi by sme to mali takto nej ako 

uzavre ť.  

Hovoril som s Tebou po čas prestávky, že je to asi 

ťažko riešite ľné momentálne, ale viem si predstavi ť, že by 

zobrali na vedomie poslanci tieto čísla ako sú a boli by 

oboznámení o novom prepo čte, ktorý sa možno pre mnohé 
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mestské časti nijak nezmení, ale v zmysle toho, či tých 

plus pä ť alebo šes ť miliónov, ak máme, už nejaký prís ľub, 

ale ten by mal ovplyv ňova ť tento koeficient.  

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Faktickou poznámkou reaguje pani starostka Kolková.   

Ing. Ľubica   K o l k o v á , starostka mestskej časti 

Bratislava - Devín: 

Ďakujem. 

Kolega Šramko v snahe by ť stru čný a vecný zabudol 

poďakova ť, že malé mestské časti teda ďakujú ve ľkým 

mestským častiam.  

To je všetko.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Diskutuje pán poslanec  Fiala z ve ľkej mestskej časti.  

Nech sa pá či, pán poslanec. 

Stanislav   F i a l a , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne za slovo.  

Mal som tu pošepkané: z toho sa nenajeme.  
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No, nikto sa nás nepýta, či to chceme da ť. Takže, 

takže, dobre, ďakujem za po ďakovanie. Bol som pripravený 

nezahlasova ť za tento materiál. Ešte budem vážne zvažova ť. 

A to, čo by ma mohlo presved či ť je práve to, čo povedal pán 

starosta z Lama ča. Tam, tam je koeficient, je tam tabu ľka, 

ktorá vychádza z istých vstupných údajov, kde dva d ôležité 

sú da ň z nehnute ľností a da ň z príjmu fyzických osôb. Ak 

dôverujeme správnemu odhadu dane z nehnute ľností, mali by 

sme dôverova ť aj správnemu odhadu ministerstva financií čo 

sa týka dane z príjmu fyzických osôb najmä preto, ž e toto 

sa nevz ťahuje k rozpo čtu, ale vz ťahuje sa to iba k 

(poznámka:  po čuť predsedajúceho: „k pomerom“) tej miere 

prerozdelenia. To znamená, že ak mesto dostane mene j, tak 

dostanú menej všetky mestské časti, ale v inom pomere 

pretože pod ľa tých vedomostí, ktoré mám, pôvodne tam bola 

suma stotridsa ťdva miliónov rádovo, teraz je tam 

stotridsa ťšes ť miliónov tristodvadsa ťtri tisíc 

päťstodvadsa ťdevä ť, ale skuto čnos ť, pod ľa mojich 

informácií, je stotridsa ťsedem tisíc devä ťstošestnás ť 

tisíc.  

Pokia ľ by sme to zapracovali, pravdepodobne by to 

možno urobilo nejaké dobré stotinky pre Petržalku. To by ma 

mohlo presved či ť, minimálne možno ten prís ľub. Nedá sa to 

urobi ť teraz, pretože ten vzorec, o ktorom hovoril pán 

starosta z Lama ča nám nie je dostupný a preto by som Vás 

rád pán starosta, pán primátor aj požiadal a dám to  ako 

návrh uznesenia: bod C Mestské zastupite ľstvo žiada 

primátora zverejni ť všetky vstupné  údaje, spôsob výpo čtu, 

aj samotné výpo čty percentuálnych podielov všetkých 

mestských častí pre rok 2014. Keby sme to totiž mali, 

matematici to už mohli pripravi ť a mohli sme to teraz 
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zobra ť na vedomie. Nemali sme to, tak to ani nemôžem 

predloži ť, aby sme zobrali na vedomie inú tabu ľku. Bolo by 

pre m ňa dobrým, teda uistením, ak by, ak by sme mohli 

zobra ť inú tabu ľku na vedomie v januári a, a nejaké pohyby 

by tam boli a predpokladám, že aj plus pre Petržalk u, bol 

by som spokojnejší.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne.  

Na to chcem zareagova ť faktickou poznámkou, že my sme 

tú tému otvorili na rokovaní starostov. Mestskú časť 

Petržalka zastupoval pán prednosta, ktorý avizoval,  že tam 

má by ť stotridsa ťsedem devä ťstošestnás ť, čo trošku posunie 

tie pomery v prospech tých mestských častí, ktoré nemajú až 

taký výrazný podiel na výnose z dane z nehnute ľností, ale 

skôr majú vä čší po čet obyvate ľov. Čiže pomohlo by to 

Petržalke a niektorým mestským častiam, ale ostatní 

starostovia sa vyjadrili, že už ten návrh prichádza  

neskoro, stotožnili sa s tým, čo som predložil, čo sa 

opieralo o reálny po čet alebo odhad, o čakávaný výnos dane 

z fyzických osôb, ktorý máme v našom rozpo čte.  

A požiadavka mestskej rady, pod ľa ktorej som to 

pripravoval bola v tom, zosúla ďte mestskú radu a rozpo, 

a tento materiál. Urobil som to.  

Potom prišla iná požiadavka, ale vä čšina starostov na 

to reagovala inak.  
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Čiže ja pokojne zverejním vzorec, lebo je z nariaden í 

vlády 668, pán poslanec. Nariadenie vlády 668 hovor í, že 

peniaze sa delia takto a ja ten vzorec zverejním, l ebo 

v podstate je zverejnený v tom dokumente. Však si h o 

pozrite. Vy si to viete vyráta ť, len to chce urobi ť 

exelovskú tabu ľku, ktorú vám ve ľmi rád pošlem. Do nej si 

dosadíte čísla a za čnú vám vypadáva ť podiely.  

Čiže dá sa to urobi ť, len, len proste je otázka, 

z ktorého čísla mám po číta ť? Ak mi zastupko povie, 

počítajte zo stotridsa ťsedem, ja to urobím a v januári 

predložím iné čísla. A v januári budeme da ň deli ť pod ľa 

týchto čísel.  

Čiže ja by som skôr to vaše uznesenie chcel a nabáda m 

vás k tomu, nie len zverejni ť, ale predloži ť na január 

čísla so stotridsa ťsedem devä ťstošestnás ť.  

Ak je taká vô ľa zastupite ľstva, ja ju budem 

rešpektova ť a čísla predložím tak. A od februára sa môže 

deli ť inak.  

Čiže ak bys, to bola faktická. Len aby ste vedeli, ž e 

pre čo sa to takto vyvinulo a ako sme k tomu dospeli.  

Pán starosta Šramko chce na kolegu poslanca Fialu.  

Ing. Peter   Š r a m k o , starosta mestskej časti 

Bratislava - Lama č: 

Ja len chcem poveda ť to ľko, že tá debata teda bola 

presne tak, že vyvolaná s tým, že ke ďže sme nemali tie 
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vzorce, ťažko bolo tam sa zamyslie ť ve ľmi rýchlo ako a posl 

a starostovia reagovali, no ak nebude výber dane v takej 

výške ako sa o čakáva, tak samozrejme nebude ani to 

prerozdelenie. Ale potom ten zástupca z Petržalky 

vysvet ľoval, že to neni o prerozdelení samotnej čiastky, 

ale prerozdelenie s tým koeficientom a starostovia to 

nevedeli takto rýchlo spracova ť.  

A poviem otvorene, bolo to treba matematicky trošku  si 

premyslie ť a preto to tá debata prišla trochu neskôr.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec Fiala chce reagova ť na faktické poznámky.  

Stanislav   F i a l a , poslanec MsZ: 

Áno, ďakujem.  

Ja som, alebo mienim navrhnú ť v tom uznesení aj, aj 

všetky vstupné údaje, ale spôsob výpo čtu aj samotné 

výpo čty. To znamená aj, aj tie údaje, ktoré do toho vzor ca, 

o ktorom hovoríte, že, že je tam, áno dá sa to možn o z toho 

vy číta ť, ale sám ste tam, pretože Vy ste to vypracovali 

tento materiál, uvádzate, že sa tam líšia niektoré údaje, 

čo sa týka šes ťdesiatdva, šes ťdesiatpä ť rokov. Jednoducho, 

rád by som vedel aj, aj údaje za všetky mestské časti, 

ktoré ste tam dosadili.  
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Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Dobre.  

Stanislav   F i a l a , poslanec MsZ: 

Aj, aj ten spôsob výpo čtu. Verím, verím, že budem 

spokojný s tým, čo predložíte v tom termíne 31. 12., aj ke ď 

počítam s tým, že to bude na nasledujúce zastupite ľstvo.  

No ten materiál je tak, tak neš ťastne urobený, že, že 

neviem teraz predloži ť, aby s, aby ste, aby ste to 

zapracovali do toho, pretože my to berieme na vedom ie. Čo 

máme nezobra ť na vedomie?  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Teraz to treba zobra ť na vedomie, my musíme deli ť 

peniaze už v januári.  

Stanislav   F i a l a , poslanec MsZ: 

Ale, ale ten spôsob ja rozumiem. Že možno starostov ia 

sa vyjadrili iná č, že Vy by ste potrebovali ma ť pozme ňovací 

(gong) návrh a nemôžte si to zobra ť autoremedúrou, že 

v januári sa to bude deli ť iná č. No budem nad tým rozmýš ľať 

ale ťažko teraz nie čo predložím.  
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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 Kolek diskutuje.  

Nech sa pá či. 

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

Ďakujem. 

V čase, ke ď som sa prihlásil, teda ešte neodznelo to, 

čo sme medzitým po čuli, takmer som rozmýš ľal, že stiahnem 

svoj hlas, ale budem rýchly.  

Čiže k tomu po ďakovaniu od našej pani starostky 

pripájam aj ja svoje ako poslanec a teda nie len za  malú 

časť jednu, ale predpokladám, že za všetky tu poslancov , 

ktorí v rámci toho hektického v úvodzovkách súboja,  pred 

rokom sme nakoniec dosiahli to, že tá solidarita zo stala na 

tej úrovni, ako bola pôvodne, takže naozaj to ďakujem je tu 

jasné.  

A z tohto vychádzam aj pri tom, že pokia ľ naozaj tieto 

veľké časti prídu s nejakými požiadavkami, ktoré upresnia 

a spravodlivým spôsobom to prerozde ľovanie či výberu daní, 

alebo prerozde ľovaniu z rozpo čtu štátu a bude to ma ť 

pozitívny dopad, tak každopádne takýto, takýto post up 

schva ľujem a budem jednozna čne za to hlasova ť.  

Ďakujem. 

 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 12. december 2013 s pokra čovaním 29. januára 2014  

 206 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Pán starosta Mrva diskutuje.  

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

Vajnory: 

Vážený pán primátor, poslanci, ja sa chcem spýta ť 

a neviem, či sa to už spýtal pán starosta Šramko, ako 

dopadlo víkendové s predsedom vlády, ktoré ste mali  mať 

a avizovali ste ho minulú stredu oh ľadom doplatku za tie, 

za to zlé s čítanie obyvate ľov, čo je tých pätnás ťtisíc 

obyvate ľov, čo by nám robilo, myslím, pätnás ť miliónov 

euro, ale Vy ste hovorili, že budeme sa bavi ť o nejakých 

šiestich miliónoch euro, z ktorými budete od, od pá na 

predsedu vlády, do rozpo čtu na rok 2014 štátu chcie ť 

dosta ť.  

Neviem jak dopadol v čera štátny rozpo čet v Národnej 

rade Slovenskej republiky, ale mám tú informáciu, ž e bol 

stiahnutý. Takže toto, toto je jedna moja otázo čka, či tam 

tá kapitola bude a ako ste dopadli na tých rokovani ach? 

Ďalej chcem informova ť, že v roku 2014 bude 

k dispozícii v januári audit kompetencií mestskej časti a, 

mestských častí a Bratislavy a z toho budú poslanci aj 

starostovia vidie ť, lebo na tom spoluparticipuje Bratislava 

a mestské časti v rámci svojho regionálneho združenia, aké, 

aké, aké veci v kompetencii má Bratislava, aké veci  
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v kompetencii majú mestské časti a čo odporú ča ten 

spracovate ľ.  

No a ke ďže Bratislava sa stala, myslím, pred rokom 

a pol členom ZMOSU a pán primátor Vy ste sa stali jej 

členom preto, aby ste obhajovali naše záujmy, v, na tejto 

celoslovenskej, v tejto celoslovenskej organizácií,  aby 

bolo čo rozde ľova ť, aby sa rozde ľovalo viac, tak je treba 

vlastne stále apelova ť na pôde ZMOSU ale aj na vláde 

Slovenskej republiky, alebo na Ministerstve financi í 

Slovenskej republiky alebo v Národnej rade Slovensk ej 

republiky, že v Bratislave a toto je už osveta pre 

poslancov, sa vyrobí 28 % HDP, to je viac jak štvrt ina na 

Slovensku, ale naspä ť do Bratislavy ide iba 11%.  

Tí ľudia tuná v Bratislave žijú, šúchajú cesty, chodia 

po zlých cestách, vyrábajú odpad, majú tu kultúru, školy, 

bývajú tu a nedostávajú naspä ť presne to, čo by mali 

dosta ť. To znamená, že je treba aspo ň osvetu poveda ť, ja 

som to na ZMOSE hovoril, že, že my dávame na Sloven sko 

pätnás ť až dvadsa ť miliárd slovenských korún a slovenské 

školstvo v Kysuciach, Svidníku a inde má viac pe ňazí na 

školstvo ako my tu v Bratislave. Na to doplácajú na ši 

Bratislav čania.  

To treba ale si otvorene poveda ť a potom sa snaži ť 

urobi ť zmenu v koeficiente ve ľkostnom, do ktorého 

napočítame pod ľa toho vzorca, jak hovoril pán primátor, 

668/2004 vyhláška vlády, kde je napo čítaný po čet dôchodcov, 

počet stravníkov, po čet detí do troch rokov, do pätnás ť 

rokov a všetkých tých obyvate ľov, majú svoju váhu a ke ď 

toto všetko presné číslo vyjde, vynásobíte a deformujete 
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číslom dva celá tri a to číslo by malo by ť štyri celá pä ť, 

tak dôjdete presne k tomu, že okolo štyridsa ť, pä ťdesiat 

percent rozpo čtu pe ňazí Bratislavy, ktoré sa tuná 

vyprodukujú, idú na Slovensko v rámci nejakého soli darity 

Bratislavy so Slovenskom. 

A potom sme ešte vylú čení s európskych fondov, čo je 

druhá diskriminácia, lebo Brusel vôbec nezaujíma, ž e my, 

nám vyjde tuná ve ľký HDP, ale my polovicu toho HDP dáme na 

Slovensko. A to už Brusel nezaujíma, lebo to je 

vnútroštátny zákon, to si Vy deformujete. 

Dúfam, že v novom rozpo čtovom období 2014 až 20, 

o ktorom asi, spomeniete ho pán primátor, by mala b yť 

Bratislava už možnos ť čerpa ť peniažky z euro, z eurofondov 

aj na školy, ktoré sme si museli my mestské časti 

Bratislavy opravova ť za vlastné peniažky.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Na toto je jedna faktická poznámka.  

Pán poslanec Osuský.  

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

Len chcem pána starostu ubezpe či ť, že ten rozpo čet 

Slovenskej republiky nebol stiahnutý, je hlasovanie  o ňom, 

začne za štyridsa ťtri minút v parlamente. Takže bol len, 
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hlasovanie o ňom presunuté na dnes na ve ľmi avangardný čas, 

na pätnástu hodinu.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

To bola faktická poznámka.  

Diskutuje pán poslanec Kríž.  

Mgr. Oliver   K r í ž , poslanec MsZ: 

Ďakujem ve ľmi pekne za slovo. 

Ja nechcem asi otvára ť alebo jatri ť diskusiu o tom, že 

či tento systém nieko ľko rokov prevádzkujeme, či je 

spravodlivý alebo nespravodlivý. Bolo tu povedané, že 

Bratislava svojim spôsobom dotuje aj ostatné časti 

Slovenska, tak ja si myslím, že takisto pokrivenou optikou 

sa vieme pozera ť aj na Bratislavu, ke ď ve ľké mestské časti 

dotujú malé.  

Ja vopred avizujem, že za tento návrh nezahlasujem,  

napriek tomu, že viem, že tu existuje politická doh oda. Ja 

budem vždy sa snaži ť o to, aby tento systém, tak jak je 

nastavený v budúcnosti bol zrušený. Ja jednoducho n emôžem 

zavr, zahlasova ť za návrh, ktorý pripraví mestskú časť, 

v ktorej žijem, o sumu okolo dvestotisíc eur.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne za vystúpenie.  
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Pán poslanec Pilinský.  

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

Ďakujem. 

Ja by som si teda len chcel uisti ť tú diskusiu oh ľadne 

toho, že sa vyráta, že sa teda rátali tie, tie sumy  zo sumy 

stotridsa ťšes ť miliónov tristodvadsa ťtri tisíc a nie z tých 

stotridsa ťsedem. To je v podstate irelevantné, nako ľko aj 

tak sa budeme drža ť reality, hej? Takže ak sa vyberie viac, 

ak sa vyberie menej, tak proste niktorá z mestských  častí 

nebude o ni č ukrátená. By som teda chcel odpove ď na to, či 

je to tak? Ak, ak, ak nie, tak myslím si, že je, to  nie je 

až také dôležité z akej sumy sa rátalo, teda čo je v návrhu 

štátneho rozpo čtu.  

Ja za našu mestskú časť môžem poveda ť, že my, my sme 

si, rozpo čet schválili, ur čite aj iné mestské časti a my 

sme ešte boli teda trošku konzervatívnejší oproti t omu, ako 

je aj v tomto rozpo čte. Takže ak to bude lepšie, budeme iba 

radi.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Pani poslanky ňa Feren čáková.  

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

Ďakujem, pán primátor. 
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Ja by som tiež chcela k tomuto materiálu len krátko . 

Skuto čne, možno by sme sa vyhli tomu každoro čnému nejakému 

hádaniu, vymie ňaniu si názorov, keby, keby sa riešila 

nejaká zmena legislatívy v tom, že naozaj Bratislav a je 

hlavným mestom, ktorá, ktoré je poddimenzované čo sa týka 

teda rozpo čtu, to znamená práve na tejto úrovni.  

Ďalšia vec, v, ke ďže sme vstúpili do, do Európskej 

únie, tak mala by sa aj legislatíva zosúladi ť v tom. Ja som 

tu už na to upozor ňovala nieko ľkokrát. V našej mestskej 

časti sú vodné elektrárne, kde plynie zisk výlu čne do sídla 

firmy, ktoré je v Tren číne, to znamená do nášho rozpo čtu 

absolútne ani koruna. A keby sa aj tieto, tieto vec i dali 

nejakým spôsobom do poriadku, potom naozaj, by možn o ani 

sme nepotrebovali legisla, solidaritu, ktorá moment álne je 

pre nás tak ve ľmi dôležitá, že skuto čne je to, by som 

povedala, otázka života a smrti.  

Práve preto by som chcela naozaj tiež po ďakova ť 

všetkým, aj vám páni poslanci, aj teda všetkým mest ským 

častiam, ktoré sa na solidarite pre teda malé mestsk é časti 

podie ľajú.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Ak dovolíte, chcem zareagova ť na niektoré otázky, 

ktoré zazneli v tej diskusii.  
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Päť miliónov z vlády som, respektíve peniaze z vlády 

na príspevok, ako príspevok pre plnenie funkcií hla vného 

mesta som rokoval v sobotu z predsedom vlády, ktorý  

pris ľúbil politickú pomoc pre riešenie tohto problému. 

Avizoval, že je potrebné to dorieši ť prakticky s ministrom 

financií, ktorý ale sedel od pondelka v parlamente a riešil 

tam štátny rozpo čet, to znamená nebolo možné jednoducho 

kontaktova ť. Ale budeme to musie ť dorieši ť do rozpo čtu, 

pretože to je otázka, ktorú poslanci kladú či bude, či 

nebude.  

Ja, ale vážení starostovia, vám pripomínam naše 

stretnutie v stredu minulý týžde ň, kde som povedal, že 

tieto peniaze nepo čítajú s tým, že by išli na sta, na 

mestské časti, ke ďže plnenie funkcií hlavného mesta je 

o hlavnom meste. To znamená o mestských funkciách, ktorými 

sme argumentovali. Čiže ako šanca, že sa budú prerozde ľova ť 

cez tento mechanizmus, ja ju vidím tak, že nie.  

Že viacerí z vás povedali, že by chceli, to priznáv am 

tiež, a takto tam zaznelo. Ale ja s tým nepo čítam. Ak s tým 

počíta mestské zastupite ľstvo, nech to povie, budeme ma ť 

ďalší milión a pol niekde vo vzduchu, ktorý budeme m usie ť 

dorieši ť.  

Čo sa týka tých pe ňazí, z ktorých sa to po číta, pán 

poslanec Pilinský, nie je to celkom tak, ako si pov edal, 

lebo tie desatinky, respektíve stotinky sa pohnú. P án 

starosta Šramko hovorí o desatinkách. Pohnú sa stot inky. 

Stotinky sa pohnú. Staré Mesto sa pohne z 11,08 na 11,07, 

Podunajské Biskupice zostávajú, Ružinov o tri stoti nky 

pôjde smerom dole, potom je tam myslím Vraku ňa 3,37, by sa 
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posunula smerom hore, ďalší nasleduje Nové Mesto to vyšlo 

na 11,62, miesto 11,64, ďalší by sa nezmenili až pri myslím 

Dúbravke 5,99, Karlovka by mala 6,29, o nie čo lepšie, Lama č 

by mal 1,44, čiže jedna stotinka pre Lama č, ďalšie čísla by 

sa nezmenili, Petržalka 19,07, čiže o tri stotinky by to 

šlo Petržalke hore. To ale pre Petržalku znamená re álnych 

stotisíc eur v tom kone čnom sú čte, ktorý môže dosta ť, čiže 

sú to zaujímavé peniaze.  

Tu sa nebavíme o malých zdrojoch. Ak je z vašej str any 

vôľa ís ť na tento režim a da ť tam stotridsa ťsedem. Totižto 

ten vzorec je citlivý na to, ko ľko mestská časť získava na 

dani z nehnute ľností a ko ľko na fyzických osobách. 

Petržalka je silná v po čte obyvate ľov, viac by zarobila 

z fyzických osôb, da ň zase má menšiu, lebo silnú da ň má 

Ružinov, Nové Mesto, Staré Mesto, tí majú silnú da ň. Ale aj 

tie niektoré malé mestské časti sú silnejšie v dani, 

povedzme aj Vajnory, ale v po čte obyvate ľov až také silné 

nie sú v tom výnose, ktorý im patrí. A tie dve veci  ke ď sa 

spo čítajú a vä čší podiel má da ň z fyzických osôb, lebo tá 

je na po čet obyvate ľov, tak tým niektorým to tú stotinku 

pridá, iným ju zase uberie.  

Môžme ís ť tou cestou, ak poviete, že to chcete ma ť, ja 

vám to predložím, opä ť to prejde starostami, aby sme to tu 

na kolene neriešili. Čiže pán poslanec vy to viete ešte 

stále dosiahnu ť, že ja to na január predložím. Ak to 

chcete, ja vám dám materiál, len prejdem ho so star ostami, 

aby ste poznali názor starostov. Toto sme rokovali na 

stre ďajšom stretnutí a snažili sme sa v tom urobi ť veci.  
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Pán starosta Mrva. Ve ľmi pekne prosím, aby sme 

o príspevku na hlavné mesto nehovorili, že to je do platok 

za zlé s čítanie. To je úplná sprostos ť, politicky to 

nemôžem inak poveda ť, ak toto budeš opakova ť, nedostaneme 

ani korunu.  

Že sme sa zle spo čítali, je náš problém. Že v tomto 

meste žijú ľudia, ktorí reagujú na výzvu, že neodovzdajte 

hárok na s čítanie a oni to naozaj urobia, náš problém. Kto 

nám za to môže? My sami. My sami sme sa spo čítali na 

sedemdesiatpä ť percent. V Košiciach sa spo čítali na 

devä ťdesiatdevä ť a pol. A žijú tam tiež intelektuáli, 

ľudia, ktorí chcú chráni ť svoje osobné údaje.  

No tak, akože toto nemôžme takto stava ť. My musíme 

dokáza ť, a to sa snažím, a hovoril som vám to aj na 

zasadnutí starostov, že v tomto meste je trvalo 

prihlásených štyristopä ťdesiat tisíc obyvate ľov. To je náš 

odhad. Hovoria to moji odborní zamestnanci, máme na  to 

dôvody, máme to spracované v materiáli, ktorý vám m ôžem 

poskytnú ť, lebo som ho predkladal na Radu ZMOSU a tvrdím, 

že toto by sme mali dosta ť ako číslo pre prerozde ľovanie. 

To by znamenalo plus pre mesto zhruba o desa ť miliónov euro 

proti štyristopätnás ť, podelené medzi mesto a mestské 

časti. Mesto šes ťdesiat percent z toho, alebo 

šes ťdesiatosem, čiže šes ť celé osem milióna, mestské časti 

by mali o tri milióny viac. O tri celé dva.  

To by bola hne ď iná piese ň. Aj v rozde ľovaní, aj 

v peniazoch, ktoré by sme mohli použi ť pre rozvojové 

potreby, ale to sa podarí najskôr pre rok 2015, leb o sme sa 

pustili do čistenia registra.  
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Čiže doplatok za s čítanie, prosím, aby sme tieto slová 

nepoužívali. Je to príspevok na plnenie funkcií hla vného 

mesta. Sme jediné hlavné mesto, ktoré má možnos ť si takýmto 

spôsobom uplatni ť akoby požiadavku smerom na vládu. Či tá 

požiadavka bude vypo čutá, v akej výške, o tom ešte budeme 

diskutova ť z ministrom financií. Predbežne hovoríme 

o piatich, šiestich miliónoch. Tak, ako je to avizo vané 

v návrhu rozpo čtu mesta na rok 2014.  

Faktickou poznámkou chce reagova ť pán poslanec 

Nesrovnal.  

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

Súhlasím s Vami, pán primátor, že by sme to nemali 

spája ť. Len pokia ľ si spomínam na poslednej mestskej rade 

ste to ešte spájali Vy, s čítanie obyvate ľstva a dopl, 

príspevok mestu na plnenie funkcií hlavného, hlav, 

príspevok, príspevok Bratislave na plnenie funkcií hlavného 

mesta.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec, ja som to spájal, ešte dám slovo páno vi 

starostovi Šramkovi a potom zareagujem na faktické 

poznámky.  

Nech sa pá či, pán starosta.  
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Ing. Peter   Š r a m k o , starosta mestskej časti 

Bratislava - Lama č: 

Pán primátor, ja by som len krátko chcel poveda ť, že 

nerád by som to spájal s konkrétnymi tými stotinkam i, ale 

ja sa odvolávam len na tú spravodlivos ť. Ak máme nejaké 

čísla odhadnuté, tak to robme pod ľa odhadov odborných. 

Verím, že to je odborný odhad, o čakávaný. A aby sme 

neurobili koeficientom nejakým, lebo vtedy sa to vo lá 

bulharský, lebo to nevieme iná č nazva ť.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ešte pani poslanky ňa Dyttertová.  

Anna   D y t t e r t o v á , poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Pán primátor, ja by som skorej sa dotkla toho, že a ko 

je to naša vina, vina Bratislav čanov, že sa nespo čítali. Ja 

si pamätám, že pri debate pri vstupe do ZMOSU ste h ovorili, 

že túto záležitos ť budete rokova ť s vládou, že predsa to 

nemôže by ť kritériom pre financovanie Bratislavy toto nes, 

nesprávne s čítanie.  

Keďže skuto čnos ť je úplne iná, tak sa mi to zdá úplne 

postavené na hlavu, že sa na základe takéhoto s čítania 

pride ľujú peniaze a tým pádom sme ve ľmi slabí aj do 

budúcnosti, lebo čo ke ď aj na budúce to tak bude? Bude ešte 

menej ľudí? Alebo to budú úplne, úplne bojkotova ť? My sa 

ako nemôžme odvoláva ť teraz na, na vyspelos ť 
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Bratislav čanov. Myslím si, že treba zabezpe či ť iný 

mechanizmus, na základe ktorého teda bude ma ť Bratislava 

pride ľované peniaze a ten sa musí blíži ť ku skuto čnosti. Ku 

skuto čnému stavu. Takže ja by som ve ľmi Vás prosila, keby 

ste v tejto veci teda s vládou rokovali.  

Ja som myslela, že to bude tak jasné, že tento 

mechanizmus s čítania sa nebude (gong) zoh ľadňova ť v prípade 

Bratislavy.  

Ďakujem. 

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. 

Ja myslím, že práve to sa deje. A tak, ako spomínal  aj 

pán primátor aj na, na stretnutí starostov, práve t áto 

diskrepancia, ktorá tam je v sú časnosti pre Bratislavu 

nevýhodná a týka sa to toho neš ťastného s čítania, za ktorú 

nemohli iba Bratislav čania, ur čite si dobre pamätáte, že 

tam práve dvaja vrcholní činitelia štátnych orgánov sa 

dostali do sporu, ktorí zneistili proste celé Slove nsko 

ohľadne ochrany osobných údajov. Takže nie je to iba v ina 

Bratislav čanov, aj ke ď ja ako starosta mestskej časti Ra ča 

by som vám vedel rozpráva ť o tom, akým spôsobom sa niektorí 

obyvatelia tiež správali k našim ľuďom, ktorí boli 

v teréne. 
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A práve, čo sa týka toho, toho, toho, nájdenia, toho, 

tej, toho, toho lepšieho čísla, tak myslím, že už to bolo 

spomínané, je snaha ís ť pod ľa registra obyvate ľstva, 

v ktorom teda má Bratislava ten vyšší po čet obyvate ľov. 

Riešia sa tam veci, aby sa to nejakým spôsobom o čistilo. A 

je teda (gong) pra pra pravdepodobné, že od toho, t uším 

dvetisícpätnásteho by tento rozdiel mohol by ť zmazaný. Len 

tam chce by ť, aby bola zhoda aj s inými mestami a obcami na 

Slovensku.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ak dovolíte, zareagujem na faktické poznámky.  

To spájanie s s čítania ľudu s, so žiados ťou smerom na 

vládu je ur čite v tom zmysle, že s čítanie ľudu nám 

prinieslo menej pe ňazí a o to viac sa snažíme získa ť aj 

ďalšie zdroje, ale tie zdroje smerujú teda na plneni e 

funkcií hlavného mesta.  

A čo sa týka toho, že sa rozde ľujeme pod ľa štatistiky, 

teda peniaze medzi mestá a obce, tak je to stanoven é 

v predpisoch. Tak bola vymyslená fiškálna decentral izácia. 

Spoliehame sa na to, že to s čítanie je v poriadku a potom 

si každoro čne príbyt, prírastky a úbytky riešime pod ľa 

registra obyvate ľov. Ale register obyvate ľov zaujíma všetky 

mestá a obce.  

Túto diskusiu sme za čali v ZMOSE. Bolo prijaté 

uznesenie, že máme stanovi ť postup, ako sa ten register 

obyvate ľstva vy čistí. Lebo aj ostatné obce, poviem vám 

príklad malej obce, v registri obyvate ľstva 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 12. december 2013 s pokra čovaním 29. januára 2014  

 219 

dvestoosemdesiat obyvate ľov, v štatistickom s čítaní 

dvestodevä ťdesiat a starosta fyzicky pozná tristodvadsa ť 

ľudí, ktorí žijú v jeho obci. Tiež by chcel ma ť zapísané 

tristodvadsa ť, aby sa to rozde ľovalo  pod ľa skuto čného 

počtu. Ale my ho nepoznáme.  

My si musíme ten register naozaj vy čisti ť. K tomu sa 

začali robi ť kroky s ministerstvom vnútra, preto hovoríme 

o roku pätnás ť. Dnes je to sú časť platnej legislatívy. Ako 

nám prichádzajú peniaze, tak ich rozde ľujeme medzi mestské 

časti. To nevieme zmeni ť, že hop. Nejaké číslo tam byt musí 

a je tam číslo zo štatistického úradu, plus prírastky 

a úbytky.  

Dobrá správa pre nás je napríklad taká, že my sme s a 

sčítali na štyristojedenás ťtisíc a za posledný rok a pol 

nám pribudlo do 31. 12. minulého roku dve a pol tis íca 

obyvate ľov. Čiže preto máme štyristopätnás ť. Tri a pol 

tisíca, prepá čte. Čiže ľudia sa hlásia na trvalý pobyt do 

Bratislavy. To je dobrá správa. Dlhodobo to tak neb olo. Sme 

stagnovali v tom po čte obyvate ľov. Teraz aspo ň nejaký 

signál, že ľudia majú záujem by ť na prihlásený na trvalý 

pobyt.  

Pán poslanec Fiala, nech sa pá či.  

Stanislav   F i a l a , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Za sú časných podmienok nemôžem nepredloži ť aj druhý 

návrh uznesenia.  
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Pán primátor, kde Vás žiadame primátora predloži ť do 

zastupite ľstva tabu ľku percentiál, percentuálny podiel 

mestských častí, kde východisko, východiskom dane z príjmov 

fyzických osôb je stotridsa ťsedem tisíc devä ťstošes ť, 

stotridsa ťsedem milióna devä ťstošestnás ť tisíc eur. Termín 

31. 12. 2013. Rozumieme januárové zastupite ľstvo.  

Poprosím potom aby aj kolegov mali pochopenia a bud úci 

rok možno od februára sme, ak by to bolo možné, 

pristupovali k takémuto prerozdeleniu, pod ľa takto 

vyrobenej tabu ľky.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Pán starosta Šramko chce zareagova ť faktickou 

poznámkou.  

Ing. Peter   Š r a m k o , starosta mestskej časti 

Bratislava - Lama č: 

Ja by som poprosil. Stano, prosím Ťa, aby na mikrofón 

od Teba zaznelo číslo, aby tam bolo aj tých 

dvestoosemdesiatpä ť. Lebo to je zverejnené. Aby niekto 

nespochybnil, že zase sme povedali nejaké iné.  

Čiže stotridsa ťsedem devä ťstošestnás ť 

dvestoosemdesiatpä ť. Takto je to, to správne celé číslo.  

No, dobre? 
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Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Ďalší chce reagova ť pán poslanec Fiala.  

Stanislav   F i a l a , poslanec MsZ: 

Áno, pre sprá, pre správnos ť, ja som mal tuná tisíce, 

takže tá suma je stotridsa ťsedem milióna 

devä ťstošestnás ťtisíc dvestoosemdesiatpä ť eur.  

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. 

Ja by som možno chcel využi ť trošku príležitos ť na 

trošku osvety. Ur čite obyvatelia aj kolegovia zachytili, že 

v sú časnosti sa za čali vydáva ť nové ob čianske preukazy. 

Podľa informácii zo školení, ktoré absolvovali naši, na ši 

pracovníci z ohlasovni trvalých, trvalých pobytov, tak vraj 

ministerstvo vnútra do konca decembra nespoplat ňuje vydanie 

tohto nového ob čianskeho, respektíve kto, kto si chce 

vymeni ť starý  za nový. Možno aj toto by bola tá 

príležitos ť, aby si obyvatelia, ktorí ešte trvalý pobyt 
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zmenený nemajú a čakajú kým im skon čí platnos ť, aby tu, 

ten, tento mesiac proste využili, aby si ob čiansky 

vymenili. Tým pádom bude ma ť možno Bratislava zas o pár 

tisíc obyvate ľov viac.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Už sa do diskusie nikto nehlási. Myslím, že sme si tie 

zásadné veci vysvetlili v rámci diskusie. 

Dávam priestor pre návrhovú komisiu. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Mali čký moment, len išli nafoti ť to, čo som dostala, 

tak musíme po čkať.  

Medzitým môžem poveda ť to, že sme dostali ráno nové 

uznesenie k tomuto bodu, čo sa líši od toho pôvodného iba 

v oprave dátumu. Lebo tam je nesprávne uvádzaný dát um 2013 

a toto je k roku 2014.  

Pán Fiala dal dve, dva návrhy dopl ňujúce k pôvodnému 

uzneseniu, ktoré sa skladá z časti A berie na vedomie 

percentuálne podiely, v časti B schva ľuje príspevok malým 

mestským častiam, a doplnenie pána Fialu znie: žiada 

primátora zverejni ť v informa čných materiáloch všetky 

vstupné údaje, spôsob výpo čtu aj samotné výpo čty 
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percentuálnych podielov všetkých mestských častí pre rok 

2014, s termínom 31. 1. 2014.  

A ďalšie, žiada primátora predloži ť do zastupite ľstva 

tabu ľku percentuálnych podielov mestskej časti kde 

východiskom sumy bude stotridsa ťsedem devä ťstošestnás ť 

dvestoosemdesiatpä ť eur. Teda stotridsa ťsedem miliónov 

devä ťstošestnás ťtisíc dvestoosemdesiatpä ť eur. Termín tohto 

je 31. december 2013.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Čiže budeme navrho, hlasova ť o návrhu, dopl ňujúcom 

návrhu pána poslanca Fialu ako o prvom a potom o uz nesení 

ako celku.  

Prosím, prezentujte sa a hlasujte o návrhu pána 

poslanca Fialu. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťšes ť prítomných, 

tridsa ťšes ť za, nikto proti, nikto sa nezdržal. 

Konštatujem, že sme prijali platné uznesenie. 

Pani predsední čka. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Teraz budeme hlasova ť o pôvodných uzneseniach, teda 

v časti A a B. 
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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, prezentujte sa a hlasujte.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťpäť prítomných, 

tridsa ťtri za, dvaja proti, nikto sa nezdržal. 

Konštatujem, že sme prijali platné uznesenie k bodu  

číslo pä ť. 

 

 

BOD 6 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 

PRENÁJMU NEBYTOVÉHO PRIESTORU 

V DOMOVE SENIOROV LAMAČ ZA Ú ČELOM 

ZABEZPEČENIA ZDRAVOTNÍCKYCH SLUŽIEB 

PRE OBYVATEĽOV ZARIADENIA DOMOVA 

SENIOROV LAMAČ, MUDR. PAVLOVI 

VENCELOVI A TO ZA SYMBOLICKÉ NÁJOMNÉ 

1,00 EUR ZA PRIESTOR O PLOCHE 48,33 

M2/ROK 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Bodom číslo šes ť je Návrh na schválenie prípadu 

hodného osobitného zrete ľa týkajúceho sa nebytového 

priestoru v Domove seniorov Lama č pre pána doktora Pavla 

Vencela. 
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Pán riadite ľ. 

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

Áno. Ďakujem. 

Poprosím o podporu tohto materiálu, ke ďže zriadením 

tejto ambulancie a schválením tohto nájmu nemusia 

obyvatelia tohto zariadenia dochádza ť kvôli vyšetreniu 

k lekárovi.  

Finan čná komisia odporú ča tento materiál schváli ť. Tak 

isto mestská rada.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Otváram diskusiu, do ktorej sa prihlásil pán staros ta 

Šramko.  

Nech sa pá či, pán starosta. 

Ing. Peter   Š r a m k o , starosta mestskej časti 

Bratislava - Lama č: 

Ďakujem ve ľmi pekne za to, že podporíte najmä túto 

iniciatívu pre starých ľudí.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Keďže sa hlási pani poslanky ňa Krištofi čová, má slovo.  

Nech sa pá či. 
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Ing. Alena Krištofi čová, poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Ja by som tiež chcela požiada ť o podporu tohto 

materiálu a o po ďakovanie pani riadite ľke, že sa jej vôbec 

podarilo nájs ť lekára, ktorý bude zabezpe čova ť tieto 

služby. 

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Keďže sa už nikto do diskusie 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 me 

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.) 

Tridsa ťpäť prítomných, z toho 

tridsa ťštyri hlasovalo za, nikto proti, jeden sa 

zdržal hlasovania.  

Konštatujem, že sme schválili platné uznesenie. 
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BOD 7 NÁVRH NA PREDAJ NEHNUTEĽNOSTÍ 

V BRATISLAVE, K. Ú. PETRŽALKA, 

STAVBY SO SÚPIS. Č. 1645 A POZEMKU 

PARC. Č. 1185, SPOLO ČNOSTI 

SANATÓRIUM AT, S.R.O., SO SÍDLOM 

V BRATISLAVE, AKO PRÍPADU HODNÉHO 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Bod číslo sedem Návrh na predaj nehnute ľností 

v v katastrálnom území Petržalka spolo čnosti Sanatórium AT, 

s.r.o. ako prípad hodný osobitného zrete ľa. 

Pán riadite ľ.  

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

Ďakujem. 

Tento materiál získal podporu na mestskej rade, 

odporú ča ho schváli ť, na finan čnej komisii takisto odporú ča 

ho schváli ť s tým, že v prípade zmeny ú čelu používania 

objektu bude kúpna zmluva neplatná. V návrhu uznese nia, 

ktorý máte a v zmluve, ktorá je priložená v materiá li je 

predkupné právo mesta za rovnakých podmienok ako pr evodom 

nadobúdate ľ nadobudol. A aj keby do predmetu boli prei, 

preinvestované nejaké finan čné prostriedky a predmet 

prevodu by zmenil svoj charakter, tak aj v tom príp ade. 

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 tomuto bodu programu.  

Konštatujem, že sa do nej nikto z poslancov nehlási .  

Mám tu prihlášku pána doktora Novotného, ktorý je 

vlastne takou dušou tohto zariadenia. Chcel by vyst úpi ť 

v našej diskusii. Bola to aj požiadavka poslancov, aby 

prišiel a povedal svoj názor, alebo svoj poh ľad na tento 

problém.  

Prosím, kto súhlasí s jeho vystúpením, zdvihnite ru ku.  

(Hlasovanie.) 

Ďakujem vám ve ľmi pekne.  

Pán doktor, tu je pre Vás mikrofón, po mojej ľavej 

ruke. Nech sa pá či, môžte oslovi ť poslancov v časovom 

limite tri minúty.  

Nech sa Vám pá či.  

Občan   MUDr. Ivan   N o v o t n ý :  

Ďakujem pekne za slovo.  

Vážený pán primátor, vážené poslankyne a poslanci, ja 

som bol oslovený ako hlavný odborník ke ď Petržalka bola na 

svete naj, územím, kde bolo najviac sústredených ml adých 

ľudí, ktorí boli závislí na nealkoholových drogách. A to 

bolo ohrani čené Dunajom a hranicou. Oslovili ma, že čo 

s tým?  
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Viete, niekomu delegova ť nejakú funkciu kde je naozaj, 

dá sa poveda ť, istý problém, tak som sa toho ujal sám. 

Zariadili sme jedno takéto zdravotnícke zariadenie.  Dá sa 

poveda ť, že do istej miery špeciálne v rámci Strednej 

Európy ur čite, aj Východnej Európy. Je to integrované 

zariadenie, kde je sú časne aj lie čba a sú časne aj 

resocializácia. Má to kopec zdravotníckych výhod.  

Okrem toho, tým že to už robíme sedemnásty rok, už 

sme, v podstate mám tam trojgenera čné zastúpenie dcéry aj 

vnukov. A je to zariadenie, ktoré si myslím, že môž e by ť 

a da ť ešte Bratislave ďaleko viacej, len potrebujeme 

niektoré priestory upravi ť tak, aby boli produktívne pre 

lie čbu.  

To, také priestory sú napríklad sála na odreagovani e 

agresivity, to je špeciálna miestnos ť. Hypnotárium alebo 

miestnos ť pre riadené snenie, napríklad u agresívnych 

toxikomanoch.  

Takže je to v podstate jedno dôležité zariadenie, k de 

chodia cudzinci. Pred nedávnom, asi pred dvomi rokm i tam 

boli z amerického ministerstva zdravotníctva, pred týžd ňom 

tam boli z Bieloruska.  

Máme možnosť urobi ť aj pre Bratislavu viac. O ekono, 

ekonomickom dopade, ktorý to vyprodukovávame 

prostredníctvom pacientov cez odovzdávanie daní štá tu. Ja 

som to po čítal. Len na minimálnu mzdu, minimálne odvody, 

tak tí pacienti, ktorí, priemerný vek alkoholika je  

štyridsa ť rokov. Ke ď ešte dva, štyridsa ťdva aj teda tri, 
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keď do šes ťdesiatdva bude robi ť, tak vyprodukuje strašne 

veľa. Nie len minimálnu mzdu.  

A narkoman, priemerný vek je okolo dvadsa ťdevä ť rokov 

a ten do tých šes ťdesiatdva bude štyridsa ť rokov robi ť. 

Takže si myslím, že sme ekonomicky mimoriadne produ ktívni. 

Máme toho času najviac pacientov odlie čených, ktorí sú 

v resocializácii, (gong) abstinentskej, polovica zo  

Slovenska.  

Ďakujem za slovo.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem ve ľmi pekne, pán doktor, za Vaše vystúpenie.  

Prihlásil sa do diskusie ďalej pán poslanec Kríž.  

Mgr. Oliver   K r í ž , poslanec MsZ: 

Ďakujem ve ľmi pekne za slovo.  

My sme o tomto zariadení a o predaji toho, tejto 

budovy rozprávali už ve ľmi, ve ľmi dávno v minulosti. 

Veľakrát tam bola obava z toho, že v prípade kúpy by t am 

nebolo dodržané prevádzkovanie tejto činnosti. Za tie roky 

ale ako tam funguje sanatórium, sa preukázalo, že t í 

prevádzkovatelia to naozaj myslia vážne a pomohli m nožstvu 

pacientov, drogovo závislých ľudí aj z okolia, aj 

z Petržalky.  

Myslím si, že aj pán doktor, aj jeho ostatní 

zamestnanci sú zárukou toho, že tá služba sa tam bu de 
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vykonáva ť aj na ďalej. A preto ja ur čite tento, tento návrh 

podporím.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Keďže sa nikto nehlási, myslím, že je tu podpora pre 

tento materiál, čo ur čite vyjadríte pri hlasovaní. Preto 

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 schva ľuje  predaj 

nehnute ľnosti 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 ťsedem prítomných, 

tridsa ťtri za, nikto proti, štyria sa zdržali. 

Konštatujem, že sme prijali platné uznesenie. 

 

 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 12. december 2013 s pokra čovaním 29. januára 2014  

 232 

 

BOD 8 NÁVRH NA PREDAJ POZEMKU 

V BRATISLAVE, K. Ú. RA ČA, PARC. Č. 

9379/2, ROMANOVI ACHSOVI, AKO 

PRÍPADU HODNÉHO OSOBITNÉHO ZRETEĽA 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

bod číslo osem je Návrh na predaj pozemku 

v v katastrálnom území Ra ča, pre pána  Romana Achsa. 

Pán riadite ľ, prosím, uve ďte materiál.  

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

Ďakujem. 

Tento materiál získal podporu na finan čnej komisii aj 

na mestskej rade. Pán starosta súhlasí s tým, že zá padná 

strana od členeného  pozemku bude v pred ĺžení hranice 

pozemkov, vidíte to v tých materiáloch, v tej mapke , 

parcela číslo 19092/10, 8 tak, aby sa nezamedzil prístup 

k záhradám v napojení pozemkov na parcele číslo 9379.  

Takže tieto podmienky sú zapracované v materiáli.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 
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Otváram diskusiu k bodu číslo osem.  

Nik sa do nej nehlási, do tejto diskusie, čiže dávam 

priestor pre návrhovú komisiu.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia ako nám bolo písomne 

predložené, mestské zastupite ľstvo schva ľuje  predaj 

pozemku 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 poslancov, 

tridsa ťtri hlasovalo za, nikto proti, dvaja sa 

hlasovania zdržali. 

Konštatujem, že sme prijali platné uznesenie. 
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BOD 9 NÁVRH NA ODŇATIE SPRÁVY 

NEHNUTEĽNOSTÍ V BRATISLAVE, K. Ú. 

NIVY, POZEMKOV PARC. Č. 9749/1, 

9749/12, 36, 38, 40-45 A STAVIEB 

SÚP. Č. 4944 NA PARC. Č. 9749/1 

A SÚP. Č. 1730 NA PARC. Č. 9749/12, 

MESTSKEJ PRÍSPEVKOVEJ ORGANIZÁCII 

MARIANUM - POHREBNÍCTVO MESTA 

BRATISLAVY A NA PREDAJ NEHNUTEĽNOSTÍ 

V BRATISLAVE, K. Ú. NIVY, POZEMKOV 

PARC. Č. 9749/1, 9749/12-20, 35, 36, 

38-45 A STAVIEB SÚP. Č. 4944 NA 

PARC. Č. 9749/1 A SÚP. Č. 1730 NA 

PARC. Č. 9749/12, OBCHODNEJ 

SPOLOČNOSTI TWIN CITY A.S. AKO 

PRÍPADU HODNÉHO OSOBITNÉHO ZRETEĽA 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Bodom číslo devä ť je Návrh na od ňatie správy 

nehnute ľností v v katastrálnom území Nivy spolo čnosti 

MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy a návrh na  predaj 

nehnute ľnosti, tejto, o ktorej hovoríme obchodnej 

spolo čnosti Twin City akciová spolo čnos ť, ako prípadu 

hodného osobitného zrete ľa. 

Vážené pani poslankyne, páni poslanci, ak dovolíte,  

úvodné slovo k tomuto materiálu urobím ja po dohode  s pánom 

riadite ľom. Pokia ľ bude treba podrobnosti, sme pripravení 

vysvetli ť.  
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Chcem poveda ť na úvod, že si myslím, že tento materiál 

svojim spôsobom dozrel. Od kedy sme o ňom prvýkrát 

hovorili, ten materiál má znenie, ktoré vyjadruje o dpove ď 

na všetky podstatné otázky spojené z rozhodnutím o ňom. 

Zostáva tá konštrukcia, že chceme kúpnu cenu, ktorú  nám 

zaplatí spolo čnos ť TWINS CITY, rozdeli ť  na dve časti. 

Jedna vo výške milión a pol bude poukázaná hlavnému  mestu 

hneď po podpise zmluvy. Tá druhá vo výške jeden milión eur 

po vyriešení predmetných tiarch, s tým že to má by ť do 

dvoch rokov po podpise zmluvy.  

S tým, že my sa musíme v rámci tých tiarch vysporia dať 

s troma vecami, o ktorých sme ve ľmi intenzívne diskutovali. 

Je to zabezpe čenie nového sídla pre spolo čnos ť MARIANUM, 

vyriešenie prevodu bytu, o ktorý sa sporíme s konkr étnym 

nájomcom, pod ľa zákona 182 a vyrieši ť objekty garáží, ktoré 

sú vo vlastníctve tretích osôb.  

Uviedli sme do materiálu ekonomické kalkulácie, kto ré 

odhadujeme, že sú potrebné na riešenie týchto probl émov. 

Pre MARIANUM sme, pod ľa mňa, našli lokalitu, ktorá by mohla 

byť vhodným umiestnením tejto organizácie, ktorá posky tuje 

služby pre našich obyvate ľov a to je priestor na 

Šafárikovom námestí, ktorý sa uvo ľní zúžením nájmu pre 

Slovenskú národnú stranu, čiže v centrálnej polohe mesta by 

spolo čnos ť ďalej zostala a mohla slúži ť svojmu ú čelu, pre 

ktorý bola založená.  

Otázka súdneho sporu, tam tie odhady sú rôzne ako t o 

môže skon či ť od toho, že to môže mesto vyhra ť a nemusí ho 

to stá ť vôbec ni č až po to, že mimosúdne vyr, vy, 

vyrovnanie bude treba na to vynaloži ť finan čné prostriedky 
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s tým, že druhá strana bola z našej strany oslovená  a je 

pripravená h ľadať dohodu.  

Čo sa týka objektov garáží vo vlastníctve tretích 

osôb, tam bol urobený zatia ľ odhad tej možnej ceny, ktorá 

by s tým mohla by ť spojená, zo strany, zo strany záujemcu. 

Čiže náš odhad nemáme, ale berieme to ako maximálnu sumu, 

v ktorej bolo zoh ľadnené aj to, že tie garáže majú svoje 

prístupové práva, ktoré vyplývajú z umiestnenia tej  

nehnute ľnosti. A toto všetko znalec v tej sume zoh ľadnil. 

Čiže ten výnos, ktorý reálne potom pre mesto zostane  

bude nižší, ako je suma dva a pol milióna eur, aleb o dva 

milióny pä ťstoosemdesiatšes ťtisíc ale tie odhady, tak ako 

ste požadovali sme poskytli a stojíme si za nimi, ž e 

v týchto sumách sme schopní to vysporiada ť.  

Chcem poveda ť, že kým nevysporiadame,  mesto zostáva 

vlastníkom nehnute ľností, čiže nemení sa vlastnícke právo, 

ani po schválení tohto materiálu, ani po zaplatení prvej 

časti kúpnej ceny, s tým že ak by sa nám tie ťarchy 

nepodarilo vysporiada ť alebo by sme boli vydieraní nejakými 

neprimeranými sumami, je možné, aby sme sa vrátili spä ť 

a veci si riešili spätne.  

Toto je skôr tá možno majetkovo-právna otázka, ktor ú 

som chcel uvies ť na, na pravú mieru, ale chcem pripomenú ť 

ešte druhú otázku, s ktorou súvisí celý tento návrh , ktorý 

predkladáme. A to je otázka urbanistická. Otázka vý stavby 

autobusovej stanice a vplyvu tohto rozhodnutia na t ento 

projekt.  
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Je pravda, že tu zaznelo, že toto nemá priamy vplyv  na 

výstavbu autobusovej stanice. Povedal to pán námest ník 

Budaj na ostatnom zastupite ľstve a ja som tvrdil, že to 

vplyv má. Tí, ktorí ste sa zú častnili prezentácie, ktorú 

sme robili v Justiho sieni, práve za ú časti spolo čnosti HB 

Reavis alebo TWIN CITY, ak chcete, tak ste mohli vi die ť, že 

to má ve ľký súvis v tom, že sa dá v ďaka tomu, ak pozitívne 

rozhodneme o tomto materiáli, rozšíri ť Svätoplukova ulica 

a jej odbo čka na Mlynské Nivy a rieši ť Mlynské Nivy v celom 

profile ako ve ľkorysý bulvár, na ktorom budú aj zelené 

plochy, tak ako to požaduje pani hlavná architektka , aj 

priestory pre peších, aj priestory pre cyklistov, p retože 

toto má v pláne urobi ť investor v tej časti pozemkov, ktorá 

mu už patrí. Vymiestni ť tú pumpu, ktorá je tam umiestnená 

a rieši ť to celé ako bulvár. A keby na konci sme ten 

majetok neriešili, tak v tej časti by sa ten bulvár akosi 

zlomil a mal by ten charakter, ktorý má dnes, čiže by domy 

tr čali do cesty a nebolo by to možné rieši ť.  

Čiže tie, tie poh ľady na to, akým spôsobom to 

skvalitní projekt autobusovej stanice a riešenie vô bec 

výzoru a urbanizmu v tejto časti mesta si myslím, že bola 

preukázaná pri tej prezentácii a potvrdila to aj pa ni 

hlavná architektka vo svojom stanovisku, ktoré je z apísané 

v tomto materiáli.  

Z toho chcem poveda ť, že vyplýva aj otázka obchodnej 

verejnej sú ťaže, o ktorej sme tu diskutovali. Na žiados ť 

pána poslanca Hr čku sme kontaktovali, samozrejme, aj 

druhého záujemcu. Chceli sme, aby aj on prezentoval  svoj 

zámer na tej prezentácii pre poslancov, aby bol pri pravený 

odpoveda ť na otázky, za akým cie ľom to chce kúpi ť, aký 
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spôsobom chce postupova ť. Ukázalo sa, že záujemca stratil 

záujem. Jednoducho oznámil nám, že nepríde na preze ntáciu 

a nebude sa uchádza ť o kúpu toho pozemku. Čiže zostali sme 

s jedným záujemcom, ktorý reálne je schopný zabezpe či ť aj 

tie urbanistické požiadavky. Čiže my sme to vyhodnotili 

tak, že práve z h ľadiska toho, aby sme dosiahli ten efekt 

pre mesto, z h ľadiska kvality verejného priestoru, kvality 

dopravnej infraštruktúry je tu nereálne ís ť tu do obchodnej 

verejnej sú ťaže, pretože ten, kto by ten pozemok kúpil, by 

to chcel ako keby robi ť možno napriek tej, tomu zámeru 

spolo čnosti TWIN CITY a napriek tomu zámeru, aby ten 

priestor vyzeral tak, ako sme mali možnos ť ho vidie ť a aby 

sme sa čím skôr dostali k realizácii projektu novej 

autobusovej stanice.  

Už len pripomeniem, že ak rozhodneme o tomto predaj i, 

tak zna čná časť pozemkov, ktoré dnes budeme predáva ť, sa 

nám nakoniec vráti, pretože investor na nich plánuj e 

vybudova ť verejnú infraštruktúru vrátane ciest, vrátane 

chodníkov a túto infraštruktúru v tridsa ťjeden percentách 

tej plochy vráti do vlastníctva hlavného mesta, pre tože 

takto to robia investori s verejnými investíciami, po ich 

vybudovaní ich vracajú do, do vlastníctva mesta.  

Čiže v tomto prípade bude vynaložených viac ako 

tridsa ť miliónov eur na vybudovanie infraštruktúry v celom  

tom priestore, ktoré sa týkajú, ktoré sa týkajú toh to 

územia, v ktorom operuje spolo čnos ť TWIN CITY a my to 

dostaneme, my to dostaneme vlastníctvo pozemkov v h odnote 

okolo tristoosemdesiatpä ťtisíc eur, na ktorých nemusíme ni č 

budova ť ale budú tam vybudované veci, ktoré súvisia s nový m 

zámerom stanice. 
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Myslím si, že práve tá prezentácia, na ktorej bolo 

možné klás ť otázky, odpovedala na o, na to, ako by tá 

budúca investícia, budúca stanica mohla vyzera ť a myslím 

si, že pomohla poslancom nasmerova ť vlastne ten materiál do 

tej podoby a nám takisto, ako ho máme spracovaný dn es, kde 

vám poskytujeme všetky relevantné informácie, odhad y 

ekonomického prínosu pre mesto a chcem vás záverom 

požiada ť, aby ste tento materiál podporili, pretože okrem 

toho, že získame finan čné prostriedky do nášho rozpo čtu, 

pomôžeme realizácii projektu autobusovej stanice v takom 

znení, ako bol prezentovaný, to znamená solídne rie šenie 

dopravy a verejného priestoru v okolí stanice, čo si 

myslím, že bude pre mesto dlhodobo prospešné.  

Toľko z mojej strany na úvod.  

Otváram diskusiu, ktorú otvára faktickou poznámkou pán 

poslanec Kolek.  

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

Ďakujem za slovo. 

Pán primátor, ja mám len jednu otázku. Odznelo tu, že 

je možné, aby sme sa vrátili spä ť, pokia ľ teda nedôjde 

k tomu vysporiadaniu jednej, či druhej ťarchy, ktorá tam 

momentálne na tej, na tý, na tom majetku akože je, je 

v podobe tých garáží, a bytu, akým spôsobom?  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Tým, že vrátime peniaze a zostane vlastníctvo stále  

naše, lebo to zostane po čas celého, celej doby do splatenia 
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druhej splátky. Čiže by sme museli vráti ť jeden a pol 

milióna a všetko by zostalo po starom. To máme akús i páku 

na tých, ktorí s nami budú chcie ť rokova ť o garážach, 

respektíve o tom súdnom spore a mali by predstavu, že by 

chceli ís ť do príliš ve ľkej výšky, tak by sme im povedali, 

ale my máme možnos ť aj inak. Ale myslím si, že toto, toto 

nenastane.  

Čiže, pán poslanec Len č chcel ešte na m ňa reagova ť. 

Možno Vy budete chcie ť ešte jednu faktickú poznámku.  

Ing. Peter   L e n č , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo, pán primátor. 

Spomínali ste, že materiál má všetko, čo má ma ť. 

Škoda, že ten materiál tak nevyzeral už tak na za čiatku, 

možno by sa nám omnoho lepšie k tomu pristupovalo. Musím 

teda poznamena ť, že materiál takúto úrove ň dosiahol až na 

veľmi silný tlak od poslancov a teraz je tam v podstat e to, 

čo by tam asi malo by ť.  

Ja sa priznám, že mne sa nie celkom pá či tá cena, ale 

teraz ste spomínali, že tridsa ť percent tých verejných 

plôch investor odovzdá mestu. Keby to tak bolo, že ich 

odovzdá, tak sa mi to celkom pá či a som ochotný za to 

hlasova ť, ale máme, bude to aj zmluvne ošetrené, že ich 

odovzdá, že ich, že nebude chcie ť za tie pozemky naspä ť? 

Lebo už aj taký investori boli, ktorí to potom mest u 

predali naspä ť. Ak by to tam bolo tak ošetrené, že ich 

naozaj bezplatne odovzdá, (gong) tak som s tým okej .  

Ďakujem. 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 12. december 2013 s pokra čovaním 29. januára 2014  

 241 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec Kolek, faktická. 

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

Ja naväzujem v podstate na tú Vašu odpove ď, pán 

primátor.  

V bode tri uznesenia, totižto vypadla tá všeobecne 

zatia ľ akože proklamovaná podmienka a možnos ť odstúpenia od 

zmluvy. Ona tam pre predávajúceho už nie je.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prepá čte, teraz som dostal informáciu z jednej aj 

z druhej strany. Ospravedl ňujem sa.  

Čo vypadlo v tom uznesení? 

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

Zmluva bude obsahova ť ustanovenie, že v prípade ak sa 

hlavnému mestu SR Bratislava do dvoch odo d ňa obojstranného 

podpísania kúpnej zmluvy nepodarí zabezpe či ť splnenie 

podmienok, ktorým je podmienená úhrada druhej splát ky vo 

výške milión euro, bude ma ť kupujúci možnos ť od zmluvy 

odstúpi ť. Kupujúci, nie predávajúci.  
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Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Pán námestník Budaj.  

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

Ďakujem pekne. 

Pán primátor, len drobnú opravu. Nie ja, ale 

prezentácia investora potvrdila, že jeho investi čné zámery 

sa môžu realizova ť na danom území aj bez toho, aby sme 

predali tento pos, tento, tento pozemok, tento maje tok bez 

súťaže vopred vybratému záujemcovi. To, že on by bol r ád, 

to sme si tiež vypo čuli. Ale opakujem, nie ja, ale investor 

potvrdil, že je to možné.  

Na osobitný zrete ľ by som si predstavoval, že by 

investor preukázal nejaké garancie, garancie, že ve rejný 

záujem, ktorý by bol povedzme dôvodom na osobitný z rete ľ sa 

nielen s ľubuje, ale aj naplní.  

Naposledy sme takúto bránu do mesta zverili súkromn ému 

investorovi na, na hlavnej stanici a vieme, že je z  toho na 

celé volebné obdobie krízová situácia.  

Čiže moje výhrady nesmerujú vo či investorovi, ja tých 

ľudí nepoznám, nikdy som s nimi nerokoval, nemám ani  

výhrady, ani žiadne afinity, chcem len poveda ť, že 

obhajujem to, aby sme nezopakovali scenár, na ktorý  nadáva 

celá Bratislava, pretože sme odovzdali pozemky niek omu, kto 

mal naplni ť verejný záujem. On tie pozemky dostal výhodne, 
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nesú ťažil, ale on na ten verejný záujem nemá peniaze, 

respektíve nemá, nemá možnosti, aby svoj investi čný zámer 

realizoval. A zrazu je mesto bezradné a bezmocné.  

Ani v tomto prípade, pán primátor, nie sú záruky na  

to, že sa investor nevzdá projektu a že, povedzme, majetok 

nepredá. My tam nemáme v tomto zmysle z dlhodobejši eho 

hľadiska žiadne možnosti tomu zamedzi ť.  

A znovu, keby, keby investor musel za každej, za 

každých okolností tento zámer zrealizova ť, bol by to akoby 

dôvod na osobitný zrete ľ, na akési zvýhodnenie. Nenachádzam 

to tam.   

Nie sú ani záruky na termíny. A tu sme znovu pri to m 

Predstani čnom. Termín je z h ľadiska verejnosti ve ľmi 

citlivá vec, tá autobusová stanica je de facto rozp adnutá, 

okolitné, okolité štruktúry upadnuté.  

Naproti sa zbúrali technická pamiatka, ak si to 

pamätám, de ň pred vyhlásením a ba veru sa mi zdá, že tento 

pirátsky čin urobil ten istý. Ale nechcem, nechcem 

zachádza ť a revokova ť staré veci, ale ve ď ľudia si to vedia 

dať dohromady.  

Čiže žia ľ, napriek tomu, že je ten materiál teraz už 

doplnený, z h ľadiska mesta o elementárne veci, lebo naozaj, 

zaobera ť sa tým, že kam dáme MARIANUM a či nás tento 

investor potom nevytuneluje z tretiny pe ňazí tým, že bude 

pýta ť nájomné za MARIANUM, to bolo naozaj dobré, že sa 

ošetrilo, ako sa hovorí, čiže prerokovalo a upravilo na 

takú mieru, že tam nehrozí nejaká, nejaká spúš ť, predsa si 
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ponechám zdržanlivý postoj, pretože sa obávam, že t ých 

garancií na osobitný zrete ľ, aby som mohol spokojne 

poveda ť, že toto bol predaj vopred ur čenému vlastníkovi, 

lebo máme garancie, že on bude pracova ť aj pre verejný 

záujem, tak tých záruk je tam pre m ňa primálo.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Faktickými poznámkami reagujú štyria poslanci.  

Pán poslanec Drozd.  

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

Ďakujem pekne. 

Ja by som chcel zareagova ť naozaj HB Reavis v tomto 

meste nepôsobí ani prvý, ani druhý rok. Majú za seb ou 

investície v tomto meste a samozrejme investície, k toré 

boli naviazané aj na vynútené investície, či už z mesta 

alebo mestských častí. Ja si myslím, že má za sebou jasnú, 

jasnú politiku, že čo, k čomu bola zaviazaná, to aj 

splnila. Takým posledným príkladom je napríklad 

rekonštrukcia križovatky Prievozská – Bajkalská, do  ktorej 

investovala cez tri milióny eur a ja by som tieto o bavy 

nezdie ľal. 

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 Nesrovnal, faktická. 

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

Ďakujem. 

Ja sa chcem pána námestníka opýta ť teda, že ako si 

máme vyklada ť tento postoj? Či to je nesúhlas s tým 

projektom predkladaným, alebo súhlas, pretože predk ladá to 

vedenie mesta a ja Vás považujem za sú časť vedenia mesta. 

Vystutuju, vystupujete v tomto prípade ako teda opo nent 

toho projektu alebo, alebo, alebo jeho podporovate ľ?  

Ak oponent, tak sa Vás chcem opýta ť teda, čo ste za 

tie mesiace urobili, aby sa ten projekt dal vylepši ť a dal 

schváli ť? Lebo ke ď ste iba oponent, tak potom nám to 

vysvetlite, prosím, celkom som neporozumel tomuto p ostoju.  

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 nadviažem tiež v reakcii na to, čo hovoril kolega 

Drozd. Myslím si, že je minimálne nevhodné, alebo n eni tam 

úplná paralela ke ď budeme porovnáva ť investora, ktorý je na 

Hlavnej stanice a ktorý bol naozaj ve ľmi neš ťastne vybratý, 
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s investorom, ktorý ide robi ť stanicu Mlynské Nivy. Sú to 

úplne diametrálne odlišné ligy.  

A pod ľa informácií, ktoré som ja dostal na tej 

verejnej prezentácii, respektíve na prezentácii pre  

poslancov, tak informácia je taká, že oni by to už aj dávno 

realizovali, len čakajú práve na súhlas hlavného mesta na 

tento posledný pozemok. To znamená, že v tomto príp ade je 

to opa čne, my sme práve tá brzda, ktorá, ktorá stojí 

v ceste tomu, aby sa tam to celé územie revitalizov alo.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Kolek, faktická. 

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

Ďakujem. 

Reagujem na pána  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Na pána pos, námestníka Budaja, áno.  

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

Budaja, hej? 

On hovoril o tom, že v podstate k realizácii tohto 

projektu môže dôjs ť aj za podmienok, že investor sa kúpou 

nezmocní tohto pozemku. Predpokladám, že má na to p ádne 

argumenty.  
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Ja z tej verejnej prezentácie som pána Ráca oslovil , 

že do akej miery je pre ňho, alebo pre firmu možné 

realizova ť tieto práce, ktoré zatia ľ nie sú spojené ešte 

s priamou investíciou. On hovoril, že nemajú problé m so 

zmluvou o zmluve budúcej. Vravím, a pre čo nejdeme touto 

cestou, pokia ľ my tu máme problémy, teda minimálne tri, 

MARIANUM, garáže a byt? No lebo pán primátor na nás  tla čí, 

aby sme trvali len na tom, že musíme kúpi ť. Hej?  

To je podmienka finan čná, ktorá takto bola 

prezentovaná aj z Vašej strany pred nami, pred posl ancami, 

hej? Čiže ten jeden a pol milióna, ktorý bolo perspektívn e 

naplánované do rozpo čtu ešte tohto roka a tým predpokladám, 

že stále sa stotož ňujete, boli to Vaše slová (gong), 

predpokladám, že dnes už to nie je možné.  

Čiže h ľadajme aj k tej druhej, druhú cestu.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec, chcem aj ja zareagova ť faktickou 

poznámkou a nebudem na Vás reagova ť, lebo bude hovori ť pán 

Rác a možno lepšie povie to, čo ste Vy interpretovali.  

Chcem na pána námestníka.  

Tá stanica sa naozaj dá postavi ť bez tohto pozemku, 

ale bude vyzera ť inak. Nástup od Mlynských Nív, teda ke ď 

pôjdete od Biznis centra, bude vyzera ť takto a potom sa to 

zrazu zúži a bude tam pekný verejný priestor. A tot o tu na 
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konci zostane ako keby sme nerozmýš ľali. V tom je ten 

problém.  

Druhý problém je to, že sa bude musie ť odbo čka zo 

Svätoplukovej vybudova ť tak, či tak, ktorá má by ť niekde 

v priestore ako je dnes budova MARIANUMU. Čiže nie čo by sme 

s tým aj my museli urobi ť, ak to s tou stanicou myslíme 

vážne, aj bez tohto pozemku.  

Čiže ja chcem len zareagova ť na to, že to riešenie je 

naozaj ve ľkoryso navrhnuté. Ja neviem, či sa nedá zobrazi ť 

na tej obrazovke, pretože máte ho v materiáloch. My  sme vám 

ho poskytli z tej prezentácie a mali by ste možnos ť vidie ť, 

ako to, ako to ovplyvní kvalitu toho projektu. To z namená, 

ako môže vyzera ť bulvár, pokia ľ bude riešený aj 

v priestore, o ktorom teraz hovoríme. 

Toľko len faktická na pána námestníka.  

Pán námestník, máš priestor, aby si reagoval na 

faktické poznámky na Tvoju adresu.  

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

Áno, ďakujem.  

Veď nie je, nie je medzi nami nejaký zásadný spor. Ja 

som proste stúpenec sú ťaží, férového vyjasnenia si ceny. 

Samozrejme vítam, ak vznikne autobusová stanica, al e myslím 

si, že zákon o osobitnom zreteli zákonodarci nemysl eli tak, 

že kedyko ľvek sa nájde potrebný po čet poslancov, tak 

prelomí predpísané pravidlá na osobitný zrete ľ. To je môj 
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právny aj politický postoj, pán Nesrovnal, pokia ľ ide 

o Vašu otázku, pre čo mám iný názor na toto.  

Mám iný názor na používanie atribútu osobitný zrete ľ. 

Ja by som si prial, aby bol odôvodnený tými záväzka mi 

a garanciami, ktoré pod ľa mňa, ak to investor myslel 

poctivo, tak by nám mohol da ť, aby sme mali istotu, že 

uplatnenie toho pravidla o osobitnom zreteli, čiže vyhnutie 

sa sú ťaži, vieme pred verejnos ťou odôvodni ť. (gong) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne pánovi námestníkovi.  

Je tam minútový priestor na faktickú poznámku.  

Ďalší prihlásený re čník je pán poslanec a starosta 

Pekár.  

Nech sa pá či. 

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

Ďakujem za slovo, pán primátor. 

Tak isto vítam, že prezentácia bola realizovaná, 

zvolaná a tam nám bolo vysvetlené všetkým projekt, dôvody 

pre čo je potrebné osobitný zrete ľ, alebo pre čo je potrebné 

osobitný zrete ľ, alebo pre čo je navrhovaný osobitný zrete ľ 

pri predaji pozemkov a budov kde teraz sídli MARIAN UM, aby 

boli vybudované odbo čovacie pruhy a verím tomu, že bude 

vybudovaný a dobudovaný bulvár k tejto križovatke. Preto 

som dal súhlasné stanovisko starostu mestskej časti 

Bratislava Ružinov, pretože aj z toho pôdorysu, kto rý máme 
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teraz zobrazený, vidno aké percento, o aké percento  

pozemkov ide v dotyku s vlastníctvom spomínanej 

spolo čnosti. Ak chceme urbanizova ť tento priestor, tak si 

myslím, že by mal by ť urbanizovaný jednou spolo čnos ťou 

a verím, že bude táto urbanizácia regulovaná tak, a by bola 

v prospech obyvate ľov a návštevníkov hlavného mesta.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem ve ľmi pekne pánovi poslancovi aj starostovi.  

Slovo má pán poslanec Slavo Drozd. 

Nech sa pá či.  

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

Ďakujem pekne. 

Som rád, že aspo ň pri tomto bode je tu pán starosta 

z Ružinova a sa čudujem, že až na prezentácii pochopil, aké 

je nutné, aby sa toto územie riešilo ako celok. A j a si 

myslím, že starosta by mal ma ť ako prvý informácie a mal by 

sa o to zaujíma ť aj z h ľadiska mestskej časti a nie čaka ť 

až na prezentáciu, ktorá je pre všetkých poslancov.   

My sme v tomto území, samozrejme HB Reavis riešili aj 

v minulosti urbanistickú štúdiu celú, celého tohto 

priestoru, vtedy sme viacej, na viacerých stretnuti ach 

komunikovali aj s obyvate ľmi Bratislavy, nie len  Ružinovam 

ale hlavne s obyvate ľmi Pä ťsto bytov, kde naozaj tým, že 

boli popredávané strechy týchto obytných súborov, s a ve ľmi 

zhoršila situácia s parkovaním.  
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Čiže tam naozaj na tých prezentáciách a pred 

schválením urbanistickej štúdie autobusovej stanice  

a okolia boli požiadavky na videnie v ústrety obyva te ľom 

Päťsto bytov z h ľadiska parkovného. Tam sú naozaj viaceré 

dohody smerom do budúcnosti pri poskytovaní parkova nia 

obyvate ľom týchto lokalít.  

Tým chcem poveda ť, že nie je to otázka iba dnešných 

dní, ale má to aj svoju ur čitú genézu dlhodobú. A ja si 

myslím, že keby vtedy bol trošku ústretový magistrá t, tak 

možno tú autobusovú stanicu sme mali už dnes hotovú  a bolo 

by, mali by sme aspo ň jednu vstupnú bránu peknú.  

Ja si myslím, že toto scelenie tohto územia je ve ľmi 

dôležité, aby sme tento celok vnímali ako sú časť nejakého 

bulváru a potom ke ď bude toto územie scelené môžme s ním aj 

tak naklada ť, tak ako tu bolo povedané. Či už je to otázka 

bulváru, či je to otázka cyklistických chodníkov, pešej 

zóny a tak ďalej.  

Čiže ja sa v kone čnom dôsledku ako predseda stra, 

predseda klubu SMER vyjadrujem za predaj tohto poze mku a za 

to, aby autobusová stanica bola čo najskôr hotová.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Slovo dávam pani poslankyni Tvrdej.  
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Ing. Jarmila   T v r d á , poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem za slovo, pán primátor. 

Nevedela som, že kolega už bude predseda strany, no vé 

informácie.  

Úvodom chcem konštatova ť, že predložený materiál do 

dnešných dní prešiel výrazným posunom od júna tohto  roku. 

Chcem kon, po ďakova ť kolegom, že sme takýto návrh na 

mestskom zastupite ľstve v júni a v septembri neschválili.  

Prezentácia novej autobusovej stanice bola ve ľmi 

užito čná a asi sa nájde málo Bratislav čanov, ktorí by si 

neželali, aby Bratislava mala autobusovú stanicu pr imeranú 

dvadsiatemu prvému storo čiu.  

Zárove ň chcem konštatova ť, pán primátor, nepamätám si, 

že by sme v tomto volebnom období predávali majetok  mesta 

aj s nevysporiadanými záväzkami, ktoré nás budú stá ť nemalé 

finan čné prostriedky. Pán primátor, na poslednej mestskaj , 

mestskej rade ste sa vyjadrili, že potrebujete príj em aspo ň 

štyristotisíc eur, aby ste mohli doplni ť záväzky súvisiace 

s týmto predajom. Poplni ť, nie doplni ť. Poplni ť záväzky 

súvisiace s týmto predajom.  

Návrh uznesenia uvažuje o prvej splátke, príjme mil ión 

päťstoosemdesiatšes ťtisíc sedemstodvadsa ťdva eur 

šestdesiatdva centov. Je hrozba takejto pôži čky, že 

magistrát, respektíve mesto ju musí investorovi vrá ti ť, 

pokia ľ do dvoch rokov nevysporiada predmetné záväzky  

Dávam návrh na doplnenie uznesenia v bode tri, to 

uznesenie je ve ľmi dlhé a v bode tri je: žiada primátora 
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hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, to čo je 

tam uvedené, by bolo po a) a ja dopl ňujem po b) žiada 

primátora, malé a, viaza ť finan čné prostriedky, to jest 

viaza ť položku rozpo čtu na rok 2014 v čiastke maximálne 

päťstoosemdesiatšes ťtisíc sedemstodvadsa ťdva eur 

šes ťdesiatdva centov z prvej splátky pre splnenie uznes enia 

v bode dva, body jedna, dva, tri.  

Malé b, zaviazanie prostriedkov vo výške jeden mili ón 

eur z prvej splátky, ich používanie až po vysporiad aní 

bodov jedna, dva, tri, bodu dva predloženého uznese nia.  

Čo to znamená. Ja verím, pán primátor, že zaviažete 

svojich pracovníkov, aby opätovne v turbomóde nastú pili, 

vysporiadali a v roku 2014 môžme ma ť v rozpo čte tento 

milión a ďalší, ktorý nám investor prinesie a zaplatí v tej 

druhej splátke.  

Ďakujem.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Len faktickou zareagujem. Pani poslanky ňa, Vy sa od 

začiatku pri tomto bode snažíte zabráni ť mestu získa ť 

peniaze do rozpo čtu. Neviem, pre čo to robíte a jak toto 

chcete odôvodni ť svojim voli čom, pretože my sa snažíme 

naplni ť príjmy mesta a vôbec nerozumiem, o čo sa Vy vlastne 

snažíte?  

Ja totiž tu mám úplne inú konštrukciu na to, čo Vy 

máte premyslené. Milión pä ťstotisíc, ktoré teraz dostaneme 

bude príjmom roku trinás ť a v budúcom roku sa budem snaži ť 
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vysporiada ť veci a z toho milióna, ktorý mám druhý dosta ť, 

mám možnosť to vysporiada ť.  

Tú prvú časť uznesenia by som ešte zvládol, to čo ste 

navrhli, že odložme si pä ťstoosemdesiatšes ť, ale pre čo 

nemôžme naklada ť s tým miliónom, tomu nerozumiem. Ako, čo 

tým chcete poveda ť? Tej prvej časti rozumiem. Odloži ť si 

peniaze na vysporiadanie a potom môžem ma ť druhý milión. 

Ale pre čo mám zaväzova ť aj druhý milión, tomu naozaj 

nerozumiem. Čo to je za návrh? Čo tým chcete dosiahnu ť? Ako 

by ste nechceli, aby sme dostali peniaze. Za žiadnu  cenu. 

fakt, nerozumiem tomu. Takže skúste to, prosím, vys vetli ť.  

Faktická poznámka pani poslanky ňa Tvrdá. Reaguje na 

moju faktickú poznámku.  

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

Pán primátor, ja osobne si myslím, že Vy tomu ve ľmi 

dobre rozumiete, pretože ja som, som to desa ťkrát 

vysvet ľovala, aby sme nemali, aby sme o. Pokia ľ si pozrieme 

rozpo čet roku 2016, tak splácame ove ľa vyššie čiastky 

v dlhoch ako sme splácali v tomto volebnom období. A obávam 

sa, aby sme tento milión znova nemuseli na ňho škraba ť, 

respektíve ho reštrukturalizova ť a zaplatíme ove ľa viacej 

ako milión alebo milión a pol.  

Veľmi dobre tomu rozumiete, len to nechcete pochopi ť.  

Ďakujem. 
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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 je prihlásený.  

Nech sa pá či. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Tiež úvodom by som povedal, že tento materiál od jú na 

prešiel rapídnou zmenou, kedy sme od dvetisíc eurov ej 

pokute za de ň pre nesplnenie termínu, cez odpustenie tejto 

pokuty sa dostali až k tomu, že zhruba tretina toho  pozemku 

sa nám vráti naspä ť z dôvodu rozšírenia. Škoda len, že 

tieto informácie neboli povedané hne ď na za čiatku, 

respektíve oni sa možno vyrokovali len z toho dôvod u, že sa 

tu mestské zastupite ľstvo trochu štorcovalo a že to 

neprechádzalo, tak zrazu aj investor, ktorý ešte v júni 

deklaroval, že to je jeho posledná ponuka, tak zraz u tú 

ponuku dokázal dva krát vylepši ť. Čo sved čí o tom, že možno 

keď toto zastupite ľstvo naozaj verejne nedeklaruje, že my 

musíme, my nemáme na výber, tak dá sa, dá sa vyjedn ať a už 

aj posledná možnos ť, ktorá je, sa dá ešte zlepši ť.  

Tak isto by som rád povedal, že, že to, čo mi tam 

chýba, súhlasím absolútne s pánom Budajom, a to sú dve 

veci, to je po prvé záväzok, že tých tisíc sedemsto  metrov 

štvorcových, ktoré sú v projekte, lebo oni nie sú n ikde 

inde spomenuté, nie sú v uznesení, či budú v zmluve, to je 

také, že vieme ako tie zmluvy fungujú, a že tá zmlu va, 

ktorú vidíme navrhnutú, neni nijakým spôsobom záväz ná. Čiže 

my nemáme na papieri žiadny záväzok, že tých tisíc sedemsto 

metrov štvorcových sa naozaj vráti naspä ť.  
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A druhá vec je nejaký deadline, nejaký termín do ke dy 

bude tá stanica stá ť. Lebo sa nám naozaj môže sta ť, že bude 

stá ť v nejakom roku, ale nebude to ani v dvetisícdesa ť, ani 

v dvetisícdvadsa ť, ani dvetisíctridsa ť, v niektorom 

z týchto desa ťro čný.  

Čiže toto sú ur čite dve veci, ktoré súhlasím s pánom 

Budajom, že sú nevyhnutné na to, aby sa to dalo pos udzova ť 

ako prípad hodný osobitného zrete ľa. Lebo to, že niekto 

povie, je jedna vec. A ako je to vymožite ľné, je druhá vec.  

Také, že HB Reavis tu nefunguje pä ť dní, alebo proste 

prvý rok, prosím vás, videl som ve ľmi ve ľa vecí, kedy boli 

podpísané s nadnárodnými spolo čnos ťami, s renomovanými 

menami štátne zmluvy a ke ď prišlo na lámanie chleba, tak 

peniaze sú peniaze a bohužia ľ, každý si to vie spo číta ť 

a ke ď to pre ňho príde nevýhodné, tak čo nemusí zmluvne 

spravi ť, to nespraví akože.  

Bohužia ľ, taká je realita. Nehovorím o tom, že je 

kríza, čiže, každý sa snaží šetri ť kde sa dá, tak aby sme 

potom neboli prekvapení a naozaj vedeli odôvodni ť, že 

pre čo, pre čo sme s nie čím podobným, pre čo sme nie čo podobné 

zrealizovali.  

Čo sa týka toho vysvetlenia k pani Tvrdej, ja s tým 

absolútne súhlasím, pretože my de facto ideme napln i ť 

rozpo čet, ale my sme ešte nepredali. Ja súhlasím s tým, ž e 

predané to bude až vtedy, ke ď bude všetko vysporiadané, 

a preto to, čo hovorí pani Tvrdá, má pre m ňa úplnú logiku, 

pretože teraz je to len nejaký zámer. My chceme dos ta ť do 

rozpo čtu peniaze a naozaj sa nám môže sta ť, že my ich 
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dostaneme de teraz de facto ale de jure tam nebudú,  pretože 

potom sa to z nejakého dôvodu nezrealizuje, lebo sú dny 

spor, lebo neviem čo a budeme ich vraca ť naspä ť. Čiže tu 

ich zaplátame a potom ich o rok niekto, alebo o dva ,  bude 

musie ť nachádza ť a vraca ť ich spä ť.  

To si naozaj myslím, že pokia ľ to nie je vysporiadané, 

to znamená, že pokia ľ nie je všetko jasné, tak s tými 

peniazmi by malo disponova ť len v zmysle tom, že sa to 

vysporiadava a nie v zmysle tom, že sa tie peniaze 

používajú, prejedajú alebo proste použijú na iný ú čel.  

 

To je k tomuto. A dobre. A myslím, že to je. A ja b y 

som teda možno ešte poprosil, že či by si pani Tvrdá 

neosvojila aj to, že by sa, že by sa nejaké, že by sa 

nejaký záväzok toho, čo tu bolo povedané, tiež zobral do 

toho uznesenia, to znamená, že sa investor zaväzuje , tak 

jak bol projektom prezentovaných, ná vráti ť, vráti ť mestu 

naspä ť to, čo vybuduje, teda, to znamená rozšíri, urobí 

bulvár. A tak isto by som poprosil nejaký teda term ín, 

ktorý niekto sa vie na ňho zaviaza ť, že bude naozaj 

zrealizovaná stanica a ak nebude, tak aké budú sank cie. 

Lebo viete, takých tých termínov sme tu po čuli, ale tú už 

železni čnú stanicu po čúvame každú  chví ľu a naozaj, jediné 

čo je, že môžme prosi ť, vychádza ť v ústrety a ve ľmi nerád 

by som našim nástupcom nechával takúto situáciu, v akej sme 

my teraz, že môžme prosi ť, žiada ť a snaži ť sa vyjs ť 

v ústrety, aby sme obyvate ľom dali nie čo, čo považujeme za 

samozrejmos 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. 

Diskutuje pán poslanec Kolek.  

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

Ďakujem za slovo. 

Ja, pre seba, možno aj pre ostatných zhrniem to svo je 

stanovisko v nasledujúcich dvoch bodoch.  

Prvý je, že naozaj to čo sme zažili na tom ve černom 

zastupite ľstve mi jasne hovorí, že tu bolo, predpokladám, 

dostato čná skupina poslancov, ktorí boli ochotní za to 

zahlasova ť. To je za prvé. Čiže ich argumentácia teraz 

výhodnosti, vzh ľadom na to čo sa upravilo, je samozrejmá, 

že je to výhodnejšie, ale nehovorí to o tom, že len  na 

základe tohoto oni zmenili svoje stanovisko.  

Odzneli tu už tie slová, ktoré naozaj skôr 

s po ďakovaním sú adresovaní tým, ktorí zabránili tomu, a by 

to vtedy bolo, bolo odsúhlasené a má to pozitívny d opad pre 

Bratislavu a pre magistrát aj v rámci teda rozpo čtu, ktorý 

na základe týchto podmienok je pozitívnejší.  

Tretia vec, a to je to, čo som už hovoril v rámci 

stanovis, teda svojich pripomienok k Vám, pán primá tor, 

k tomu, čo odznelo, dávam návrh na doplnenie pôvodného bodu 

tri, pokia ľ teda prešlo k jeho preozna čeniu na tri a, 

v texte za slovom kupujúci, doplni ť aj predávajúci možnos ť 

od zmluvy odstúpi ť. Je to štvrtý riadok bodu tri.  

Ďakujem. 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 12. december 2013 s pokra čovaním 29. januára 2014  

 259 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Ešte raz sa chce vyjadri ť pani poslanky ňa Tvrdá.  

Nech sa pá či. 

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

Ďakujem pekne za slovo.  

Ja len chcem odpoveda ť svojmu kolegovi Hr čkovi, že to, 

čo navrhol, ja skôr si myslím, že to je pre, návrh p re 

predkladate ľa, že tým, že sme hovorili o nejakých tristo 

neviem ko ľko eu, tisíc eur, že vlastne investor vráti mestu 

pozemky pod komunikáciami, vybuduje, že to skôr 

predkladate ľ by mal zapracova ť do uznesenia a tak isto na 

mňa nie je termín ale skôr na predkladate ľa, respektíve 

investor sa zrejme možno vo svojom vystúpení vyjadr í, že do 

ktorého dátumu je to zrealizovate ľné.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec Hr čka chcel faktickou na toto vystúpenie.  

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Áno, tým, že ide o osobitný zrete ľ, tak minimálne 

neviem či sa to dá autoremedúrou, takže ja by som poprosil,  
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keby sa to vyjadrilo, neuzatvárali ste diskusiu a d al sa 

potom spravi ť návrh, aby sa naozaj tieto, minimálne tieto 

dve veci dali ešte do toho zapracova ť. To znamená, naozaj 

záväzok toho, že sa to zrealizuje povedzme v tej po dobe jak 

to je a tá pomerná časť pozemkov, ktorá je deklarovaná, sa 

naozaj vráti spä ť mestu a nejaký termín. A adekvátne, ja 

nechcem teraz, samozrejme, ís ť do nejakých prísnych 

sankcií, ale proste nejaké termíny a nejaké následk y by 

mali by ť ur čené, lebo je to osobitný zrete ľ a ten osobitný 

zrete ľ hovorí o autobusovej stanici, ale nie v roku 2050,  

hej? Takže aj to by som poprosil, aby bol deklarova ný 

nejaký termín.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Nebudem uzatvára ť diskusiu, ale chcem da ť priestor pre 

dvoch prihlásených, ktorí sa prihlásili z radov ver ejnosti 

a za investora. Je to pani Katarína Šimon či čová a pán 

Adrián Rác, ktorý zastupuje spolo čnos ť HB Reavis. Čiže títo 

dvaja sú prihlásení. Chcem sa vás opýta ť, či súhlasíte 

s ich vystúpením tak, ako sa prihlásili do našej di skusie? 

Kto je za, prosím, nech zdvihne ruku.  

(Hlasovanie.) 

Ďakujem vám ve ľmi pekne.  

Konštatujem, že vä čšina je za.  

Pani Šimon či čová má priestor na svoje vystúpenie 

v d ĺžke troch minút, potom pán riadite ľ Rác. 
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Nech sa pá či. 

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

Ďakujem ve ľmi pekne za možnos ť vystúpi ť. 

Vážený pán primátor, vážené poslankyne, poslanci, 

vieme, že mesto nemá peniaze. Pán primátor stále sp omínate, 

mesto je zad ĺžené, pomali čky nemáme peniaze ani na 

pozametanie ulíc. Žijeme tu v permanentnej ne čistote, preto 

o stále tomu nerozumieme, pre čo mesto predáva takýto 

lukratívny pozemok osobitným zrete ľom a nevypíše tú sú ťaž.  

To, že existuje súkromný vlastník, ktorý je ved ľa 

mestského pozemku, to pán primátor, bude teraz zvyk om 

v Bratislave, že každý, kto susedí s mestským pozem kom, 

bude ma ť nárok na osobitný zrete ľ ke ď bude chcie ť kúpi ť 

mestský pozemok len preto, že je susedom mestského pozemku? 

(poznámka:  je po čuť predsedajúceho „nie“), lebo to v tomto 

prípade takto vyzerá.  

Ďalej, naozaj tento pozemok nesúvisí s výstavbou 

autobusovej stanice. Škoda, že Bratislav čania nepoznajú ako 

má vyzera ť nová autobusová stanica. To poznáte vy, 

poslanci, vám to bolo prezentované, Bratislav čania ani 

netušia, pretože investor a vlastník pozemkov pod 

autobusovou stanicou terajšou dva krát predložil zá mer 

v procese EIA na posúdenie vplyvov a stavby na živo tné 

prostredie a dva krát ho stiahol. Čiže nedostali sme sa 

ešte ani po verejnú prezentáciu v procese EIA, čiže 

netušíme Bratislav čania, ani návštevníci mesta, ako ten 

projekt bude niekedy raz vyzera ť.  
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Takže to je, to je poznámka k tomuto, že stále zati aľ 

a možno sám nevie ako to bude vyzera ť a preto si myslím, 

že, no je to autobusová stanica je prípad naozaj po dobný  

ako predstani čný priestor, rokmi minimálne. To ľko, tiež 

devä ť rokov to vlastnia, od roku 2004. stále nevieme ako  to 

bude vyzera ť, tak isto, ako predstani čný priestor.  

Takže znovu opakujem, pán primátor, mesto nemá 

peniaze, nerozumiem pre čo verejná sú ťaž nemôže by ť vypísaná 

aj so zapracovaním podmienok, že bulvár a, a odbo čovacie 

pruhy jako zo Svätoplukovej. Mesto keby predávalo, tak môže 

si napísa ť podmienky za akých podmienok chce preda ť a tento 

lukratívny priestor si zaslúži, aby sme na tom získ ali 

ove ľa viac pe ňazí, ako investor teraz ponúka.  

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne.  

Vystúpi pán Adrián Rác, ako zástupca spolo čnosti HB 

Reavis.  

Nech sa pá či, máte slovo.  

Adrián Rác, predseda predstavenstva spolo čnosti HB Reavis 

Slovakia, a. s.:  

Dobrý de ň, pán primátor, pani poslankyne, páni 

poslanci, dúfam, že to všetko stihnem za tie tri mi núty, 

lebo to ve ľa vecí vypovedaných a ja by som ich rád uviedol 

na nejakú pravú mieru.  
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V prvom rade, od dvetisícštvrtého sme preinvestoval i 

nieko ľko, asi dvesto miliónov eur do akvizícií pozemkov 

v tejto lokatite, pretože vlastníme nie len sever, ktorý je 

predmetom diskusie, ale aj juh, hej, kde pevne verí m, že 

územné rozhodnutie na prvé tri etapy nadobudne 

právoplatnos ť. To je prvá vec.  

Druhá vec. My naozaj neriešime len kúpu pä ťtisíc 

metrov štvorcových, ale riešime koncep čne vlastne celé 

územie, čo súvisí s úpravou kompletnej infraštruktúry 

Mlynských Nív a Svätoplukovej. To sme si my nevymys leli 

samozrejme, ale je to podložené nieko ľkými štúdiami, 

vrátane štúdie PUDOS PLUS z dvetisícdesiateho roku,  kde 

jednozna čne vyplýva, ako má vyzera ť bulvár na Mlynských 

Nivách a Svätoplukovej ulice.  

Čo sa týka, čo sa týka vrátenie, nevrátenia pozemkov, 

my samozrejme sme pripravení tých tisícpä ťsto metrov vráti ť 

spä ť mestu. To samozrejme neni problém da ť ako zmluvný 

záväzok. My máme skôr opa čný problém. Asi v troch 

projektoch, ktoré sme stavali, mesto odmietlo prevz ia ť 

zrealizovanú investíciu na mestských pozemkoch, hej ? čiže 

my skôr riešime iný, opa čný problém.  

Čo sa týka ďalšej infraštruktúry, ktorú ideme, pardon, 

som nejaký nachladnutý, ideme rieši ť na Továrenskej 

a Chalúpkovej, tak tam ideme zadarmo odovzda ť mestu asi 

sedemtisícpä ťsto metrov štvorcových nášho, komer čne 

kúpeného pozemku v hodnote asi štyroch miliónov eur . Hej? 

čiže myslím si, že toto je dostato čný dôkaz, že to myslíme 

vážne.  
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Ja by som ve ľmi rád bol, keby sa neporovnával tento 

projekt a projekt vlakovej stanice aj vzh ľadom na výšku 

investície doteraz zrealizovanej, hej? Je to naozaj  

neporovnate ľné. 

Čo sa týka termínu, garancie termínov. Viete, nikto 

nám doteraz negarantuje do kedy budeme ma ť stavebné 

povolenie. Ke ď mi niekto bude garantova ť, že naozaj v takom 

stave, v akom si predstavujeme tá stanica má stá ť 

a v nejakom termíne bude stavebné povolenie, samozr ejme, 

môžme sa bavi ť o tom aká bude naša garancia, kedy bude stá ť 

stanica.  

V dvetisícsiedmom sme podali prvú dokumentáciu pre 

územné rozhodnutie, ktorá bola hodená do koša, ktor á nás 

stála asi dvadsa ť miliónov slovenských korún v tom čase. 

Takže od dvetisícsiedmeho do dvetisícdvanásteho kvô li tomu, 

že sme neboli v súlade s územným plánom sme pracova ť 

nemohli. Takže od februára dvetisícdvanás ť sme za čali 

projektova ť a v decembri dvetisícdvanás ť sme boli oslovení 

mestom, že teda sa zvažuje preda ť MARIANUM. Od vtedy znova 

neprojektujeme. Takže my dneska naozaj čakáme na to a sme 

pripravení, hej, okamžite v januári (gong) rozbehnú ť 

projek čné práce.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne, pán riadite ľ, za Vaše vystúpenie.  

Sú tu prihlásení ďalší re čníci z radov poslancov.  
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Pán poslanec a starosta Pekár. 

Nech sa pá či. 

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

Ďakujem ve ľmi pekne, pán primátor. 

Ja by som len pre pamä ť a záznam tohto rokovania chcel 

poprosi ť pána Ráca, aby sa pripravil, ja ho požiadam 

o stretnutie, aby som vedel o dohodách, ktoré som s a tu 

teraz dopo čul. Verím, že tie dohody, ktoré boli kedysi 

v minulosti urobené ak nie sú písomné, o čom nemám vedomos ť 

a sú ústne, tak budú dodržané, ale o žiadnych dohod ách na 

par, o parkovaní, aj ke ď je to problém, neviem. A ak nejaké 

dohody boli, tak poprosím pána Ráca, aby sme ich da li 

spolo čne na papier a verím, že budú plati ť, ak platili 

v tom období, kedy boli dohodnuté.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Chce sa niekto ďalší vyjadri ť?  

Ak nie, zrejme je priestor, aby sme reagovali z naš ej 

strany za predkladate ľa. Snažíme sa reagova ť na tie vaše 

požiadavky, ktoré sa týkajú najmä tej povinnosti od ovzda ť 

cesty do vlastníctva mesta. To znamená, samotné sta vby tých 

ciest, vrátane pozemkov pod nimi, aby toto bolo 

zrozumite ľné, pretože niektorí poslanci sa vyjadrili, že 

pokia ľ by toto bolo jasne vypovedané, tak budú reagova ť 

tak, že podporia ten materiál. No aj také som po čul zo 
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strany pána poslanca Len ča a možno aj niektorých vás 

ďalších. Čiže snažíme sa pripravi ť taký návrh, pretože to 

naozaj má rieši ť predkladate ľ. Moji kolegovia z oddelenia 

správy nehnute ľného majetku pripravili taký návrh, ale 

najprv sa hlásil pán riadite ľ. Potom dám slovo pánovi 

vedúcemu, aby zareagoval na veci, ktoré tu zazneli.   

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

Ďakujem za slovo. 

Čo sa týka ciest, pretože tie investície pôjdu do 

ciest prvej a druhej triedy, tak tie ku nám, tie sa  naspä ť 

dostanú do majetku mesta zo zákona. A my tie cesty 

nepreberieme, pokia ľ nebudú vysporiadané aj pozemky pod 

nimi. Takže my tú stavbu ako takú preberieme iba vt edy, ke ď 

bude ma ť všetko vysporiadané.  

Takže to je k tomu, to je k tej investícii do 

infraštruktúry. 

Čo sa týka toho návrhu, ktorý mala pani poslanky ňa 

Tvrdá. Ja teda tomu rozumiem tak, možnože som zle 

porozumel, že to chcete rozdeli ť na milión 

a pä ťstoosemdesiatšes ťtisíc? Že milión by išiel do príjmu 

a pä ťstoosemdesiatšes ťtisíc (poznámka:  po čuť 

predsedajúceho: „nie, nie, nie“), to som asi teda z le 

pochopil, ale chcel by som tomu rozumie ť, aby som. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Päťstoosemdesiatšes ť má ís ť na vysporiadanie tiarch, 

ktoré sú na pozemku a milión bude čaka ť na to, kým, kým sa 
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to všetko urobí a potom sa zapojí do rozpo čtu. Čiže 

fakticky peniaze budeme ma ť, ale dobre uložené pre prípad, 

že by sme ich museli vráti ť. To je najvä čšia obava pani 

poslankyne, že by sme museli vraca ť. Snaží sa to vyrieši ť 

tým, že si odložíme peniaze reálne asi do rezervnéh o fondu, 

nemáme kam inam, ale budú ú čelovo viazanú na túto čiastku, 

keby bolo treba tie peniaze vráti ť, s tým, že 

päťstoosemdesiatšes ťtisíc  chce alokova ť z tej sumy na 

vysporiadanie. Tak ste to predložili.  

Áno, iste. To, to znamená, oni prídu ešte teraz, 

predpokladáme, že by mohli prís ť v tomto roku, ale 

v rozpo čte štrnás ť by mohli by ť zapojené práve na 

vysporiadanie tých tiarch, ktoré sú spojené s tým p ozemkom.  

Takže to je návrh pani poslankyne Tvrdej. Ja som si  

tiež myslel, že je to tak, že iba na vysporiadanie a ten 

druhý milión áno, zapoji ť do rozpo čtu. Pani poslanky ňa má 

iný názor, uvidíme, aký názor má zastupite ľstvo. 

Ja si osobne myslím, že by sa to malo rozdeli ť na dve 

časti, aj na dve hlasovania, vysporiadania a milión,  a nech 

sa tá vô ľa prejaví úplne zrete ľne a zrozumite ľne. Ale to je 

len smerom k vám. Ak s tým budete súhlasi ť, že by sme to 

rozhodovali osobitne. A ke ď sa tá vô ľa prejaví, tak áno 

a my ju budeme rešpektova ť, lebo také je rozhodnutie 

zastupite ľstva, ktoré má rozhodova ť o použití finan čných 

prostriedkov.  

Pani poslanky ňa Tvrdá faktickou, potom pán poslanec 

Lenč.  

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

Ja to navrhujem ako jedno hlasovanie, pretože jedná  sa 

o jednu splátku a tá má hodnotu milión pä ťsto a tak ďalej.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Okej, je to na vás, ja vám to nemôžem vyhovori ť. Musel 

by to by ť poslanec, ktorý by požadoval to rozdeli ť, ale to 

teda ja nie som.  

Pán poslanec Len č.  

Ing. Peter   L e n č , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slobo, za slovo, pán primátor. 

No, ubezpe čenie pána riadite ľa ma ve ľmi teší, ale 

musím poveda ť, že pokia ľ to nevidím napísané nikde, 

(poznámka:  po čuť predsedajúceho: „Teraz Vám to pre čítam.“)  

tak to je také slovo, ktoré (poznámka:  po čuť 

predsedajúceho: „nie, nie, nie“)  uletelo tu niekde  

a neviem kde je.  

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán riadite ľ vysvetlil logiku a my teraz vám pre čítame 

návrh uznesenia, aby ste mali možnos ť sa potom k tomu 

vyjadri ť hlasovaním.  
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Pán riadite ľ, prosím, pripr, pre čítajte to, čo ste 

pripravili s Vašimi kolegy ňami. To by bolo doplnenie 

uznesenia.  

Nech sa pá či. 

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

Má ho pripravené kolega, alebo ja ho môžem pre číta ť.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Nie, môže pán vedúci, ve ď ho má pred sebou.  

Nech sa pá či, pán vedúci, pre čítajte návrh doplnenia. 

Či do zmluvy, či do uznesenia, to musíte Vy upresni ť. Tak 

ako ste to pripravili, prosím, povedzte ako to je.  

Ing. Ivan   K r i š t o f , zástupca riadite ľa magistrátu a 

vedúci oddelenia správy nehnute ľností: 

Ďakujem. 

Môžme to doplni ť do uznesenia, tú textáciu, ktorú sme 

naformulovali, je nasledovná:  

Investor bude zmluvne zaviazaný, že do vlastníctva 

naspä ť odovzdá za sumu jedno euro alebo bezodplatne pozem ky 

v celkovej výmere cca tisícpä ťstošes ťdesiatpä ť metrov 

štvorcových, ktoré budú použité na výstavbu verejný ch 

komunikácií a vybudovania verejnej infraštruktúry.  
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Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Toto by bol bod číslo pä ť podmienok, ktoré sú spojené 

so samotným predajom. To znamená, tam sú podmienky,  čo má 

obsahova ť zmluva, čo má by ť kde, čiže presne to som chcel 

aj ja navrhnú ť. Bod jedna pä ť, tak aby to zaznelo úplne 

zrozumite ľne. Je to tak, že to bude autoremedúrou doplnené. 

Ak je treba o tom hlasova ť, môžme hlasova ť.  

Pán poslanec Drozd a pán poslanec Len č sa chcú k tomu 

vyjadri ť faktickou poznámkou. 

Nech sa pá či. 

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

Ja by som iba na to vystúpenie pána starostu Pekára  mu 

odporu čil, aby si takisto pozrel uznesenie k urbanistickej  

štúdii, ktorá bola prijatá na Ružinove. Presne tako uto 

formou sme tieto podmienky v uznesení špecifikovali  

a neviem, ako vtedy hlasoval, či za alebo proti, ale mal by 

si to v archíve vyh ľadať. 

Ďakujem. 

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.  
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Dobre, v poriadku. Ešte jedna vec mi tam chýba a to  je 

totižto to nejakým spôsobom termínova ť lebo odovzdá, to 

nevieme, že kedy to bude. Keby sa tam možno doplnil o, že 

po, po skolaudovaní alebo, alebo nie čo takého, tak by to, 

myslím, že bolo okej.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán vedúci.  

Ing. Ivan   K r i š t o f , zástupca riadite ľa magistrátu a 

vedúci oddelenia správy nehnute ľností: 

Absolútne bez problémov.  

Ono proste bez toho mu nebude fungova ť ten areál. Kým 

mi mu nepreberieme tie komunikácie, to bude komunik ácia 

prvej triedy, čiže a komunikácie nepreberieme, pokia ľ 

nebudú ma ť vysporiadané pozemky pod tým, aj s pozemkami do 

vlastníctva, lebo nám to. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Čiže slovo po skolaudovaní tam vieme doplni ť, lebo je 

jasné, že musia by ť tie cesty skolaudované, inak ich mesto 

nemôže prevzia ť a musia by ť vysporiadané aj pozemky, to je 

napísané  v tom uznesení.  

Čiže tam doplníme ešte slovo po skolaudovaní.  

Pán poslanec Kolek, nech sa pá či.  
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Ing. Ignác   K o l e k , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Mne by sa tam žiadalo ešte doplni ť najneskôr do 

a teraz poviem rok 2015, 16. 17? 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec Hr čka.  

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Áno, to je ten termín, do kedy to predpokladáme, že  

bude. Ako , zas na jednej strane k ľudne by sme mali da ť 

slovo pánovi Rácovi, nech sa teda vyjadrí, kedy reá lne 

vidí, alebo v najhoršom možnom scenári vidí, že by to mohlo 

byť. Ja tiež ako nemám problém aj ke ď tam bude nejaký rok 

2018, ale aby tam bol nejaký fixný termín, aby sme to tu 

naozaj zase nena ťahovali, že bude rok 2020, neviem ko ľko 

a budeme na tom rovnako, ako sme teraz.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne.  

Ja som ale porozumel tomu vystúpeniu tak, že keby s me 

to skôr formulovali v takom zmysle, že ja neviem, d o troch 

rokov, do štyroch rokov, do piatich rokov od vydani a 

stavebného povolenia. Lebo ne, naozaj nevieme zaru či ť ako 
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to bude, povolenia vydáva stavebný úrad, vyjadruje sa 

mesto, budeme diskutova ť o tom, ako, čo tam bude 

usporiadané. Čiže ten proces nevie celkom investor 

ovplyvni ť. To, čo vie ovplyvni ť je záruka na to, že ke ď 

budem mať papiere, potom idem stava ť. Ur čite o tom nejakú 

predstavu má, ak chcete, ja môžem ešte raz da ť slovo pánovi 

riadite ľovi Rácovi, aby sa k tomuto vyjadril, aspo ň 

verejným prís ľubom, lebo to je tiež viac, ako ni č, ke ď teda 

sa snažíme dosta ť k termínu.  

Môžem považova ť toto za váš súhlas, že by pán riadite ľ 

dostal priestor na vystúpenie na odpove ď na otázku, ako 

teda teraz to s tými termínmi je? 

Pán riadite ľ, nech sa pá či.  

Pani kolegynka, prosím, mikrofón  pre pána riadite ľa.  

Ešte potrebujeme jedno vystúpenie, pretože chceme, 

chceme mu vytvori ť priestor na to, aby mohol zodpoveda ť 

otázku pána poslanca Koleka, pána poslanca Hr čku.  

Vy ste to nazna, nazna čili v tom prvom vystúpení, ale 

prosím, keby ste to upresnili, ako ste to mysleli.  

Adrián Rác, predseda predstavenstva spolo čnosti HB Reavis 

Slovakia, a. s.:  

Myslel som to presne tak, ako som to povedal, to 

znamená, ke ď sa nám podarí získa ť stavebné povolenie, 

budeme rozhodne ten objekt stava ť.  
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Ja dneska naozaj neviem odhadnú ť reálny termín, hej? 

myslím si, že už to, že sme realizovali obrovské in vestície 

do tejto lokality, hej, tak je to naozaj zárukou to ho, že 

to zrealizujeme.  

Ja len poprosím, skúsme sa pozrie ť čo sme v tom meste 

zrealizovali za tých dvadsa ť rokov, čo tu fungujeme. Od 

dvetisícsiedmeho myslím, alebo ôsmeho, sme za hrani cami 

Slovenska investovali vyše pä ťsto miliónov eur. To mohlo 

kľudne skon či ť v tomto meste, ale bohužia ľ, sa nedalo 

stava ť. Takže naozaj termín odhadnú ť nedokážem. Neni EIA, 

hej? Nedokážem to odhadnú ť, naozaj, hej? Budeme sa snaži ť 

zrealizova ť tú stavbu čo najskôr.  

Čo sa týka odovzdania komunikácie, presne ako pán 

inžinier Krištof povedal, my skolaudujeme a nedokáž eme 

odovzda ť bez toho, aby sme vysporiadali aj pozemky. To 

znamená, to je naozaj záväzok.  

Viem si predstavi ť, že, že záväzok bude, že nepredáva ť 

tie pozemky ďalej, ak máte obavu, že by sme kupovali 

pozemok na kšeftovanie s pozemkami. To znamená, nao zaj si 

viem predstavi ť ú čel, viaza ť ú čel proste na výstavbu TWIN 

CITY. To je dostato čnou zárukou hej, že ten projekt bude 

presne tak, ako deklarujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Dve faktické poznámky. Pán poslanec Drozd, pani 

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

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Ja by som v tomto podporil pána riadite ľa. On 

vystriedal vo funkcii svojho predchodcu, s ktorým s me 

prezentovali TWIN CITY a urbanistickú štúdiu a musí m 

poveda ť, že naozaj, tie niektoré vynútené investície sa 

najskôr musia zrealizova ť, aby sa naplnili, ale niektoré 

boli už zrealizované, ako napríklad detské ihrisko 

v blízkosti Pári čkovej a športový areál. Potom nám HB 

Reavis zainvestoval do školského, do školskej budov y vo 

forme novej strechy a tak ďalej, a tak ďalej.  

Ale naozaj tieto, tieto vynútené informá, investíci e 

sú zakotvené v uznesení, ktoré bolo prijaté k schvá leniu 

urbanistickej štúdie. A verím, že ke ď budú dobudované 

a vybudované TWIN CITY, že sa aj táto podmienka nap lní.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pani poslanky ňa Tvrdá má faktickú.  

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

Ďakujem. 

Ja sa len chcem opýta ť. Neviem, či pán riadite ľ Rác 

v tom foajé po čul, ale pán  primátor položil otázku, ke ď 

budete ma ť v ruke stavebné povolenie, nemáte časový 

harmonogram? Bude to za tri, za štyri, za pä ť, za šes ť 

rokov?  Toto je otázka, ke ď máte v ruke stavebné povolenie, 

koľko bude stá ť, trva ť realizácia?  
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Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Na túto otázku ja neviem odpoveda ť. Môj kolega Krištof 

mi radí, tak tam buchnime pä ť rokov, ale to by som teda 

nechcel takto rieši ť, lebo to sa tak nerobí. To sa tak 

nerobí. To je skôr na obveselenie, len aby som vám 

priblížil, že toto asi nevieme dnes fixova ť takým termínom 

ako vy chcete, že to postavia do vtedy a do vtedy a  ke ď 

nie, tak nie, lebo tá situácia je iná ako na hlavne j 

stanici. Tam sme dali podmienku, že ak to do nejaké ho času 

nebude, nebude vlastníctvo. Tu ten čas sme viazali na 

vysporiadanie tiarch a potom si myslíme, že by to t en 

proces mal pokra čova ť tak, že tá stanica sa bude stava ť, 

pretože je to záväzok, ktorý súvisí s tým ve ľkým pozemkom, 

ktorý už spolo čnos ť má a samozrejme aj s týmto našim 

pozemkom, pretože ten chceme ponúknu ť preto, aby ten 

výsledný projekt bol čo najkvalitnejší.  

Keďže nemám ďalšieho prihláseného, uzatváram možnos ť 

sa prihlási ť a prejdeme, prosím, k hlasovaniu. Slovo 

dostane návrhová komisia, ktorá bude uvádza ť návrhy na 

hlasovanie.  

Pani predsední čka, máte slovo.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Dostali sme návrh na doplnenie pôvodného uznesenia 

v časti tri žiada primátora od pani poslankyni Tvrdej,  

a síce pôvodný text prvej časti žiada primátora aby vykonal 

a tak ďalej, to bude ozna čené ako a) a po b) doplnenie 
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tohto bodu znie: viaza ť finan čné prostriedky – viaza ť 

položku rozpo čtu na rok 2014 v čiastke maximálne 586tisíc 

722 celých 62 Eur z prvej splátky pre splnenie uzne senia 

v bode dva, bod 1, 2, 3. 

Neviem, či mám číta ť aj ďalšiu časť toho 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Áno, ona povedala, že to je jeden návrh a budeme 

hlasova ť spolo čne.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Takže neberieme do úvahy, čo ste navrhovali vlastne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Nie, to poslanky ňa s tým nesúhlasila a ja nie som 

poslanec, aby som si to mohol presadi ť, takže musíme 

rešpektova ť jej právo.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Dobre, takže v časti vie, b) viazanie prostriedkov vo 

výške 1 000 000,00 Eur z prvej splátky – ich použív anie až 

po vysporiadaní bodov 1, 2, 3 bodu dva predloženého  

uznesaenia. 
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Toto je návrh pani poslankyni doplnenia do bodu tri  

žiada primátora. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Ideme hlasova ť o dopl ňujúcom návrhu pani poslankyne 

Tvrdej. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťdevä ť prítomných poslancov, 

tridsa ťdva z nich hlasovalo za, nikto nebol proti, 

šiesti sa zdržali, jeden nehlasoval. 

Tento dopl ňujúci návrh sme schválili. 

Pani predsední čka.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Dostali sme ďalší návrh na doplnenie slova do textu od 

pána Koleka a v časti prvej schva ľuje do bodu tri medzi 

slová bude ma ť kupujúci aj predávajúci možnos ť a tak ďalej, 

ostatné ostáva.  

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 Koleka.  
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(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťosem poslancov hlasovalo za, 

tridsa ťtri, prepá čte, 

tridsa ťosem prítomných, 

tridsa ťtri z toho za, nikto proti, piati sa zdržali. 

Aj tento návrh sme prijali.  

Pani predsední čka.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

A tretie sme dostali s tým, že autoremedúrou sa dop lní 

do časti prvej, teda schva ľuje ako bod pä ť, že investor 

bude v zmluve zaviazaný, že do vlastníctva mesta od ovzdá 

naspä ť pozemky v celkovej výmere tisícpä ťstošes ťdesiatpä ť 

štvorcových metrov, ktoré budú použité na výstavbu 

verejných komunikácií a vybudovania verejnej 

infraštruktúry, vybudovania verejnej  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Infraštruktúry. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Miestnych komunikácií. Tak potom miestnych, tu je 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Áno, to je autoremedúra, to len pre pripomenutie, ž e 

tam ten bod pä ť bude, to znamená, nebudeme o ňom hlasova ť. 

Tú formuláciu pán vedúci zrejme napísal nie celkom 

čitate ľne , pripomínam tam tie slová o kolaudácii. Že tam 

bude slovo.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

To ešte som nedo čítala vetu, to tam ešte chýba. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Dobre, tak ešte do čítajte. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Len tu je ešte dodaná veta, že investor bude v zmlu ve 

zaviazaný, že do vlastníctva mesta naspä ť odovzdá za sumu 

jedno eur alebo bezpoplatku, či bezodplatne, pozemky 

v celkovej výmere tisícpä ťstošes ťdesiatpä ť štvorcových 

metrov cca, ktoré budú použité na výstavbu verejnej  

komunikácie a vybudovania verejnej infraštruktúry p o 

skolaudovaní. Je to dopísané to slovo.  
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Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Výborne. Čiže toto je prosím autoremedúrou doplnené 

ako bod číslo pä ť, o ňom nebudeme hlasova ť.  

Pani predsední čka, nech sa pá či.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

A teraz by sme mali hlasova ť o celom uznesení, tak ako 

je vlastne o zbývajúcich bodov v časti schva ľuje teda jedna 

a v časti dva poveruje.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Čiže hlasujeme o uznesení ako celku s tými zmenami 

a doplnkami, ktoré sme urobili autoremedúrou, respe ktíve 

hlasovaním o návrhoch poslancov.  

Hlasujeme, potrebujeme trojpätinovú vä čšinu.  

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Hovorím preto o tej vä čšine, aby bolo jasné, že už sme 

vo finále v tom hlasovaní a aby bolo potom zrozumit eľné či 

návrh bol prijatý, alebo prijatý nebol.  

Tridsa ťdevä ť prítomných poslancov, 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 12. december 2013 s pokra čovaním 29. januára 2014  

 282 

tridsa ťpäť hlasovalo za, nikto nebol proti, štyria sa 

hlasovania zdržali. 

Konštatujem, že sme prijali platné uznesenie k bodu  

číslo devä ť. 

 

Ďakujem ve ľmi pekne za prerokovanie tohto bodu. Máme 

ešte nejaké minúty do šestnástej hodiny.  

 

 

BOD 10 NÁVRH NA ZMENU UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO MESTA SR 

BRATISLAVY Č. 582/1993 ZO D ŇA 

16.12.1993, KTORÝM BOL SCHVÁLENÝ 

NÁJOM PRE SLOVENSKÚ NÁRODNÚ STRANU 

SO SÍDLOM V BRATISLAVE  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Je tu bod číslo desa ť Návrh na zmenu uznesenia, ktorým 

bol schválený nájom pre Slovenskú národnú stranu. 

Pán riadite ľ. Je to uznesenie z roku 93. 

Pán riadite ľ, prosím, uve ďte materiál.  

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

Ďakujem. 
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Návrh uznesenia je v dvoch alternatívach s tým, že,  

sekundi čku, v alternatíve, kde investície, ktoré nájomca 

vložil do nehnute ľnosti sa zapo čítavajú v plnej výške a 

v alternatíve II, kedy investície, ktoré nájomca vl ožil do 

nehnute ľnosti sa zapo čítavajú len do výšky pä ťdesiat 

percent.  

Tento materiál predkladáme v dvoch alternatívach, a j 

keď vo finan čnej komisii bol iba v alternatíve číslo jedna, 

číslo jedna, ktorú finan čná komisia odporú ča schváli ť. 

Následne na mestskej rade vznikla požiadavka od pán a 

starostu Šramka na to, aby bol, bola predložená aj číslo 

alternatíva II. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Vy odporú čate, pán riadite ľ, v znení?  

(poznámka: po čuť hovor mimo mikrofón) 

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

V zmení jedna by som ja odporú čal.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Sme o tom diskutovali, že čo zaratáva ť. Či niekomu 

zaráta ť pä ťdesiat percent, niekomu sto. Ak zaratávame, tak 

zo zákona by sme mali zapo čítava ť to, čo investoval, to je 

z Ob čianskeho zákonníka.  
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Môžeme, samozrejme rozhodnú ť aj inak. Ale my sme preto 

tú alternatívu jedna pripravili tak, že to je obvyk lý 

postup, že ak niekto investuje do majetku so súhlas om 

prenajímate ľa, to je mesto, ktorý ten súhlas v minulosti 

vydalo, tak sa tá investícia má zapo číta ť.  

Nechcem, aby sme si z tohto urobili komplikácie, ta kže 

preto navrhujeme alternatívu číslo jeden.  

Otváram diskusiu, v ktorej ako prvý chce vystúpi ť pán 

poslanec Hr čka. 

Nech sa pá či. 

 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ja som sa chcel spýta ť, že či akým spôsobom sú tie 

investície odkontrolované, že proste či boli, ako boli. 

Lebo tiež to v tom materiáli nikde nevidím. Je tam nejaká 

suma. Neviem, či boli prevzaté, či boli odsúhlasované 

jednotlivo, ako boli riešené v predchádzajúcej zmlu ve. Lebo 

zas v niektorých zmluvách napríklad býva, že invest ícia nie 

je vymožite ľná. Ako neviem, nie sú tam proste ešte niektoré 

detaily, na ktoré by som rád upozornil a chýbajú mi  tam 

niektoré veci, tak preto sa na to pýtam, aby sa to možno 

vyjasnilo.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Len č má slovo a potom pán vedúci bude 

odpoveda ť na tieto konkrétne otázky.  

Pán poslanec, nech sa pá či. 

Ing. Peter   L e n č , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo, pán primátor. 

Mňa by zaujímalo, čo to za investície boli, ktoré tam 

Slovenská národná strana zrealizovala. Pýtam sa pre to, že 

ak to boli investície, ktoré zhodnotili tú budovu, teraz 

myslím, že urobili novú strechu, alebo novú fasádu alebo ja 

neviem čo, tak v tom prípade by som to bral. Ak to boli 

nejaké investície do nejak, proste do nejakých 

rozprie čkovania, alebo neviem čoho, čo aj tak asi bude 

nepoužite ľné pre nás, ke ďže tam chceme MARIANUM a možno to 

tam bude treba celé úplne prerobi ť a vybúra ť vnútri, tak 

v tom prípade by som sa potom prihováral za tú pä ťdesiat 

percent. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

 

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

Ďakujem. 

Pokia ľ si dobre pamätám, tak na finan čnej komisii 

odznelo to, že v podstate zmluvným spôsobom sme zav iazaní 

akceptova ť refundovanie tých investícií, ktorý nájomca tam 

urobil. Naraz som tu konfrontovaní s tým alternatív nym 

návrhom, že bu ď to ľko alebo to ľko. Existuje aj tretia 

možnosť, že nula? 

Ďakujem. 

Teda z tej predchádzajúcej zmluvy vychádzajúc.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Odpovieme, lebo sa pán poslanec Hr čka pýtal, čo bolo 

v zmluve. To je dos ť podstatné pre to rozhodnutie.  

Pán poslanec Drozd.  

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

Ďakujem. 

Ja myslím, že by sme mali rešpektova ť to, čo je 

v ob čianskom zákonníku. Ke ď uznávame investície, tak by sme 

mali hlasova ť v prvom bode.  

A naozaj musíme sa správa ť štandardne k rôznym 

subjektom rovnako. Pri Starej tržnici, ja nechcem u ž do 

detailov, naozaj do investícii zvažujeme zapo čítava ť aj 

pomaly stoli čky, tak preto nechápem postoj niektorých 
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poslancov, pre čo by sme naozaj išli až pomaly na pä ťdesiat 

alebo na nulu.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne.  

Pán vedúci, prosím, keby ste reagovali na otázky, 

ktoré poslanci položili vo vz ťahu k zmluve, k investíciám, 

čo sa vykonalo, ako to bolo zmluvne riešené. 

Nech sa pá či, máte slovo. 

Ing. Ivan   K r i š t o f , zástupca riadite ľa magistrátu a 

vedúci oddelenia správy nehnute ľností: 

Ďakujem. 

Celková investícia, je to v materiáli, bolo oko, bo la 

okolo tristosedemdesiatdva tisíc. Dneska ostalo ešt e na 

zapo čítanie a od za čiatku sa to zo zmluvy zapo čítavalo, 

zhruba sto tisíc euro. Majú to prenajaté od roku 19 94 a, 

a tá investícia bola vykonaná, vykonaná na za čiatku na 

celkovú rekonštrukciu budovy s tým, že tie práce bo li tak, 

ako vždy štandardne prevzaté magistrátom, to znamen á 

pracovníkmi magistrátu na to ur čenými, preberacími 

protokolmi predpokladám.  

Čiže dneska vlastne oni si nestihli ani len odbýva ť tú 

rekonštrukciu, ktorú do toho vložili. Takže to, to o čo 
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žiadajú je vlastne, aby sa im to zapo čítalo to, čo do toho 

investovali.  

A druhá alternatíva, ktorá tam je, tých pä ťdesiat 

percent nájmu, samozrejme ten materiál takto pripra vený 

nebol. Tá, tá požiadavka vznikla na mestskej rade. My sme 

boli zaviazaní ten materiál takto tým pádom priprav i ť 

uznesením mestskej rady.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec. Prepá čte, ešte nie čo, pán vedúci? 

Ing. Ivan   K r i š t o f , zástupca riadite ľa magistrátu a 

vedúci oddelenia správy nehnute ľností: 

A, takisto som len chcel poveda ť, že doporu čujeme 

alternatívu jedna.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Len č a pán poslanec Kolek majú faktické 

poznámky.  

Nech sa pá či. 

Ing. Peter   L e n č , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo, pán primátor. 

Ja som nedostal teda odpove ď na, na moju otázku, čo 

tvorilo tie investície.  



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 12. december 2013 s pokra čovaním 29. januára 2014  

 289 

A pod ľa toho čo teda hovoríte, že si to nestihli 

odbýva ť, to znamená, že my im ešte teraz budeme vraca ť? 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Nie, že budú ďalej býva ť za, odpo čítava ť sa to bude 

z tých investícií. Budeme si to zapo čítava ť.  

Ing. Peter   L e n č , poslanec MsZ: 

Na ďalšie obdobie to majú de facto zadarmo. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Áno, áno. 

Ing. Peter   L e n č , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Kolek, faktická. 

Pán poslanec Kolek. 

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

Ďakujem. 

Ja si myslím, že tiež som nedostal odpove ď. 
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Čiže existujúca zmluva doteraz platná, alebo, ktorú 

teda týmto by sme zrušili, mala zakotvený bod, že p okia ľ 

dôjde k skoršiemu ukon čeniu zmluvy, tak je právo nájomcu si 

nárokova ť na spätné prefinancovanie investícií?  

To bola moja otázka.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Dostanete odpove ď, len najprv ešte pán poslanec Hr čka 

faktickou.  

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Á, ja by som sa ešte pána vedúceho oddelenia Krišto fa 

spýtal, pod ľa zákona 138, prípady hodné osobitného zrete ľa 

musia ma ť zdôvodnenie, že kde v materiáli nájdem dôvod, 

pre čo je to prípad hodný osobitného zrete ľa? 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Takže teraz pán vedúci bude reagova ť.  

Ing. Ivan   K r i š t o f , zástupca riadite ľa magistrátu a 

vedúci oddelenia správy nehnute ľností: 

Ďakujem. 

Čo sa týka, čo sa týka toho, čo bolo vykonané. Ja som 

povedal, bola vykonaná komplexná rekonštrukcia budo vy. 
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Čo sa týka, čo sa týka toho, či je v zmluve napísané, 

ako znela tá otázka, že musia pokra čova ť v nájme. Nie, 

samozrejme nie, nájom kon čí. Oni požiadali o prolongáciu 

tohto nájmu. Ale vzh ľadom na to, že im tie práce a tie, tie 

investície uznané boli, tak v súdnom spore by si to  

nárokova ť od nás mohli. Je to ich právo.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Zmluva by musela obsahova ť, že sa investície 

nepočítajú. Ak to aj v zmluve nie je, vyplýva to všeobec ne 

zo všeobecne právnych predpisov, ktoré hovoria, že 

investície treba vráti ť. Takto to viem ja, možno nie 

presne, ale ur čite k tomu vystúpi pán poslanec Fiala a po 

ňom pán mestský kontrolór. 

Nech sa pá či. 

Stanislav   F i a l a , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo.  

Je, je tam aj v, na strane trinás ť článok dva bod 

desa ť zaujímavé ustanovenie: Nájomca sa zaväzuje po 

vykonaní rekonštruk čných prác formou protokolu 

prenajímate ľovi odovzda ť bezodplatne výšku investi čných 

výdavkov, o ktoré zhodnotil objekt.  

Možno toto dáva aj odpove ď na, na nejaké otázky z 

(poznámka: nezrozumite ľné slovo). 

A ešte na strane štrnás ť je jedna zaujímavá klauzula. 

Bod sedem v článku štyri: Nájomné sa bude, pardon, áno. 
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Nájomné sa bude upravova ť ro čne v nadväznosti na oficiálne 

priznanú mieru inflácie. V tých dvadsa ť rokov som tam 

nenašiel ani jeden rok zapo čítaný. Takže, ja nechcem by ť 

nespravodlivý vo či žiadnej politickej strane, ale zdá sa mi 

byť primerané, aby sme schválili aj tú alternatívu číslo 

dva vzh ľadom na (poznámka: nie je rozumie ť) povedané.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

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. 

Táto zmluva patrila v minulom období k tým, ktoré b oli 

kontrolované mojim útvarom, bola kontrolovaná dos ť podrobne 

a bola kontrolovaná z toho dôvodu, že v tom čase 

účtovníctvo evidovalo vo či Slovenskej národnej strane dos ť 

vysokú poh ľadávku. Dôvod tejto poh ľadávky bol zaprí činený 

tým, že vtedy ešte neboli prevzaté tie práce, ktoré  boli 

v objekte vykonané.  

Pod teda. To bolo ešte predchádzajúce volebné obdob ie. 

Bol vytvorený teda patri čný tlak na to, aby teda sa 

vyjasnilo, že čo naozaj rekonštruované bolo, čo bolo 

v súlade s predstavami mesta. Lebo zase nie každá 

investícia je taká, ktorú musíme prevza ť a presne to tak aj 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 12. december 2013 s pokra čovaním 29. januára 2014  

 293 

skon čilo. Čiže neprevzali sa všetky investície, ktoré do 

objektu vložené, lebo sa vo ve ľkej miere týkali aj 

fungovania, v tom čase centrálneho sídla Dexia banky, ktorá 

sa potom odtia ľ pres ťahovala na Obchodnú ulicu. Tie 

investície nakoniec uznané neboli. 

Napriek tomu však suma investícií, ktorá bola uznan á 

a bola prebraná pracovníkmi magistrátu bola vyššia ako 

celková suma poh ľadávok, ktoré za dané obdobie vznikli na 

nájomnom. To znamená, že je pravda, že Slovenská ná rodná 

strana sa dostala kvázi do preplatku v období, 

pravdepodobne to mohol by ť dvetisícjedenásty, dvanásty rok, 

pri čom, žia ľ ja som nebol pripravený na túto otázku, ale 

som si stopercentne istý, že existuje u nás niekde 

v dokumentácii tej kontroly informácia, že Slovensk á 

národná strana sa toho preplatku v podstate vzdáva 

v prospech mesta, lebo to má vlastne už aj tak prep latené 

smerom do budúcnosti. Ale to je len, len taká infor mácia 

navyše.  

Isté je, že investície vykonané boli. Mesto ich 

uznalo. Tým pádom, že ich uznalo, nie sú sporné. Ná jomné 

mali zaplatené. 

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

Ja som nedostal stále odpove ď na ten zdôvodnenie 

osobitného zrete ľa. Lebo tam to v tom zákone je jednozna čne 

napísané, že v prípade, že sa nie čo prenajíma ako prípad 

hodný osobitného zrete ľa, osobitný zrete ľ musí by ť 

zdôvodnený. Tak sa pýtam, neviem to v tom materiáli  niekde 

nájs ť, že či mi pomôžete? 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Skúsime na to odpoveda ť. Ale ešte pred tým pán 

poslanec Kolek reaguje na pána kontrolóra.  

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

Áno. Vzh ľadom na to, čo tu odznelo, pán kontrolór, ako 

potom vysvetlíte bod desa ť článku dva. Ja ho pre čítam: 

Nájomca sa zaväzuje, to čo tu pán kolega, teda Fiala, už 

hovoril, po vykonaní rekonštruk čných prác formou protokolu 

prenajímate ľovi, teda hlavnému mestu, odovzda ť bezodplatne 

výšku investi čných výdavkov, o ktoré zhodnotil objekt? 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

 

Pán kontrolór chce reagova ť na túto poznámku.  
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Ing. Peter   Š i n á l y , mestský kontrolór hlavného mes ta 

SR Bratislavy: 

Áno, čiže potvrdzujem, že protokolárne boli prevzaté 

práce a ich celková výška nebola uznaná z dôvodu ur čitých 

prác, ktoré boli vylú čené a napriek tomu suma, ktorú 

preukázali, bola vyššia ako nájomné za sedemnás ť, osemnás ť 

rokov, ktoré v tom čase teda bolo aktuálne. Naopak, ešte to 

mali predplatené na ďalšie obdobie až nad hranicu 

dvadsiatich rokov a na to povedali, že to je grátis .  

Ale to posledné, čo som povedal, je naozaj dôvažok, 

podstatné je, že boli odovzdané, boli protokolárne 

odovzdané a prebrané a suma sa stretla s poh ľadávkami, 

ktoré boli predpísané na nájomnom. To je podstata v eci.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pánovi poslancovi Kolekovi teraz nemôžem da ť faktickú, 

lebo toto bola už odpove ď na Vašu faktickú. Ale ja Vám 

pomôžem, pán poslanec, lebo viem čo sa chcete opýta ť. 

Pán kontrolór, je tu sloví čko bezodplatne. Na to sa 

poslanec pýta. Poslanec rozumie, že to bolo odovzda né 

protokolom, že všetko teda sedelo, ale ak mali odov zda ť 

bezodplatne a dnes hovoríme, že im zapo čítavame, tu vidí 

pán poslanec problém a pýta sa na túto čiastku.  

A ja tiež na to pozerám, a priznám sa, že tomu tiež  

úplne na sto percent nerozumiem.  
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Ale je tu slovo bezodplatne. Čiže v platnej zmluve, 

ktorú máme, je slovo bezodplatne, čiže to možno je teraz 

otázka na predkladate ľa, pretože ten sa s tým musí 

vysporiada ť, tam smerovali aj otázky poslancov, aj otázky 

na osobitný zrete ľ.  

Čiže teraz vrátim slovo pánovi vedúcemu Krištofovi.  

Nech sa pá či.  

Ing. Ivan   K r i š t o f , zástupca riadite ľa magistrátu a 

vedúci oddelenia správy nehnute ľností: 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Čo sa týka zapo čítania tých investícií, je tam 

sloví čko bezodplatne. Z našej právnej analýzy z ob čianskeho 

zákonníka vyplýva, že by si to v súdnom spore mohol  

nárokova ť i napriek tomu, že to v tej zmluve je. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Je to tak, jako. 

A čo sa týka odpovede na otázku pána Hr čku, bola to 

zmluva, ktorá nebola schválená v zastupite ľstve, my sme to 

zaradili cez to všetko do prípadov hodných osobitné ho 

zrete ľa. To zdôvodnenie tam nie je. Máte pravdu. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 
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Tá otázka je taká, že, tá otázka je taká, že ja by som 

to zdôvodnil tak, že  

(poznámka: hovor zo sály, mimo mikrofón) 

Prosím?  

Je to prípad hodný osobitného zrete ľa a zdôvodnenie 

tam nie je uvedené. To povedal pán vedúci. Vy ste s a 

pýtali, či ho tam nájdete a Vy ho tam teda nenájdete. 

A osobitný zrete ľ vidím v tom, že prax v tomto meste bola 

taká, že sa snažilo lokalizáciu politických strán v  tom 

meste relatívne ústretovým spôsobom, pokia ľ sa to dalo 

urobi ť. Toto je akýsi analogický pokus urobi ť to ústretovým 

spôsobom, samozrejme jazykom dnešnej právnych predp isov 

a vecí, ktoré s tým súvisia. Toto je pre m ňa istý osobitný 

zrete ľ.  

Môžeme poveda ť SNS cho ďte odtia ľ pre č, budete sú ťaži ť, 

budete sa s niekým musie ť dohodnú ť, alebo respektíve musíte 

niekoho prebi ť z h ľadiska ceny, lebo môže by ť o to záujem. 

Ten objekt je ve ľmi na dobrom mieste. Takže z tohto 

hľadiska si myslím, že má nejakú logiku poveda ť, že 

osobitný zrete ľ, pretože sme aj iným stranám za dvadsa ť 

rokov histórie mesta vyšli v ústrety a vedeli by sm e to tu 

rekapitulova ť, ale nemyslím si, že to je teraz potrebné. 

Pán poslanec Kolek chce na toto zareagova ť. Pokia ľ Vám 

zostala, pán poslanec, faktická poznámka. 

Pán poslanec Kolek.  

Máte faktickú stále zavesenú, čiže ak chcete reagova ť, 

nech sa pá či, ak nie, dám slovo pánovi poslancovi Hr čkovi.  
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Ing. Ignác   K o l e k , poslanec MsZ: 

Ja som, ja som tú odpove ď v podstate dostal. Čiže je 

tu právny nárok na bezodplatné prijatie investovaný ch 

prostriedkov nájomcom. 

Čiže, pod ľa mňa to tvrdenie, že ale z iných zákonných 

dôvodov by to mohlo by ť vyžiadané, prosím no nech je 

žiadané a súdnym spôsobom,  ale tu ako zastupite ľstvo máme 

jasné zadefinovaný ten, ten recipro čný vz ťah,  bezodplatne. 

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 slovo. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ja pre istotu pre čítam ten zákon. Pri nájmoch majetku 

obce z dôvodu hodného osobitného zrete ľa, o ktorých obecné 

zastupite ľstvo rozhodne trojpätinovou vä čšinou všetkých 

poslancov, pri čom osobitný zrete ľ musí by ť zdôvodnený, 

zámer prenaja ť majetok týmto spôsobom je obec povinná 

zverejni ť najmenej 15 dní.  

Ešte raz, ak ho tam nemáte zverejnený, ja viem, že sa 

to dos ť blbo zverej,  

(poznámka: je po čuť slová „je zverejnený“) ale ak tam 

neni zdôvodnený, tak je to proste v rozpore so záko nom. 

a ja sa potom, aj ke ď to tu odsúhlasí zastupite ľstvo, budem 
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sa čudova ť, ak to pán primátor podpíše, pretože ako 

podpísa ť úmyselne uznesenie, ktoré je v rozpore so zákonom,  

mi nepríde zrovna rozumné. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Ešte sa chce niekto vyjadri ť k tomuto bodu programu? 

Konštatujem, že nie.  

Prejdeme k hlasovaniu.  

Pani predsední čka návrhovej komisie má slovo, aby 

uviedla návrhy na hlasovanie.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Budeme hlasova ť o návrhu uznesenia tak, ako nám bolo 

písomne predložené, schva ľuje zmenu uznesenia najprv o 

o alternatíve jedna.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Áno. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte  o alternatíve číslo 

jedna navrhovaného materiálu.  

Alternatíva jedna, to znamená sto percentné 

zapo čítanie poh ľadávok.  
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(Prezentácia a hlasovanie.) 

Dvadsa ťosem  prítomných poslancov,  

pätnás ť hlasovalo za, jeden proti, jedenásti sa 

zdržali, jeden nehlasoval. 

Táto alternatíva nebola schválená. 

Pani predsední čka.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

V tom prípade hlasujeme o 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 číslo 

dva.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Dvadsa ťdevä ť prítomných poslancov, 

Šestnás ť za, nikto proti, dvanásti sa zdržali, jeden 

nehlasoval. 

Ja to rozumiem ako signál, že materiál treba 

dopracova ť a budeme sa ním zaobera ť znovu s doplnením toho, 

čo požadoval pán poslanec Hr čka, čo požadoval pán poslanec 

Kolek. Myslím, že tá diskusia ukázala, že pre čo to neprešlo 

dnes a čo treba urobi ť pre to, aby sme vám predložili 

návrh, ktorý bude odôvodnený s argumnent.  

(poznámka: po čuť hovor zo sály) 
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Ja rozumiem, urobíme to, čo ste požadovali vrátane 

investícií. Veci, aby sme vám ukázali, pre čo  je odôvodnené  

rozhodnú ť týmto spôsobom. Ak vás to získa, bude to možno aj 

preto, že sme ten materiál podrobnejšie rozviedli v  zmysle 

diskusie.  

 

 

BOD 10A VYSTÚPENIA OBČANOV O 16.00 H 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Dámy a páni je 16,06. mám osemnás ť prihlášok, čo 

samozrejme nie sme schopní absolvova ť v tridsiatich 

minútach, ale náš rokovací poriadok hovorí o tridsa ť 

minútach.  

Budem avizova ť poradie vystupujúcich.  

Pán Martin Pätoprstý, pán Martin Kosír, pani Viera 

Hlavenková, pani Alžbeta Mra čková, pán František K ľuska, 

pani Jana Mihalovi čová, pán Martin Kugla, prepá čte, pán 

Vladimír Šimko, pán inžinier architekt Peter Žalman , pani 

Žofia Hari, Hargašová, prepá čte, Natália Ma řáková, pani 

Slavomíra Necpalová, pán Róbert Müller, pani Dorota  

Šimeková, pani Katarína Šimon či čová, pán Viliam Figush, pán 

Ladislav Križan a pán Juraj Jánošík 

Toto je poradie, z ktorého možno nestihneme vystúpe nia 

všetkých, pretože sa to za tridsa ť minút asi nedá.  
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Máme trojminútové limit, na ktorý vás upozorní gong , 

to hovorím pre diskutujúcich. 

Prosím pána Martina Pätoprstého keby prišiel 

k mikrofónu. A pripraví sa tuto niekde na vchode do  

Zrkadlovej sály pán Martin Kosír, aby sme mohli kon tinuálne 

nadviaza ť. Ja vždy budem ohlasova ť aj toho ďalšieho 

re čníka.  

Nech sa pá či pán Pätoprstý, máte slovo. 

Občan   Martin   P ä t o p r s t ý :  

Ďakujem. 

Vážený pán primátor, vážení poslanci, ja to výrazne  

skrátim vzh ľadom k tomu, že je tu časový sklz a je nás tu 

za Ostredky nieko ľko, tak aby na každého došlo. 

Vystupujem dneska v mene obyvate ľov mestskej časti 

Ružinov, konkrétne časť Ostredky, kde sa chystá ve ľký 

investi čný zámer, ktorý z posledného alebo možno posledného  

zeleného sídliska  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prosím k ľud, prosím k ľud, hovorí.  

Občan   Martin   P ä t o p r s t ý :  

Kde, kde je momentálne viac stromov, ako bytovej 

zástavby chce investor postavi ť ďalších šes ť domov, ďalšie 
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štyri polyfunk čné stavby a ďalšie objekty, ktoré by výrazne 

znížili kvalitu bývania.  

Nám sa podarilo v utorok 10. 12. teraz na miestnom 

zastupite ľstve s poslancami, respektíve poslancom sa 

podarilo, nie nám, my sme tam iba boli robi ť ako komparz, 

ale poslanci odsúhlasili územný plán zóny, ktorý by  sa mal 

začať obstaráva ť a preto na tomto mieste teraz by som chcel 

apelova ť na vás, aby ste sa pripojili aj ku poslancom 

a schválili urýchlene to, čo už mestská časť Ružinov 

zaslala opakovane v minulosti na hlavné mesto. Bolo  to 

naposledy v Zmenách a doplnkoch územného plánu 03, kde 

presne toto územie sa malo stabilizova ť tak, aby nebola 

možná ďalšia výstavba.  

Ja by som konkrétne chcel apelova ť na poslancov 

Ružinova, lebo tým to vecne prináleží a hlavne na p ána 

starosta Pekára a pána poslanca Drozda, ktorí nám t o osobne 

pris ľúbili, s tým že pevne verím, že budú ma ť k tomu ešte 

čo poveda ť a naozaj sa budú angažova ť.  

Ja to nebudem na ťahova ť, povedal som všetko podstatné, 

moji ďalší kolegovia povedia nie čo ďalšie. 

Ďakujem ve ľmi pekne.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pánovi Pätoprstému za jeho vystúpenie.  

Diskutuje pán Martin Kosír. Do diskusie sa pripraví  

pani Viera Hlavenková.  
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Nech sa Vám pá či. Pán Kosír.  

Občan   Martin  K o s í r :  

Vážený pán primátor, vážení poslanci, ja som Martin  

Kosír, bývam na Ostredkoch a som jedným z členov peti čného 

výboru, ktorý bojuje proti revitalizácii Ostredkov v tej 

forme, ktorá bola zverejnená. A dnes sme na magistr át 

odovzdali petíciu s tritisíc devä ťstodevätnástimi podpismi. 

Len pre informáciu, aby to vedel každý, ja to pre čítam 

sprievodný list. Proti oznámenému zámeru spolo čnosti 

RISTON, ktorá v lokalite mestská časť Ružinov časť Ostredky 

v rámci takzvanej revitalizácie plánuje výrub strom ov 

a výstavbu bytových domov a ďalšej infraštruktúry, 

vyjadrili svoj nesúhlas ob čania Slovenskej republiky 

podpísaní na jednotlivých peti čných hárkoch. Text petície, 

aby ste vedeli: My dolupodpísaní ob čania žiadame zrušenie 

plánovanej výstavby a výrubu jestvujúcej zelene v l okalite 

Ostredky pod zámienkou revitalizácie dotknutého úze mia na 

parcelách, sú tam uvedené parcely, v katastrálnom ú zemí 

Ružinov. To bol text petície.  

Ako som už spomenul, celkový po čet ob čanov zapojených 

do petície, ktorí sa do nej zapojili v období od 4.  12., to 

jest necelých osem dní, do dátumu odovzdania petíci e, to je 

dnes, je tritisíc devä ťsto devätnás ť.  

A v tejto súvislosti žiadame magistrát hlavného mes ta 

Slovenskej republiky a tak isto aj mestské zastupit eľstvo 

hlavného mesta Slovenskej republiky o zoh ľadnenie výsledkov 

petície pri všetkých rozhodnutiach týkajúcich sa 

navrhovanej výstavby na Ostredkoch. Ako prioritu ži adame 
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schváli ť navrhované Zmeny a doplnky 03 ÚPN hlavného mesta 

Bratislavy za mestskú časť Bratislava Ružinov, kde sú 

zapracované aj zmeny pre lokalitu Ostredky.  

Aby som nehovoril moc dlho, ešte chcem spomenú ť, že 

mestská časť Ružinov už približne pred rokom odstúpila 

magistrátu hlavného mesta Slovenskej republiky  náv rh zmien 

a doplnkov v územnom pláne Bratislavy, ale doposia ľ sa 

v tomto ni č nezrealizovalo. Preto Vás vyzývame o urýchlené 

schválenie týchto zmien.  

Poslanci miestneho zastupite ľstva mestskej časti 

Ružinov na svojom ostatnom zasadnutí d ňa 10. 12. 2013, to 

jest v utorok teraz, jednohlasne vyjadrili podporu 

aktivistom a podobný postoj o čakávame od vás ako zvolených 

zástupcov obyvate ľov mesta.  

Zele ň v Bratislave je to najcennejšie, čo tu máme, 

preto navrhované zmeny a doplnky územného plánu Bra tislavy 

v mestskej časti Ružinov je zatia ľ minimum, čo žiadame 

zachova ť. Preto vás prosíme a dovo ľujeme si vás požiada ť, 

aby ste odložili nabok svoje stranícke a osobné spo ry alebo 

záujmy podnikate ľských subjektov a aby ste hlasovali 

výlu čne vo verejnom záujme a zárove ň v záujme, v záujme 

obyvate ľov Bratislavy, vašich voli čov. 

Vopred vám ďakujeme za podporu. Iniciatíva Zachrá ňte 

Ostredky, naše sídlisko.  

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 pánovi Kosirovi.  

K tomu len dve krátke poznámky. Pán Kosir, aby ste aj 

Vy vedeli  

(poznámka:  potlesk) 

a možno aj všetci tí, ktorí prišli s Vami. Ke ďže ste 

odovzdali petíciu o po čte tritisícdevä ťstodevä ťdesiat 

podpisov, my máme pravidlo, že sa ňou bude zaobera ť mestské 

zastupite ľstvo na svojom ďalšom zasadnutí. Pevne verím, že 

prídete aj Vy, aj ďalší obyvatelia Ostredkov. Tam sa budeme 

snaži ť da ť konkrétnu odpove ď na Vašu petíciu.  

Čo sa týka obstarávania Zmien a doplnkov číslo 3, nie 

je pravda, že sme ni č neurobili. Nevidno to, ale možno 

zrovna v januári, kde bude Vaša petícia budeme pred stavova ť 

poslancom pripravené zmeny a doplnky na prerokovani e. Čiže 

možno už uvidíte ten konkrétny krok, ktorý mesto ch ce 

urobi ť a ktorý by sa mal v priebehu roku 2014 udia ť. Lebo 

tak sme sa s poslancami a s mestskou časťou dohodli.  

Čiže budete ma ť dva krát možnos ť sa k tej veci 

vyjadri ť, raz vo forme diskusie k petícii a potom druhý 

krát, ke ď budete vidie ť ten materiál o zmenách a doplnkoch.  

Len takú krátku poznámku. 

Občan   Martin  K o s í r :  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Dávam slovo pani Viere Hlavenkovej, po nej sa pripr aví 

pani Alžbeta Mra čková.  

Občianka   Viera    H l a v e n k o v á :  

Dobrý de ň vážené pani poslankyne, vážený pán primátor 

a vážení páni poslanci, volám sa Viera Hlavenková a  som 

zástupky ňa nášho peti čného výboru.  

Tuto už predo mnou predre čníci povedali dos ť faktov, 

čiže ja za čnem z trochu iného súdka. Ja som výtvar 

(poznámka:  nie je rozumie ť) a teraz spolu so všetkými 

našimi ob čanmi odsudzujeme tento brutálny a necitlivý 

zámer, kto (poznámka:  nie je rozumie ť) do urbanistického 

riešenia, vynikajúceho, hoci je zo šes ťdesiatich rokov. Mám 

tu podporné stanovisko pána architekta Šlachtu, mám  doma 

projekty. Zasahuje do tohto urbanistického zámeru v eľmi 

hrubým spôsobom, pretože. A dokonca nie je ani dobr e 

pripravený.  

Takže ja by som zatia ľ chcela, aby ste nám pomohli 

zabráni ť tomu a pevne verím, že dnešný magistrát na čele 

s pánom primátorom bude zapísaný v mysliach ľudí a 

(poznámka:  nezrozumite ľné slovo) ľudí. A nechceme ni č iné, 

iba k ľudné bývanie.  

A kon čím vetou, že sila ľuď, ľudí by mala by ť 

silnejšia ako sila pe ňazí.  
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Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem ve ľmi pekne pani Hlavenkovej. 

Chcem da ť slovo pani Alžbete Mra čkovej, ktorá vystúpi 

ako ďalšia prihlásená. Pripraví sa pán František K ľuska.  

Nech sa pá či, pani Mra čková. 

Občianka   Alžbeta    M r a č k o v á :  

Dobrý de ň. ďakujem ve ľmi pekne.  

Ja vlastne vystupujem k bodu 24, tak som sa dovolil a 

ako ob čianka teda k aktivitám Bratislavskému 

dobrovo ľníckemu centru poveda ť pár slov. 

Ďakujem vám za podporu k tomuto roku aj minulému ro,  

aj k budúcemu roku, ktorú ste nám prejavili a chcem  poveda ť 

o tom, že našim základným cie ľom bolo a stále je prepája ť 

dobrovo ľníkov, verejnos ť, motivova ť do, do, motivova ť, 

motivova ť verejnos ť k dobrovo ľníctvu v Bratislave a zárove ň 

uči ť organizácie, ako s dobrovo ľníkmi pracova ť.  

Otvorili sme Bratislavské dobrovo ľnícke centrum 

oficiálne 13. septembra. Sedíme v Starej tržnici. T akže sa 

nám to trošku celé natiahlo s administratívnymi 

a byrokratickými úkonmi. Ale to nám vôbec nevadilo.  Od mája 

sme mali zamestnanky ňu, ktorá sa venovala na plný úväzok 

práci s organizáciami. Máme teraz šes ťdesiatpä ť 

registrovaných organizácií v našej databáze. Máme v yše 

tristopä ťdesiat prvých prihlásených dobrovo ľníkov.  
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Naša práca s organizáciami spo číva v tom, že robíme 

rôzne workshopy, semináre, tréningy. Posielame news lettre 

pravidelne organizáciám, inšpirujeme ich pre to, ab y 

zapájali dobrovo ľníkov do svojich aktivít. Robíme zoznamky 

pre dobrovo ľníkov, tak to voláme také informa čné semináre 

pre ľudí, ako sa zapoji ť do dobrovo ľníctva. Robili sme, aj 

robíme teraz momentálne viano čnú kampa ň, ktorú zajtra 

rozbiehame aj v spolupráci s našimi reklamnými a me diálnymi 

agentúrami, ktoré nám robia túto prácu pro bono, ta kže sa 

veľmi tešíme, že sme našli aj biznis partnerov, ktorí nám 

pomáhajú inšpirova ť ľudí pre dobrovo ľníctvo.  

Začali sme prácu aj spoluprácu s mestskými 

organizáciami, čomu sa ve ľmi tešíme. Máme za sebou prvé 

stretnutie s riadite ľkami domov pre seniorov a chceme 

rozbehnú ť aj tam dobrovo ľnícke programy. Rovnako taký plán 

pre budúcnos ť je za zapoji ť dobrovo ľníkov aj do kultúry 

a do mestských kultúrnych organizácií. Tak uvidíme,  čo sa 

nám podarí.  

Momentálne ešte rozbiehame také video motiva čné pre 

dobrovo ľníkov. Našli sme zopár ďalších sponzorov, takže sa 

tešíme.  

Roz. 5. novembra bol Medzinárodný de ň koordinátorov 

dobrovo ľníkov, organizovali sme aj jedno pekné podujatie, 

aby sme trošku zvýšili prestíž aj koordinátorom. A tento 

týžde ň sme, organizovalo Divadlo Astorka vystúpenie, kde 

bol aj Lukáš Latinák ako vyslanec dobrovo ľníctva, ktorý nám 

zabezpe čil jedno celé divadlo pre dobrovo ľníkov 

v Bratislave, teda celé predstavenie, kde sa zú častnilo asi 
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dvesto ľudí, čo vykonávajú prácu zadarmo v prospech tých, 

ktorí to potrebujú.  

Naše plány sú také, že chceme viac rozbieha ť aj 

firemné dobrovo ľníctvo. Zabezpe čili sme firemných 

dobrovo ľníkov pre Mestské lesy aj pre Námestie Slobody. 

Chceme to robi ť ove ľa viac a ponúka ť také balí čky pre 

firmy.  

Chceme robi ť takisto takzvanú, my to tak voláme 

pracovne, Bratislavskú kartu dobrovo ľníka a k tomu 

potrebujeme firmy a organizácie, ktoré ponúkajú rôz ne 

služby, aby dávali z ľavy dobrovo ľníkom v Bratislave, čím 

chceme zvýši ť prestíž pre dobrovo ľníkov v Bratislave.  

Ďakujeme za podporu, ale jedna pracovná pozícia, mám e 

pocit, že nám nesta čí, takže sa snažíme stále h ľadať nové 

zdroje, pretože tých aktivít, ktoré sme urobili za krátky 

čas bolo naozaj ve ľa a na to, aby sme mohli fungova ť 

v takomto a ešte vä čšom rozmere potrebujeme vä čší balí ček 

(gong) pe ňazí, tak vás poprosíme o vä čšiu podporu 

v budúcnosti. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujeme ve ľmi pekne pani Mra čkovej.  

Diskutuje pán František K ľuska, pripraví sa pani Jana 

Miklovi čová.  
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Občan   František   K ľ u s k a :  

Vážený pán primátor so spolupracovníkmi za 

predsedníckym stolom, vážené panie poslankyne, váže ní páni 

poslanci, v rámci bodu dvadsa ť dnešného programu vyslovi ť 

osobám zdravotne ťažko postihnutým úctu, uznanie a podporu 

návrhu, ktorý tento bod obsahuje. Pre ich životný ú del 

z h ľadiska ľudského uvedený návrh je opodstatnený a žiaduci 

na schválenie.  

Je tu však aj iná drasticky postihnutá skupina osôb , 

pre ktorú sme predpokladali osobitný analogický bod  

dnešného programu. Ide o osoby, ktoré za svoju činnos ť 

v zápase o slobodu a za sociálnu spravodlivos ť minulým 

totalitným režimom v rokoch 1948 až 1989 aj za ú čelom 

spolo čenskej izolácie boli uvrhnuté za mreže do pracovnýc h 

táborov alebo vys ťahované zo svojich domovov na od ľahlé 

miesta. 

Títo politickí väzni v ťažkých diskrimina čných 

podmienkach v uránových, či uho ľných baniach a stavebných 

podzemných prácach, za psychickej tyranie a pri rôz nych 

osobných rizikách vytvárali pre spolo čnos ť miliardové 

materiálne hodnoty, pri čom ve ľmi trpeli aj ich manželskí 

partneri a osobitne deti. A na tieto osoby chcem te raz 

upriami ť vašu pozornos ť a požiada ť vás o analogický návrh 

ako v bode dvadsa ť dnešného programu. Mimo tých, čo sú nad 

sedemdesiat rokov, jedná sa o cirka štyristo až pä ťsto 

osôb.  

Potrebné organiza čné a administratívne podmienky, 

respektíve detaily, sú ďalšou vecou vzájomnej dohody, 

obdobne ako tomu bolo v minulých rokoch.  
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Ďakujem za Vaše pochopenie a ústretovos ť.  

Hovorím za Konfederáciu politických väz ňov Slovenska, 

adresa: Silvánska 11, 841 04 Bratislava.  

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem ve ľmi pekne pán K ľuska.  

Zrejme sa týmto budeme zaobera ť naozaj v bode dvadsa ť. 

Aj tým Vašim vystúpením.  

Slovo dávam pani Jane Miklovi čovej. Pripraví sa pán 

Martin Kugla.  

Občianka   Jana   M i k l o v i č o v á :  

Dobrý de ň, ďakujem za slovo, pán primátor. 

Ja sa vyjadrujem k bodu číslo dvadsa ťdva trošku 

v predstihu, pretože naozaj, nie sme tu schopní čaka ť do 

neskorej ve černej a pre to, čo sa deje s predsálí, ten 

záujem o diskusiu, celý ho skrátim na nejakú faktic kú 

poznámku. 

Stála som tu pred rokom za ružinovské, petržalské 

a ra čianske nezávislé iniciatívy. Je to platforma, ktorá  sa 

zaoberá samosprávou mestských častí, ale aj mestskou 

samosprávou. Mali sme ve ľké výhrady k participatívnemu 

rozho, rozpo čtu a čo sa stalo po roku. Po roku sa stalo to, 

že niektoré naše kritické hlasy si osvojil dokonca 

magistrát, ale osvojili si ich aj iniciátori 
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participatívneho projektu, ktorí nás vtedy mali za 

nepriate ľov.  

Ale kam sa posunuli veci? Nakoniec vy viete, nebude m 

vám citova ť ich otvorený list, a stalo sa to, že aj oni 

poukazujú, že treba participatívny rozpo čet nastavi ť, že 

nemá jasné pravidlá, (poznámka: po čuť vravu zo sály 

a nebolo rozumie ť slovo) sa my, pretože sme neutrálni 

(poznámka: nie je rozumie ť), že je to ve ľmi, ve ľmi ťažké a 

zložité. Haló.  

Akú filozofiu si osvojili iniciátori participatívne ho 

projektu, že chcú ho zmeni ť na, na grantový systém. A to by 

sme potom asi boli vo vä čšom po čte, nás tu nie je to ľko, 

ako tých druhých ob čanov v druhej veci, asi potom zobrali 

útokom naše kritické hlasy. 

Tak ja by som len to ľko. Viem, že vy máte iba zobra ť 

participatívny rozpo čet na vedomie, takže nie je vlastne čo 

rieši ť, ale dovolím si upozorni ť na filozofiu pána Dušana 

Hájeka z Konzervatívneho inštitútu Milana Rastislav a 

Štefánika, ktorý deklaruje, (poznámka: nie je rozum ie ť, 

vypadáva zvuk) v municipalite už participatívny roz počet 

nie je v móde. Nebudem teraz tu robi ť dišputu, či je to 

dobré alebo zlé, ale pokia ľ budú ob čania a dobrovo ľníci ma ť 

(poznámka: vypadol zvuk, nie je rozumie ť) vyslovene 

(poznámka: vypadol zvuk, nie je rozumie ť) zámery 

participova ť, čo mnohí iniciátori nemajú, ale to tiež 

nebudeme tuná rozvádza ť, tak vtedy, si myslím, či je to 

v móde  alebo nie je to v móde, to nie je podstatné . 

Podstatné je, že tu je ešte aktívny ob čan Bratislav čan, že 

má záujem o veci verejné a do ur čitej mieri aspo ň, by som 
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povedala, je aj vypo čutý, pretože naše kritické poznámky si 

vypo čul aj zo strany magistrátu a sú zapracované. Nie sú  

dobré, mali by sme ešte ve ľa výhrad, mám ich tu napísaných, 

ale je to krátky čas a ke ďže to budete bra ť iba na vedomie, 

tak nie je čo rieši ť. Len by som si vás dovolila vyzva ť, 

aby ste sa aj vy viacej zaujímali o participatívny 

rozpo čet, ako sa zaujímajú ob čania vo vo ľnom čase a do 

ur čitej miery, (gong) to už je trošku mimo, o rok sú v oľby 

a my máme všetky vaše kampa ňové letáky, takže sa vás budeme 

potom pýta ť, čo ste splnili k ob čanovi.  

Ďakujem a príjemné Vianoce. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Slovo má Martin Kugla, po ňom sa pripraví pán inžinier 

architekt Vladimír Šimko. 

Nech sa pá či, pán Kugla.  

Občan   Vladimír   K u g l a :  

Vážené pá, vážené dámy, milí  páni, alebo naopak, 

vystupujem tu dnes ako zástupca organizácie Iniciat íva za 

efektívnu a ekologickú dopravu. Boli sme sú časťou tímu, 

širšieho tímu organizácií, ktoré dávali pripomienky  

k sú ťaži na riešenie petržalskej osi.  

Táto sú ťaž bola odpubli, odpublikovaná pred pár d ňami. 

Musím konštatova ť, že je absolútnou katastrofou. 
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Z pripomienok ob čanov sa do sú ťaže nedostalo ni č. Zadanie 

plné krásnych slov, ale je to všetko cukrová vata v  časti 

.odporú čania. To, čo je podstatné, je v časti 7.1 Sú ťažné 

podklady so záväznými údajmi. Tu sa človek nesta čí divi ť. 

V záväznej časti je územný plán mesta, sú tam navyše 

schválené developerské štúdie a územný plán zóny (p oznámka:  

nie je presne rozumie ť, nie čo také ako „canica“) Petržalka. 

Teda presne to, čo verejnos ť odmietla.  

Z pripomienok verejnosti tam nie je ni č. Napriek 

verejnému s ľubu primátora a v prípade petície dokonca 

uznesením mestského zastupite ľstva, tak tie tam neboli, 

petícia sa tam dostala dodato čne na nátlak alebo na, na 

upozornenia aktivistov v týchto d ňoch.  

Takzvaný Central park, myšlienka líniového zeleného  

pásu územia, ku ktorej sa dokonca primátor verejne 

prihlásil, tam nie je vôbec. Nie, že v záväznej časti, ale 

ani v spomínanej cukrovej vate.  

Podmienky síce nesmelo pripúš ťajú, že výsledky sú ťaže 

môžu slúži ť prípadne pre zmenu územného plánu mesta, ale 

tak ako je sú ťaž koncipovaná, je jasné, že ide 

o prekreslenie existujúceho územného plánu s malými  

kozmetickými zmenami.  

Ak chce mesto zo sú ťaží nové idey na toto územie, tak 

táto sú ťaž ich nevie prinies ť. Mesto sa bráni 

argumentáciou, najprv sa vraj urobí sú ťaž na zhotovite ľa 

štúdie a pripomienky a návrhy verejnosti sa budú ri eši ť až 

pred samotným zadaním štúdie na riešenie koridoru. No, je 

to fascinujúca argumentácia, neodpovedá napríklad p reto na 
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otázku pre čo mesto do leta zberalo podmienky, pripomienky 

verejnosti a tvárilo sa, že ich bude vyhodnocova ť. Ale je 

to, ako keby ste chceli návrh kabrioletu, hej, ale urobíte 

súťaž na tatrovku a ví ťaz, ktorý vyhrá sú ťaž na tatrovku, 

bude navrhova ť váš kabriolet.  

Keďže sú v záväznej časti tie spomínané štúdie, 

kompletne celá severná časť od Nad Romanovovou je už 

zaregulovaná, hej? nemôže do toho zhotovite ľ vstúpi ť. Čiže 

polovica vášho návrhu bude tatrovka.  

Ešte jeden ve ľmi vážny dôvod, na ktorý nás upozornili 

architekti, s ktorými spolupracujeme. Tá sú ťaž sa nedá 

stihnú ť. Tá sú ťaž sa robila a pripravovala osem mesiacov 

a do 31. januára majú odovzda ť sú ťažiaci návrhy, majú na 

to, Vianoce sú tam, čiže majú na to šes ť týžd ňov. Viacerí 

nás upozornili, že nejdú do toho z tohto dôvodu.  

Dámy, páni, predkladáme vám návrh, ktorý by mal 

odstráni ť najvä čšie, najvä čšie míny v tejto sú ťaži a chceme 

vás vyzva ť, aby ste túto sú ťaž zrušili a nechali vypísa ť 

takú, ktorá prinesie skuto čne nové idey a bude férová.  

Primátor sa síce pokúsi argumentova ť časovým stresom, 

ale faktom je, že na toto je dos ť času. Toto nie je Starý 

most, (gong) toto sa bude rieši ť v ďalšom rozpo čtovom 

období, to znamená rok 2014 až 20. Ni č sa nestane, ke ď sa 

súťaž pripravovala osem mesiacov, ke ď sa posunie ten termín 

o ďalších šes 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 pánovi Kuglovi za jeho vystúpenie.  

Budem Vás citova ť, pán Kugla, pretože ste tu 

predniesli klamstvo, že z pripomienok verejnosti sa  

nedostalo ni č, takže bude to uverejnené v Petržal čanovi 

tak, jak Vy ste na moju adresu napísali takúto vetu  

a nepodložili ste ju ni čím, len takými chabými tvrdeniami, 

ako ste tu povedali teraz, ale to si povieme 

v Petržal čanovi.  

Pán architekt Šimko má slovo. Po ňom sa prihlási pán 

Peter Žalman.  

Pán Šimko tu nie je. Čiže stráca poradie.  

Pán Peter Žalman, po ňom sa pripraví pani Žofia 

Hargašová.  

Občan   Ing. arch. Peter   Ž a l m a n :  

Vážený pán primátor, vážení poslanci, chcel by som 

využi ť možnos ť vyjadri ť sa ako ob čan. Vyjadrím sa k tej 

istej téme, ako môj predre čník, ale z poh ľadu profesionála 

architekta.  

Odznelo tam nieko ľko pripomienok. Tak isto som sa 

zúčastnil nieko ľkých sedení v tejto sále k danej téme. Ona 

úzko súvisí s problematikou ko ľajovej dopravy 

a s problematikou generelu dopravy Bratislavy,  kto rý sa 

momentálne už prakticky spracováva tá prípravná časť a bude 

pokra čova ť návrhová časť.  
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Ja som vystúpil aj  v tých predchádzajúcich 

stretnutiach, ktoré sa venovali len tejto problemat ike 

koľajovej dopravy v Petržalke a z predre čníkom súhlasím 

v tej oblasti termínu. Ten termín je skuto čne krátky 

z poh ľadu m ňa, človeka s tridsa ťro čnou praxou je skuto čne 

dos ť zložité za nieko ľko týžd ňov spracova ť takú zložitú 

problematiku.  

Dovolím si upozorni ť tiež na tie súvislosti, ktoré som 

spomenul tu pred tým a to je nadväznos ť tohto priestoru, 

čiže centrálnej osi Petržalky a jej nosného, nosného  alebo 

jej kostry ko ľajového systému na centrum mesta a na 

spracovávaný generel. Viete z h ľadiska logiky veci je 

absolútne nelogické spracova ť parciálnu časť pred celkom. 

Čiže pokia ľ my nemáme jasné ďalšie ko ľajové trasy v meste, 

ktoré vyplynú vlastne z návrhu generelu, my vlastne  

doriešujeme, doriešujeme parciálnu časť.  

Takže toto je z h ľadiska profesionálneho. Uvedomme si, 

sú niektoré chvíle, kedy sa treba pozastavi ť a uvedomi ť si 

čo robíme. Potom plodíme také nezmysly ako tu boli 

prezentované. Tá oto čka oproti TPD, technicky škaredé, 

nedokonalé a aj esteticky architektonicky absolútne  zle 

riešený. Čiže ženieme sa znova tou istou cestou.  

Na druhej strane, on je, on je to, je to situácia 

paradoxov. Je potrebné, tie prostriedky prirodzene minú ť, 

je potrebné to mesto rozvíja ť, ale ako bolo povedané, ke ď 

venujeme časť t príprave, tak je predsa absurdné, aby sme 

venovali výkonu tej samotnej činnosti, čiže spracovaniu 

toho návrhu (poznámka:  nie je rozumie ť slovo) polovi čný 

čas.  
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Ďakujem za pozornos ť.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Myslím, že táto pripomienka je namieste a je vecná 

a budeme sa ňou zaobera ť, pán architekt, tak ako 

pripomienkou pána Kuglu k tomu termínu. To považuje m za 

vážne a naozaj také, aby ste mali priestor, pretože  snažíme 

sa tu vygenerova ť idey, ktoré súvisia najmä s urbanistickým 

dotvorením toho celého priestoru. A verím pevne, že  to 

budeme schopní ešte urobi ť.  

Pani Hargašová má priestor na vystúpenie. 

Pripraví sa pani Natália Ma řáková. 

Nech sa pá či, pani Hargašová. 

Občianka   Žofia   H a r g a š o v á :  

Dobrý de ň vážený pán primátor, vedenie mesta, ako aj 

zastupite ľstvo, ja by som chcela vás informova ť oh ľadne 

výstavby polyfunk čné bytové domy DOMINO v Petržalke na 

Jasovskej ulici.  

A v roku 2007 bol vydaný investi čný zámer, ku ktorému 

sme dali nesúhlasné stanovisko s výstavbou a potom teda 

zástavba bola, bola, bolo ticho. Zrazu 30. septembr a tohto 

roku za čala výstavba týchto bytových domov a pä ť bytových 

(poznámka:  vypadával zvuk, je po čuť „šiestymi“ výpadok 

zvuku „navýšené na“ výpadok zvuku).  
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Tak sme sa za čali zaobera ť, že vlastne čo sa tam robí 

a zis ťovali sme si informácie ako aj podklady. Zistili sm e, 

že sme neboli ú častníkmi konania v územnom konaní, 

stavebnom konaní ani zmena stavby pred jej dokon čením. Čiže 

boli popreté naše práva, jednak ob čanov a jednak ako 

vlastníkov bytov, ke ďže sme ako vlastníci bytov priamo 

dotknutí realizovanou výstavbou.  

Potom sme zis ťovali teda stavebné povolenie, ktoré je 

v rozpore s územným rozhodnutím a porušuje jedenás ť 

paragrafov zákona 50 z roku 76.  

Takisto bolo po, bola porušená záväzná časť územného 

plánu hlavného mesta, ktorá dané územie kvalifikuje  ako 

zmiešané územie, v ktorom mala by ť 40% ob čianska vybavenos ť 

a 60% byty. Toto všetko bolo rozhodnutím o zmene st avby 

pred dokon čením, v čase kedy ešte stavba ani neza čala, už 

bolo vydané a bolo to všetko zmenené, že sú tam len  byty. 

Tým pádom teda došlo k porušeniu záväznej časti hlavného 

mesta Bratislavy.  

Potom sme za čali bojova ť, dali sme teda odvolania na 

Okresný úrad bytovej politiky a výstavby žiados ť 

o preskúmanie týchto vydaných rozhodnutí, ich 

právoplatnosti ako v mimoriadnom odvolacom konaní. Je to 

tam skoro už šes ťdesiat dní, do dneska sme nedostali žiadnu 

odpove ď. Čiže orgány, ktoré majú kona ť, nekonajú, na ťahujú 

úmyselne čas, pretože stavebník aj napriek tomu stavia 

stavbu a ve ľmi ráznym krokom ke ď ráno od šiestej do ve čera 

do šiestej tam hu čia stroje a robia, len aby sa čo 

najviacej prestavalo.  
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Vyzvali sme miestny úrad Petržalka, ako štátny 

stavebný doh ľad, aby vykonali kontrolu (poznámka:  

prerušený zvuk). Nevykonali ju. Potom sme požiadali  aj 

Slovenskú stavebnú inšpekciu, inšpektorát, ktorý te da 

vykonali dva krát kontrolu a potvrdili naše podozre nie, 

ktoré (gong) spo číva v tom, že stavbu stavebník si posunul 

ešte o dva metre bližšie k nášmu bytovému domu v ro zpore 

s územným konaním, aj v rozpore s vydaným stavebným  

povolením.  

Všade, kde sa odvolávame, bohužia ľ, zatia ľ sme 

nedostali žiadne odpovede, takže sme sa obrátili aj  na 

Okresnú prokuratúru a momentálne ideme postupova ť pod ľa 

súdnou cestou. Jednak v ob čianskom konaní a jednak 

v trestnom, pretože pán starosta si robí srandu 

z obyvate ľov. Bola reportáž v JOJke, kde vyhlásil, že 

stavbu zastaví, pred mesiacom nám napísal, že stavb u už 

administratívne zastavil. Pýtali sme sa, čo je to 

administratívne, aby ju zastavil reálne. Do dnešnéh o d ňa 

stavba nie je zastavená a stavba teda pokra čuje. Pritom je 

tam hrubé porušenia.  

Potom sme vyzvali teda Inšpekciu, ktorá potvrdila, 

zamerali túto vzdialenos ť a potvrdili, že stavba celá je 

posunutá o dva metre bližšie k bytovému domu.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

(poznámka:  vypadnutý zvuk) 
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...že uplynul čas a za Vami je pripravená pani 

Mařáková.  

Občianka   Žofia   H a r g a š o v á :  

Ja len ešte chcem. 

(poznámka:  potlesk) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Čiže ona chce pokra čova ť možno v tom, čo hovoríte, 

čiže nech sa pá či, skúste dokon či ť.  

Nech sa pá či.  

Občianka   Žofia   H a r g a š o v á :  

Ešte len jednu vetu. Jednu vetu, pán primátor. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Nech sa pá či. 

Občianka   Žofia   H a r g a š o v á :  

Ohľadne nebytových priestorov, ktoré sú umiestnené 

dole v suteréne.  

Vzdialenos ť nie je dodržaná ani medzi bytovým domom, 

ale nebytové priestory vzdialenos ť je sedem metrov. Ako 

vyjde svetlotechnický posudok na tieto nebytové pri estory, 
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ako sa tam budú obchádza ť autá, ktoré ich budú zásobova ť 

a ke ď je tam vlastne prístupová cesta do tých nových dom ov?   

Celý projekt bol od po čiatku zlý. Je to úplne, pretože 

ten naprojektovaný projekt im nevojde na dané územi e. Ako 

toto mohli dovoli ť? Porušené práva ob čanov, porušené naše 

vla (poznámka:  vypadnutý zvuk) práva, všetko poruš ené, ale 

stavba beží. Ja sa pýtam, kto ju zastaví a kedy?  

Alebo ešte k tej odpovedi chcem jednu vetu, že pán 

starosta nám dal odpove ď, že on pripravuje už koná 

a pripravuje dodato čné povolenie stavby. Ďalšie hrubé 

porušenie stavebného zákona.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

(poznámka:  potlesk) 

Chcem poveda ť, že ten paragraf osemdesiatosem 

a o ktorom hovoril pán starosta, je konanie o dodat očnom 

povolení stavby alebo o jej odstránení. To je to is té 

konanie.  

Občianka   Žofia   H a r g a š o v á :  

Osemdesiatosmi čka je odstránenie a osemdesiatosmi čka 

a) je dodato čné povolenie. A ešte. 
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Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Nie, toto beží jedno konanie, jedno konanie, pani 

Hargašová. Ur čite áno. Výsledok môže by ť bu ď dodato čné 

povolenie, ak sa ukáže, že stavba je v súlade so zá ujmami 

chránenými zákonom, alebo odstránenie, pokia ľ sa ukáže, že 

nie. Čiže to konanie je jedno. A môže ma ť výsledok 

odstránenie alebo povolenie stavby. Nemôžu by ť dve konania.  

Občianka   Žofia   H a r g a š o v á :  

No a ja sa pýtam, kto zastaví tie práce, ke ď akože 

stavebník stále pokra čuje, preinvestuje tam milióny, potom 

nastane nejaké vyrovnávanie, alebo to ob čania na celej 

čiare prehrajú a postavia sa tam tie domy.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ja budem hovori ť.  

Občianka   Žofia   H a r g a š o v á :  

A my budeme býva ť. Predstavte si tie domy, ktoré sú 

oto čené  len na tú stranu, majú tam okná a budú tam ma ť 

(poznámka:  prerušený zvuk). 

(poznámka:  po čuť hovor mimo mikrofón) 
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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.  

My sme Vám venovali viac ako šes ť minút, ale myslím 

si, že tá téma si to zaslúži. Ja budem hovori ť s pánom 

starostom, ale dám slovo pani Ma řákovej, ktorá chce k tej 

istej téme vystúpi ť.  

Čiže, nech sa pá či, pani Ma řáková má slovo.  

Pripraví sa pani Slavomíra Necpalová. 

(poznámka:  po čuť vravu z rokovacej sály) 

Áno, v tejto chvíli prešlo tridsa ť minú ť, čiže toto je 

posledná prihlásená. 

Tridsa ť minút uplynulo, toto je posledná prihláška. 

Žia ľ, tie ďalšie už nestihneme, pretože časový limit je 

taký, že nám neumož ňuje tie vystúpenia zaradi ť do programu.  

Nech sa pá či, pani Ma řáková. 

Občianka   Natália   M a ř á k o v á :  

Ďakujem. 

Vážený pán primátor, vážené poslankyne, vážení 

poslanci, sme zástupcovia domu, tak ako povedala ko legy ňa 

na Jasovskej 2 až 12. Sú to štyri nebytové priestor y 

a tristodevä ťdesiatštyri nebytových jednotiek kde žije 

okolo sedemsto osôb a stopä ťdesiat detí. Ja si myslím, že 

je to skoro jedna ve ľká dedina tento náš dom.  
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No jedná sa o ten polyfunk čný objekt DOMINO. Tu boli 

porušené rôzne smernice, zákony, okrem iného aj sme rnica 

Slovenská technická norma o parkovacích stojiskách.  

V uvedenom objekte je plánovaných devä, v prvej eta pe 

devä ťdesiat bytových jednotiek, avšak parkovacích stojís k 

je len osemdesiatdva. Pod ľa tej normy, ktorú som citovala, 

má by ť parkovacích stojísk stopä ťdesiat. Čiže tam chýba 

o šes ťdesiatosem parkovacích stojísk menej.  

A pýtam sa vás, vieme všetci ako sa parkuje 

v Bratislave, že sa pripravuje aj štúdia o parkovan í na 

území Bratislavy, že jak sa toto bude rieši ť, ke ď vlastne 

šes ťdesiatosem áut bude v lufte? Asi takto. 

No a ešte by som chcela poukáza ť na to, že stavebník 

nám devastuje zele ň. Ťažké stavebné mechanizmy chodia, 

prepravujú sa cez zelenú plochu. Ja keby som tam po stavila 

auto, hne ď mám papu ču, hne ď ma odtiahnu a hne ď ma to stojí 

nemalé peniaze. Ale tento stavebník si môže robi ť čo chce. 

Zastavil nám prístupové cesty, cez terasu, jednoduc ho si 

tam spravil stavenisko. O tom, kedy pracujú, to už viete.  

Investor tohoto projektu je DOBRÝ DOMOV. Spracovate ľ 

projektu je FaF ateliér AQUATERM. V menovaných firm ách 

pracovali alebo ešte pracujú títo: inžinier Bajan, starosta 

Petržalky, inžinierka Franzová, ktorá je sú časná vedúca 

stavebného úradu Petržalka a jej manžel, bývalý kon trolór 

Petržalky Ing. Skovajsa, brat starostu, bratia star ostu in, 

inžinier Marián Bajan a inžinier Michal Bajan.  

Pre toto všetko pán starosta zámerne predlžuje 

zastavenie stavby. A my by sme vás preto žiadali, ž e 
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okamžite zastavi ť túto stavbu, pretože každý, kto sa pozre 

na, na túto, na toto stavenisko, tak vidí, že je to  jedna 

nehorázna vec. Pozeranie z okna do okien, to je len  malá 

vec. Títo novo, novopris ťahovalci budú ma ť na jednej strane 

nás, na druhej strane elektri čkovú tra ť a o elekti čkovú 

tra ť a okrem toho nebudú ma ť prístup do domu, lebo (gong) 

je tam len jedna komunikácia a to je zásobovacia pr e 

nebytové priestory.  

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.  

(poznámka:  potlesk) 

Žia ľ, už nemôžem da ť ďalšie prihlášky do diskusie.  

Jednoducho uplynul čas, ktorý rokovací poriadok ur čuje 

na vystúpenia ob čanov.  

Mám tu tri faktické poznámky zo strany poslancov, 

ktorí sa chcú vyjadri ť k diskusii, ktorá tu odoznela.  

Ako prvý pán poslanec Drozd.  

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

Ďakujem pekne. 

Ja by som sa chcel vyjadri ť k tej, k tomu za čiatku, 

k tým prvým trom re čníkom. 

Áno, tento problém na Ostredkoch poznám. Za môjho 

starostovania v Ružinove tento investor sa pokúšal 
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o investíciu ale bola ove ľa, ove ľa menšia. Bola na 

parkoviskách pri Starej Trnavskej. Táto investícia mu bola 

zastavená, lebo nesp ĺňal podmienky, ktoré vtedy platili.  

Naozaj tiež s prekvapením som zistil, že pokra čuje 

v tomto zámere a v ove ľa vä čších, vä čších objemoch. Sám som 

si pozeral tú vizualizáciu. Je to klasické zahus ťovanie, je 

to prilepenie na jestvujúce domy. Naozaj tieto Ostr edky, 

ale aj iné časti mesta, ako tu bolo spomínané, mali svoj 

urbanistický zámer. Ve ď ja som aj s pánom architektom 

Milu čným komunikoval (gong), ktorý je spoluautorom tohto . 

A dúfam, že v januári to budeme obšírnejšie na to r eagova ť.  

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 slovo.  

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Ja by som chcel da ť procedurálny návrh, aby sme tú 

polhodinu pred ĺžili a nechali ob čanov, ktorí merali sem tú 

cestu, dorozpráva ť to, čo mali v pláne. Pretože si myslím, 

že je to z našej strany vo či ním nejaký prejav slušnosti. 

Takže by som poprosil.  

A kolega poprosil, že či by sa dali otvori ť okná, lebo 

je tu že vraj ve ľmi zlý vzduch. 
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Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Áno.  

Ešte dám slovo pani Krištofi čovej a potom budeme 

hlasova ť o Vašom návrhu, pán poslanec, pretože takýto návrh  

musí rozhodnú ť zastupite ľstvo bez rozpravy.  

Faktickú poznámku pani poslanky ňa Krištofi čová.  Potom 

návrh o procedúre z poh ľadu pána poslanca Hr čku.  

Nech sa pá či. 

Ing. Alena Krištofi čová, poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem pekne.  

Ja by som sa chcela zmieni ť o probléme Jasovská 2 až 

12.  

To čo tu hovorili predre čníci, nemá takú výpovednú 

hodnotu ako ke ď sa tam pôjdete pozrie ť priamo na tvár 

miesta. Petržalka bojuje proti tomu, aby bolo, aby bolo 

zahus ťovanie Petržalky a toto, ja musím poveda ť to slovo, 

to je brutál zahustenie, lebo oproti panelákovému d omu. To 

je sú také tie ve ľké bloky, kde sú pochôdzkové terasy, 

jeden, pätnás ť metrov od okien sa stavia ďalší panelák.  

Ja si myslím, že každý jeden súdny ob čan, ktorý tam 

býva, alebo sa na to príde pozrie ť, tak nevychádza (gong) 

z údivu, čo všetko je možné.  

Ja chcem poprosi ť aj touto cestou starostu Petržalky, 

chcem poprosi ť aj Vás, pán primátor, i ke ď zrejme mesto ako 
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také nemá extra páky na to, aby sa v tomto smere ni ečo 

dialo, zvláš ť ke ď sme tu po, po čuli, že bol porušený zákon 

a sú ešte ur čité možnosti, ako toto zvráti ť, aby sme 

vyvinuli každú možnú iniciatívu a aby sme nedopusti li, aby 

sa život ľudí v tomto panelákovom dome na Jasovského 2 až 

12 znehodnotil takýmto činom.  

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

(poznámka:  potlesk) 

Teraz bude hlasovanie o návrhu pána poslanca Hr čku, 

aby sedem prihlásených ob čanov vystúpilo v čase teda 

maximálne dvadsa ťjeden minút, pretože tak to hovorí 

procedúra.  

Hlasujeme o návrhu pána poslanca Hr čku, aby sme 

pred ĺžili priestor pre vystúpenia ob čanov.  

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

Nie, myslím, že budeme normálne hlasova ť, aby to bolo 

preukazné. Ja som za to, aby sme urobili normálne 

hlasovanie.  

Čiže spustili sme hlasovanie, v ktorom sa môžte 

vyjadri ť prostredníctvom  hlasovacieho zariadenia 

a vyjadri ť svoj názor.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 
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Vidím, že to smeruje k vä čšine, 

dvadsa ťpäť prítomných, 

dvadsa ťtri za, nikto proti, dvaja sa zdržali. 

Ďakujem pekne za ten návrh, pán poslanec,  

Diskutuje pani Slavomíra Necpalová a pripraví sa pá n 

Róbert Müller.  

Pokia ľ je možné otvori ť okná, aspo ň v tom hornom 

priestore, kolegyne z organiza čného, keby ste to vedeli 

zvládnu ť, dos ť by to pomohlo.  

Nech sa pá či, pani Necpalová.  

Občianka   Slavomíra    N e c p a l o v á :  

Vážený pán primátor, vážení poslanci, prítomní.  

Jednou z pôvodných myšlienok pri zavádzaní 

participatívneho rozpo čtu bola spoluú časť aktívnych ob čanov 

pri spravovaní mesta. A tak nasledovali návrhy, tém y, 

konkrétne myšlienky, projekty, príprava úsporných 

rozpo čtov, informácia na internete, zvažovanie, hlasovani e.  

Všeli čo nie najlepšie, na čas, nevyjasnené pravidlá. 

Napríklad pri hlasovaní za rok, v roku 2012 v prvom  

mali devä ťdesiatpercentné právo rozhodovania zástupcovia 

tvorcov projektu a iba desa ťpercentné ďalší ob čania. 

V minulom roku v decembri už to bolo osemdesiat ku 

dvadsiatim percentám. Mohli sme hlasova ť vtedy v priebehu 

ôsmych dní dvomi spôsobmi. Na internetovej stráne a  v rámci 

zvažovania. Aj po čty hlasovania pri tom v jednotlivých 

správach sa rôznili. Preto sme tejto otázke venoval i 
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v minuloro čnom rokovaní participáku tu, napríklad, dos ť 

času. Nedostatky sa odôvod ňovali tým, že sa vychytávajú 

chyby.  

Po pre čítaní otvoreného listu neviem či 

predchádzajúcich v úvodzovkách organizátorov vychád za, že 

sme vlastne mali pravdu, ke ď sme upozor ňovali na tieto 

chyby, pretože asi tak sedemdesiat percent z toho, čo tam 

píšu, sme práve v predchádzajúcom období tvorili aj  my.  

Čoho sme však svedkami v sú časnosti? Vlastne obrazne 

ani kame ň na kameni neostal, pretože už nie konkrétne 

návrhy, ich rozpo čty od aktivistov, ale už len témy, návrhy 

z burzy nápadov, ktoré sa zrazu sa prerokovávali na  

magistráte, potom objavili na internete, zrušené bo lo 

zvažovanie a nasledovalo len krátke hlasovanie na 

internete. Konkrétne pravidlá, ko ľko hlasov, pre čo a tak, 

čo bolo v minulom roku zlepšené, už nebolo. Takže tí , čo 

v predchádzajúce roky si zvykali na nejaký systém, 

pravidlá, boli zmätení.  

A tak ani vlastne nevieme, ako konkrétne hlasovanie  

dopadlo, čo sa bude a akým spôsobom realizova ť, za čo bolo 

teda čo najviac tých, čo sa zú častnili. Ale vôbec ako bude 

parci, participák ďalej pokra čova ť. Alebo len hlasovanie 

poslancov za to, čo odznelo na burzách? Dokonca sme sa 

dozvedeli, že vlastne ani nie hlasovanie za, ale ib a branie 

na vedomie.  

Prepá čte, o úva, o úrovni niektorých tých búrz sa 

nebudem radšej vyjadrova ť. Preto základná otázka: Čo má 

tohtoro čný participatívny rozpo čet spolo čné s tými 
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predchádzajúcimi? Aké dnes platia pravidlá? Kto o n ich 

rozhodol? A kedy? A kedy bola o zmene informovaná 

verejnos ť? (gong) ako bude možné kontrolova ť, ako to bude 

fungova ť ďalej, či len pod ľa toho, čo je moderné a kto sa 

s kým kamaráti? 

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.  

Diskutuje pán Robert Müller, pripraví sa Dorota 

Šimeková. 

Občan   Robert   M ü l l e r :  

Ďakujem za slovo. 

Vážený pán primátor, vážené panie poslankyne, vážen í 

páni poslanci, žijem na Ostredkoch, budú to znovu O stredky, 

žijem na Ostredkoch štyridsa ťpäť rokov, som poslanec 

v Ružinove za Ostredky  a o tom , aký odpor vyvolal a táto 

informácia u ob čanov sved čí to, že od 4. 12. zozbierali 

tritisícdevä ťsto podpisov proti tejto výstavbe.  

Včera na zasadnutí sme všetci poslanci vrátane 

starostu podpísali tieto peti čné hárky.  

A teraz už budem stru čný, aby som vás nezdržoval, 

žiadam pána primátora, vyzývam ho, aby čo najskôr zaradil 

na rokovanie vaše a vás potom o schválenie zmien a doplnkov 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 12. december 2013 s pokra čovaním 29. januára 2014  

 334 

k územnému plánu hlavného mesta, ktoré už mestská časť 

Ružinov poslala a ktoré sa týka aj dotknutého územi a.  

Ďakujem vám.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem ve ľmi pekne za Vaše vystúpenie.  

Dávam priestor pre pani Dorotu Šimekovú a pripraví sa 

pani Katarína Šimon či čová. 

Pani Šimeková zrejme odišla, čiže slovo má pani 

Katarína Šimon či čová. Nie je prítomná.  

Ďalej diskutuje pán Ladislav, pán Viliam Figush.  

Pán Viliam Figush, pokia ľ je prítomný, môže vystúpi ť. 

Konštatujem, že tu nie je.  

Pán Ladislav Križan, nech sa pá či, máte slovo.  

Pripraví sa pán Juraj Jánošík.   

Občan   Ladislav   K r i ž a n :  

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Ctené auditórium, chcem najprv ve ľmi pekne po ďakova ť, 

že ste vytvorili priestor, aby som mohol vystúpi ť 

a poprosím vás o devä ťdesiat sekúnd vášho času.  

Moje za, moje vystúpenie by som zhrnul do štyroch 

bodov. Kto som, koho tu zastupujem, o čo vás chcem požiada ť 

a akým spôsobom to zrealizova ť.  
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Moje meno je ešte raz Ladislav Križan, pôsobím ako 

dobrovo ľník v rámci Bratislavského futbalového zväzu ako 

predseda legislatívno-právnej komisie. Povolaním so m 

právnik a športový pedagóg.  

Zastupujem tu spolu s pánom doktorom Já Jurajom 

Jánošíkom, ktorý je za mnou Bratislavský futbalový zväz.  

Bratislavský futbalový zväz je najvä čší športový 

spolok na území mesta Bratislavy, je sú časťou Slovenského 

futbalového zväzu. Jeden zo štyroch. To znamená, 

z tisícdevä ťsto klubov, ktoré sú na území Slovenska 

a devä ťdesiat z nich je na území Bratislavy. Bavíme sa 

o zhruba asi dvadsa ťtisíc v skupine fyzických osôb, ktoré 

majú právo sú ťaži ť, sú tam aj rozhodcovia. Týchto ľudí 

zastupuje pán Jánošík ako štatutárny orgán, opakuje m, ja 

ako predseda odbornej komisie.  

O čo by sme vás chceli poprosi ť, alebo požiada ť. A na 

základe aj stretnutia s pánom primátorom sme doru čili asi 

pred ôsmimi d ňami písomnú žiados ť v štyridsiatich šiestich 

vyhotoveniach. Každému jednému z vás, verím, že môž e by ť 

doru čená, ktorá je podpísaná štatutárnymi orgánmi.  

Podstatou tej žiadosti je samozrejme predstavenie s a 

a chcem vás požiada ť o pomoc. Zmena sociálnych a odvodových 

zákonov pomerne ve ľmi výrazným spôsobom dop dopadla 

negatívne na činnos ť športových klubov na území mesta 

Bratislavy a po vzore písomnej zmluvy, ktorá existu je medzi 

Bratislavským futbalovým zväzom a BSK, v ďaka ktorej túto 

sezónu bolo zakúpené do všetkých klubov lekárni čky pre 

všetky družstvá, by sme vás chceli požiada ť o pomoc a tá 

pomoc by bola nasledovná: 
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Na základe v sú časne platnej a ú činnej právnej úpravy 

uzatvori ť zmluvu o poskytnutí dotácie medzi mestom 

Bratislava a Bratislavským futbalovým zväzom s tým,  že tie 

finan čné prostriedky by boli poukázané na transparentný 

účet a boli by ur čené výlu čne, výlu čne opakujem, na úhradu 

nákladov, ktoré majú všetky tieto kluby so sídlom n a území 

mesta  Bratislavy na rozhodcov, ktorí rozhodujú mlá dežnícke 

zápasy od prípravok až po starší dorast. 

Tie sumy sú tu vyna, vynaložené. Jedná sa  o sumu c ca 

tridsa ť tisíc v tomto prípade euro. Je to tu celé 

vynaložené.  

To znamená, budem ve ľmi rád, ak v priebehu mesiaca 

január si nájdete priestor, aby sme mohli sa stretn úť, 

vysvetli ť ten projekt, pretože, ve ľmi zjednodušene, 

nedostatok pohybu detí a mládeže a motivácie klubov  k nemu, 

nie je problém ani ľavicový, ani pravicový. Je to aktuálny 

problém a boli by sme ve ľmi radi, ak by sme v roku 2014, aj 

s vašou pomocou, ten problém mohli rieši ť.  

Veľmi pekne ďakujem za pozornos ť. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem ve ľmi pekne pánovi Križanovi.  

Materiál predložíme poslancom. Čaká nás diskusia 

o rozpo čte roku 2014, čiže tam bude priestor aj na toto 

prípadne reagova ť.  
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Slovo má pán Juraj Jánošík ako posledný prihlásený 

z h ľadiska vystúpení ob čanov. 

Nech sa pá či, pán predseda.  

Občan   Juraj   J á n o š í k ,    predseda Bratislavského 

futbalového zväzu:  

Dobrý de ň prajem,  

Vážený pán primátor, vážené panie poslankyne, 

poslanci, takisto vám chcem po ďakova ť za to, že tu môžem 

vystúpi ť.  

Som dva a pol roka predseda Bratislavského futbalov ého 

zväzu, ktorý zastupujem vyše devä ťdesiat klubov.  

Takisto ako tu môj predre čník, by som chcel podpori ť 

tento projekt, chcel by som vás požiada ť, aby tak jak 

dotujú kluby obecné zastupite ľstvá, mestské zast, mestské 

zastupite ľstvá, chcel by som, aby sa k tejto činnosti 

pridalo aj zastupite ľstvo Bratislavského kraja, kde 

v Bratislave ako takej, ihriská ubúdajú, ale pribúd a po čet 

družstiev, hlavne mládeže. Na území Bratislavy je 

stošes ťdesiatpä ť mládežnícke družstvá, deti, žiaci, 

dorastenci.  

My sme tento projekt predložili. Za čalo sa to mojim 

nástupom do funkcie s Bratislavským samosprávnym kr ajom, za 

podpory pána župana a poslancov sme v minulom roku dostali 

pätnás ťtisíc eur, v tomto roku, v roku 2012 takisto 

pätnás ťtisíc. Zakúpili sa presne športové pomôcky, teraz 

zdravotnícke potreba. A toto by som vás chcel teda 
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z pozície svojej, myslím, že nabudúce prídem aj s p redsedom 

Oblastného futbalového zväzu Bratislava-mesto, o ta kúto 

pomoc, o takúto sú činnos ť, kde by toto bolo transparentne 

využité hlavne na rozvoj mládežníckeho futbalu na ú zemí 

Bratislavy.  

Ešte raz ve ľmi pekne ďakujem, prajem príjemné sviatky 

a som rád, že som sa tu prvý krát v živote mohol zú častni ť.  

Ďakujem ve ľmi pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem ve ľmi pekne pánovi Jánošíkovi ako predsedovi 

Bratislavského futbalového zväzu. 

Týmto vystúpením skon čilo Vystúpenie ob čanov, tak ako 

sme o ňom rozhodli aj dodato čným hlasovaním.  

Ešte v rámci tohto bodu chcel reagova ť pán poslanec 

a starosta Pekár, tak ako ste niektorí už reagovali  

faktickými.  

Pán poslanec, nech sa Ti pá či, máš slovo. 

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

Ďakujem ve ľmi pekne za slovo, pán primátor. 

Chcel by som reagova ť na tých prvých obyvate ľov, ktorí 

vystúpili na tému Ostredky a zahus ťovanie, zástavba.  

My sme pravdupovediac 28. mája 2013 schva ľovali 

aktuazi, aktualizáciu Územného plánu hlavného mesta  
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Bratislavy v znení zmien a doplnkov v rozsahu jedno tlivých 

lokalít. Aj vystupujúci narážali na tému Ostredkov,  ktorá 

je v tomto materiáli, myslím, na strane osemdesiatt ri, dve 

lokality Ostredky zele ň a potom lokalita Ostredky základná 

škola.  

Ja by som si dovolil navrhnú ť potom uznesenie, kde Ťa 

požiadame, aby si predložil do najbližšieho zastupi te ľstva 

práve materiál podobný tomu, ktorý sme schva ľovali toho 28. 

mája, ktorý sa bude vola ť, vola ť Aktualizácia územného 

plánu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislav y 

v znení zmien a doplnkov v lokalite Ostredky. S tým , že ten 

materiál je už čiasto čne pripravený v tomto májovom 

schválenom materiáli. A poprosil by som, aby pri te j 

príprave materiálu boli prítomní a mohli participov ať na 

ňom aj organizátori petície a tak isto aj mestská časť.  

Ďakujem ve ľmi pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Ja plánujem, že by sme na budúcom zastupite ľstve mali 

informáciu o stave prípravy zmien a doplnkov. Budem e 

odpoveda ť na petíciu. Čiže my musíme pripravi ť podklady pre 

poslancov, tak ako si, pán starosta navrhol a tam u vidíme 

v akom to je stave. Čo vieme urobi ť pre to, aby sme tie 

požiadavky, ktoré petícia predložila, naplnili. 

Uzatváram teda bod, ktorý sa týkal Vystúpení ob čanov.  
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BOD 27 A INFORMÁCIA O STAVE PRÍPRAV 

ROPOVODU BRATISLAVA – SCHWECHAT 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

podľa schváleného programu máme pred sebou diskusiu 

o bode 27 A, ktorým je Informácia o stave príprav r opovodu 

Bratislava –Schwechat.  

Aj k tomu prišli ob čania.  

Ja sa len technicky pýtam predsedov klubov, či urobíme 

krátku prestávku alebo ideme bez prestávky? Preroku jeme 

tento bod a potom dáme prestávku.? Len sa opýtam na  

hygienu, ni č viacej. Sme od druhej v jednom kole. Čiže, ak 

máte požiadavku na prestávku, áno, ak nie, po ďme na 

ropovod, po ďme na ropovod a potom urobíme prestávku. Čiže 

môžme takto. Dobre.  

Čiže dovo ľte, aby som kratu čko uviedol materiál pod 

bodom 27A.  

Predkladáme vám informáciu o aktuálnom vývoji možné ho 

trasovania, ktorá súvisí s troma vecami, ktoré chce m 

skomentova ť v úvodnom slove.  

Dostali sme petíciu, o ktorej hovoril pán poslanec 

Kríž. Ku ktorej zrejme vystúpi zástupca alebo zástu pcovia 

združenia Mladá Petržalka. Je ur čená ministerstvu 

hospodárstva a podpísalo ju v čase, ke ď sme dostali peti čné 

hárky desa ťtisíc pä ťstodevä ťdesiat ob čanov.  Nereagujeme na 

ňu osobitne, pretože nebola ur čená nám. Preto nemáme 
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pripravené žiadne osobitné uznesenie, ale patrí do tohto 

okruhu trasovania, preto chcem, aby sme zobrali mat eriál na 

vedomie. 

Ďalej sme dostali list od pána ministra hospodárstva , 

ktorý takpovediac zrušil plánovanú odbornú diskusiu  

s poslancami a ďalšími zástupcami združení, kraja 

a podobne, kde sme si mali vysvet ľova ť argumenty pre čo 

ministerstvo chce trasova ť ropovod práve cez zastavané 

územie mesta.  

Keďže vlastne zmenil stratégiu minister hospodárstva 

a navrhuje, aby sme pracovali v rámci pracovnej sku piny 

najbližších desa ť až pätnás ť mesiacov, samozrejme, že vieme 

akceptova ť pozvanie do takejto pracovnej skupiny, ale 

navrhujeme bode B nášho uznesenia, aby sme pána min istra 

vyzvali, že pri tých ďalších odborných prácach má 

rešpektova ť nesúhlasné stanovisko mesta, ktoré sme 

vyslovili 26., 27. septembra k trasovaniu ropovodu cez 

katastrálne územie, kde sme odmietli takéto trasova nie 

a chceme, aby pri tej odbornej práci bolo rešpektov ané.  

Bod číslo tri súvisí s vašou požiadavkou, ktorá bola 

tiež vtedy schválená na zmenu územného plánu.  

Moje kolegyne vysvet ľujú, že pokia ľ v návrhu zadania 

územného plánu, teda ve ľkého územného plánu, ktorý bol 

schválený v roku 2007 figuruje požiadavka na trasov anie 

ropovodu, nie je možné teraz ropovod úplne z mesta vylú či ť. 

Jednoducho, že tam je nejaká odborná kolízia. Čiže 

avizujeme, že chceme vám da ť návrh na uznesenie, kde 

povieme, že budeme definitívne netrasovanie ropovod u, 

pretože chceme ho vypusti ť z územného plánu, rieši ť až 
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v novom územnom pláne, kde to samozrejme zapracujem e do 

zadania.  

Toto je vec, ktorú predkladáme pod bodom C v rámci 

toho uznesenia, tie zdôvodnenia sú v príslušnom, pr íslušnej 

časti materiálu. 

Čiže tieto tri nové skuto čnosti, petícia, pracovná 

skupina, ktorá chceme, aby rešpektovala naše stanov iská, 

ktoré ako mesto opakovane dávame a potom vysvetleni e 

postupu pri príprave vylú čenia trasovania ropovodu z územia 

mesta aj v územnom pláne.  

Tieto tri návrhy do uznesenia predkladám a k tomu 

príslušné zdôvodnenia.  

Toľko úvodné slovo k bodu 27A.  

Otváram diskusiu, do ktorej sa hlási ako prvý pán 

poslanec Len č.  

Ing. Peter   L e n č , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo, pán primátor. 

Ja som sa chcel spýta ť na otázku, ktorú ste mi tak 

troška už z polovice odpovedali, ale bol by som rád , keby 

ste to potvrdili. 

Tá komunikácia s ministerstvom hospodárstva z vašej  

strany aj zo strany ministerstva je písomná, ak som  to 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Áno. 

Ing. Peter   L e n č , poslanec MsZ: 

Áno. To som celkom rád, lebo to by, nerád by som bo l 

teda, keby to bolo len na nejakých telefonátoch hov orcov 

alebo neviem koho.  

Ak, ako vidno, z toho priloženého listu z BVS-ky, t ak 

písomná komunikácia je ve ľmi dôležitá, aj pán generálny 

riadite ľ BVS tam uvádza dátum, kedy ste sa na to pýtali. Až  

ten, ke ď dostali na BVS-ku list oficiálny, hoci, ako ste 

nám teda tvrdili, a nemám dôvod tomu neveri ť, ste sa na to 

pýtali už ústne pred tým. Takže to som rád, že také to nie čo 

existuje.  

Ďalšia vec, ku ktorej by som sa rád vyjadril je ten 

návrh územ, návrh zmeny v územnom pláne. Musím pove dať, že 

som si to preveroval u istých kompetentných pracovn íkov, že 

či je to naozaj pravda, že sa to dá iba takto a potv rdili 

mi to. Takže to akceptujem.  

Moja otázka je teda, že ako dlho to bude trva ť? A by 

som Vás chcel poprosi ť, keby ste mohli do budúceho mesiaca 

do tej informácie da ť nejaký návrh harmonogramu krokov aj 

dátumov ako to Vy vidíte s tým, s tou prípravou a p rijatím 

toho nového územného plánu odkia ľ by sme to teda chceli 

dosta ť pre č? 
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A ďalšiu, teda už mám iba jednu otázku, že dovtedy, 

kým ten územný plán bude vypracovaný a schválený, ž e aké 

máme možnosti ochráni ť Bratislavu, aby sa medzi časom 

nezrealizovala tá trasa? 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec Hr čka.  

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Vy ste spomínali, pracovná skupina, že sa teda bude  

nejakých desa ť, pätnás ť mesiacov komunikova ť v pracovnej 

skupine. Chcel by som Vás poprosi ť teda, aká je predstava? 

Či tam budeme my ako poslanci ma ť nejaké zastúpenie?  A aká 

je Vaša predstava, kedy za čne fungova ť, ako bude fungova ť?  

A teda, ja si myslím, že vzh ľadom k tomu, že tá 

informácia je ve ľmi dôležitá, tak si myslím, že by sme 

ur čite tam ako poslanci mali ma ť nejaké zastúpenie, ale 

nejaké bližšie informácie keby ste mohli. Lebo pod ľa toho 

by som chcel nejak aj da ť nejaký návrh alebo nie čo podobné. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Odpoviem. To znamená, otázka územného  plánu pán 

poslanec, ak budem hovori ť o novom územnom pláne, reálne 
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skúsenosti z blízkych miest Brno a Praha hovoria o piatich 

až ôsmych rokoch.  

Ja tu nechcem vzbudzova ť ilúzie, že my vieme prija ť 

nový územný plán za dva roky lebo ropovod, to prost e 

nevieme urobi ť. Čiže tie práce až do schválenia odkedy 

reálne za čneme pripravova ť ten plán, pretože my už na ňom 

pracujeme v zmysle uznesenia, ktoré ste prijali v r oku 

jedenás ť, máme urobené rozbory, to znamená nejakú prvú 

etapu máme za sebou. Ale tá návrhová časť, prerokovanie 

s dotknutými a podobne, ten čas je dlhý. Môžme vám da ť 

nejaký pracovný harmonogram, ale tento problém sa t akto 

rieši ť nedá.  

Ja chcem poveda ť, že my vychádzame z názoru a ten 

chcem tuná ve ľmi jasne poveda ť, že ak by štát chcel 

zrealizova ť  zmenu územného plánu v meste nejakým našim 

rozhodnutím, my tvrdíme, že najprv sa to musí objav i ť 

v územnom pláne Bratislavského samosprávneho kraja.  Čiže 

tie kroky sú dva. Dnes v územnom pláne kraja je h ľadať 

optimálnu trasu, nehovorí sa, či cez mesto, či nie.  

Vy ste sa pýtali ako je možné zabráni ť, aby sa to 

v tej trase, ktorá dnes je navrhovaná, alebo zapísa ná 

v územnom pláne, aby sa to v tej trase realizovalo,  o tú 

trasu nemá ministerstvo záujem. Ono má trasu Einste inova, 

ono má trasu Dolnozemská. O trasu cez Petržalku v k oridore 

južného mesta nemá ministerstvo záujem.  Reálne s t akou 

alternatívou nepracuje ani vládny materiál, ani ten  tím, 

s ktorým sa tá odborná skupina bude stretáva ť.  
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Nie je to záruka samozrejme, nie je to odpove ď na Vašu 

otázku, ale s touto trasou nikto nepracuje. Pracujú  s inými 

trasami, ktoré by sa museli dosta ť do územného plánu mesta 

a to sa nedá bez rozhodnutia poslancov. A my tvrdím e, že 

ani bez toho, aby sa toto riešilo najprv v územnom pláne 

Bratislavského samosprávneho kraja. Pretože tam je priestor 

zvažova ť aj tú inú trasu, tú trasu, ktorá by išla cez 

Karpaty a nie len trasy, ktoré by išli cez katastrá lne 

územie mesta.  

To je odpove ď pre Vás.  

Čo sa týka pána poslanca Hr čku, chcem odpoveda ť to ľko, 

že my sme ešte oficiálne pozvanie do tej skupiny ne dostali. 

Predpokladám, že tam budú pracova ť odborní zamestnanci. Ale 

dostal som od predsedov klubov požiadavku, aby sme 

zvažovali aj ú časť poslanca, alebo zástupcu poslaneckého 

zboru. Ja sa tomu dramaticky nebránim, myslím si, ž e to má 

byť pod verejnou kontrolou. To znamená, uvažoval som 

o pánovi poslancovi Len čovi, ke ď to tak pracovne poviem, 

pretože sa tej téme venuje, pravidelne tu s ňou vystupuje, 

ale kreovanie pracovnej skupiny ešte definitívne uz atvorené 

nebolo. Ani z našej strany, ani zo strany ministers tva.  

Takže to ľko ako odpove ď pre Vás. Pán minister tým 

listom vyjadril záujem takú skupinu kreova ť, ale 

nepožiadal, že do vtedy dajte návrhy a to také a ta ké. Čiže 

má to by ť odborná skupina a v tej skupine sa majú 

posudzova ť argumenty, h ľadať riešenia a tie výstupy sa 

potom budú prezentova ť, predpokladám, zastupite ľstvu 

a samozrejme verejnosti.  
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Pán poslanec Len č má faktickú poznámku. Nech sa pá či. 

Ing. Peter   L e n č , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo, pán primátor. 

Tá trasa, ktorá je teraz v územnom pláne, okrem iné ho, 

je teda, je aj v rozpore s viacerými zákonmi, takže  aj ten, 

zosúladenie teda nového územného plánu so zákonmi z ákonite 

teda predpokladá vy ňatie tejto trasy.  

To je celkom pozitívna správa, že, že oni nemajú o ňu 

záujem a že chcú nejakú inú, ale ak by náhodou si t o 

rozmysleli a chceli by tam tú istú, tak ja vidím ak o, ako 

taký krok, ktorým by sa dalo do časne tomu zabráni ť, 

vyhlásenie stavebnej uzávery aj z dôvodu obstarávan ia toho, 

toho nového územného plánu. Myslím, že to by dôvod bol.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne za Vašu faktickú poznámku.  

Faktickú poznámku má pani poslanky ňa Dyttertová. 

Anna   D y t t e r t o v á , poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Ja ku kreovaniu tej pracovnej skupiny. Hovoríte, že  

ešte zatia ľ nemáte o tom žiadne informácie. Ja by som len 

možno také, takú radu, že či by nebolo vhodné, aby mesto, 

prípadne aj ke ď nedostane pozvánku do tej skupiny, samo 

iniciovalo, že chce aby, aby ke ď taká skupina bude na 
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ministerstve  vytvorená, aby teda boli tam zástupco via 

mesta.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Toto je úplne jasné, pani poslanky ňa, že tam budú 

zástupcovia mesta. Boli tam za pána ministra Miškov a, 

počíta s tým aj pán minister Malatinský, o tom niet sp oru. 

Je otázka, aké ma by ť zloženie, ve ľkos ť tej skupiny, 

o tomto ešte nemám informácie. Čiže s nami sa po číta. Bez 

nás sa to nedá urobi ť.  

O poslancoch sa nehovorí, odborná skupina. Tak ak j e 

to odborný zástupca mesta áno. Ja to vnímam, že to je viac 

politický, ale pre tú diskusiu, ktorú tu pravidelne  

vedieme, si myslím, že bude lepšie, ak tam ten posl anec 

sedie ť bude a bude ma ť o tom informácie.  

To nie je politická vec, že jedny áno, jedny nie. V eď 

sa to pripravovalo za minulej garnitúry, teraz sa o  tom 

diskutuje. Čiže to nevnímam tak, že to je návrh jedných 

a tí druhí pri tom nemôžu by ť, môžu by ť. Nevnímam to 

politicky.  

Čiže je rozumiem tej ambícii, aby zastupite ľstvo malo 

priame neskreslené informácie pre pokoj v dome, ke ď to tak 

poviem, aby tu nevznikli pochybnosti, čo skupina robí, čomu 

sa venuje. Si myslím, že je to vec, ktorú vieme zvl ádnuť, 

aby sme tam nominovali aj poslanca. Ja s tým osobne  problém 

nemám.  
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Čiže bojova ť o zastúpenie mesta nemusíme, pozvánku 

dostaneme. Otázka ko ľko miest a podobne, to budeme 

diskutova ť s pánom ministrom.  

Prosím, vzh ľadom na to, že sa nikto z poslancov 

nehlási, chcem vás informova ť, že mám tri prihlášky do 

diskusie zo strany ob čanov.  

Je tu pán Juraj Kríž, potom je tu pán Maroš Buberní k 

a potom pán Miroslav Dragún. Títo traja by chceli v ystúpi ť 

k bodu 27A. 

Pýtam sa, kto z vás súhlasí, aby dostali slovo? 

(Hlasovanie.) 

Ďakujem ve ľmi pekne. Je to optická vä čšina.  

Poprosím pána Juraja Kríža, keby sa ujal slova.  

Máte priestor na tri minúty.  

Potom vystúpi pán Maroš Buberník.  

Občan   Juraj   K r í ž :  

Ďakujem ve ľmi pekne.  

Vážený pán primátor, vážené panie poslankyne, vážen í 

páni poslanci, moje meno je Juraj Kríž a som predse da 

občianskeho združenia Mladá Petržalka a rád by som vám  

veľmi v krátkosti povedal o našej peti čnej iniciatíve, len 

som bol upozornený v dobrom, pánom poslancom Za ťovi čom, že 

teda aby som sa zbyto čne nevykecával, takže budem sa to 

snaži ť zostru čni ť.  



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 12. december 2013 s pokra čovaním 29. januára 2014  

 350 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Tri minúty.  

Občan   Juraj   K r í ž :  

Hej, hej, hej, budem sa snaži ť do toho zmesti ť.  

Ide v podstate o to, že v júli, ke ď za čala rás ť hrozba 

možnosti trasovania ropovodu cez, cez územie Bratis lavy, či 

už cez alternatívu Einsteinova, respektíve alternat ívu 

Pečnianska, rozhodli sme sa zozbiera ť petíciu. Za čali sme 

s peti čnou iniciatívou s názvom STOP ROPOVODU a do októbra  

2013 sa nám podarilo zozbiera ť bez mála jedenás ťtisíc 

podpisov.  

Ako správne pán primátor uviedol, tak je tá petícia  je 

adresovaná na ministerstvo hospodárstva ako ges, ge sčný 

rezort vlády Slovenskej republiky, ktorý by sa, kto rý by sa 

touto vecou mal zaobera ť. Ve ľmi neradi by sme boli, ak, ak, 

keby to bolo vnímané ako nejaké kladivo na vládu. S kôr to 

berieme ako ur čité vodítko pre vládu, aby zoh ľadnila aj 

hlas pomerne výrazný a silný hlas Bratislav čanov a nie len 

Bratislav čanov, ale aj ľudí z celého Slovenska, ktorí tu 

žijú, pracujú a pôsobia.  

Zárove ň sme si však dovolili o tejto našej peti čnej 

iniciatíve informova ť aj vás, ke ďže ste orgán, ktorý má 

k celej veci čo poveda ť a pri, pri prípadných zmenách 

územného plánu, predpokladám, že asi v tomto volebn om 

období sa nestihne, ale predsa len, nejaké inicia čné veci 

sa možno naštartujú, keby ste ve, keby ste boli tak í dobrí 
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a vedeli zoh ľadni ť aj stanovisko týchto jedenás ťtisíc 

Bratislav čanov.  

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.  

Dávam slovo pre pána Maroša Buberníka, pripraví sa pán 

Miroslav Dragun. 

Občan   Maroš   B u b e r n í k :  

Príjemný podve čer, vážení poslanci, vážené poslankyne, 

pán primátor. 

Ja by som chcel len zdôrazni ť, že bezmála 

jedenás ťtisíc hlasov nás podporilo. Chcel by som vám ve ľmi 

pekne po ďakova ť, že ste nás podporili v petícii, v ktorej 

naďalej pokra čujeme a ďakujeme za podporu, ktorú ste 

vyjadrili aj odznakmi.  

Odo mňa to ľko. To bude všetko.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Slovo má pán Miroslav Dragun, ktorý je posledným 

prihláseným zo strany zástupcov verejnosti.  

Nech sa pá či, pán Dragun, máte slovo.  
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Občan   Miroslav   D r a g u n , zástupca ob čianskeho 

združenie Nie ropovodu: 

Dobrý de ň, ak mi prepá čite, ja pôjdem z druhej strany, 

lebo vám chcem ukáza ť pár vecí na tej prezentácii.  

Dámy a páni, takže ja zastupujem ob čianske združenie 

Nie ropovodu, ako vä čšina z vás vie.  

Na tom obrázku, čo vidíte, je zhruba dva týždne starý 

obrázok výbuch ropovodu, ktorý viedol intravilánom mesta, 

čínskeho mesta. Takto to vyzerá, ke ď ropovod buchne 

a násled, následky uvidíme tu. To je havária ropovo du, 

ktorá sa stala zhruba dva, tri týždne dozadu v Číne.  

To len na ukážku, čo sa môže sta ť, ke ď ropovod bude 

vies ť mestom.  

Pardon, a ešte v rámci ďalších informácií, mrzí ma, že 

pán minister neprišiel na túto diskusiu, lebo aj s pánom 

Nemcsicom sa vyjadrovali vo svoje piár správe v Top kách, že 

majú množstvo odborných argumentov, kde presved čia 

poslancov o tom, že ropovod vies ť cez mesto nie je žiaden 

problém a že aktivisti len kecajú. To je jedna vec.  A na 

stránkach Transpetrolu tiež nájdete to, že minister stvo 

hospodárstva aj Transpetrol stále po číta s trasou 

Bratislava, Petržalka a Kitze.  

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 12. december 2013 s pokra čovaním 29. januára 2014  

 353 

Keďže nemám ďalších prihlásených k tomuto bodu 

programu dávam priestor pre návrhovú komisiu. 

Pani predsední čka, prosím, predložte návrh na 

hlasovnie.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia tak, ako nám bolo píso mne 

predložené v troch častiach: mestské zastupite ľstvo po 

A berie na vedomie petíciu a informáciu, po B vyzýv a 

ministra hospodárstva a po C schva ľuje postup hlavného 

mesta a tak ako je písomne uvedené v materiáli.  

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 navrhovanom zne ní 

uznesenia.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťtri prítomných, 

tridsa ťdva za, nikto proti, nikto sa hlasovania 

nezdržal, jeden poslanec nehlasoval. 

Konštatujem, že sme prijali platné uznesenie. 
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Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Dohodli sme sa, že po tomto bode urobíme krátku 

prestávku. To znamená, navrhujem prestávku do pol š iestej, 

potom by sme potiahli  

(poznámka:  po čuť hovor mimo mikrofón) 

Prosím? 

(poznámka:  po čuť hovor mimo mikrofón) 

Môže by ť aj o osemnástej. Ja som myslel, že 

o osemnástej skon číme. Také optimistické hlasy zneli v čera. 

A pán poslanec Nesrovnal a ja sme povedali, že akok oľvek 

málo bodov máme na rokovaní, vždy skon číme o desiatej. 

Teraz sa už bojím aj o tú desiatu hodinu. Ale pokia ľ sa 

dobre naladíme viano čnou kapustnicou a možno aj pohár vína 

bude, lebo ve ľmi  konštruktívne dnes rokujeme, takže potom 

by sme mohli dokon či ť rokovanie ve ľmi, ve ľmi operatívne.  

Čiže potiahneme do šiestej a potom až tú ve černú časť. 

Áno, takto?  

(poznámka:  po čuť súhlasné slová z rokovacej sály) 

Ja prosím, to konzultujem s vami, lebo je to otázka  

hygieny, ale ak súhlasíte, môžme pokra čova ť ďalej.  

Dobre, ideme na to.  
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BOD 11 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 

NÁJMU POZEMKU V BRATISLAVE,  K. Ú. 

PETRŽALKA, PARC. Č.  2848/157,  PRE 

SPOLOČNOSŤ ATM DEVELOPMENT S. R. O. 

SO SÍDLOM V BRATISLAVE  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Máme bod číslo jedenás ť Návrh na schválenie nájmu 

pozemku v Petržalke pre spolo čnos ť ATM DEVELOPMENT. 

Materiál uvedenie pán riadite ľ Gajarský. Nech sa pá či. 

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

Ďakujem za slovo. 

Pôjdem rýchlejšie, ak dovolíte. Finan čná komisia 

odporú ča schváli ť alternatívu II, mestská rada takisto 

alternatívu II, my tiež sme za alternatívu II. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Čiže je tu zhoda aj s komisiou, aj s radou.  

Otváram diskusiu k bodu číslo jedenás ť.  

Pán poslanec Fiala.  

Stanislav   F i a l a , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo, pán primátor. 
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Toto je materiál, ktorý je v tesnej blízkosti 

Nemocnice Antolská, o ktorej tu už dnes bola dos ť dlho re č.  

Pri podrobnom preštudovaní materiálu, sú tam isté, 

isté nezrovnalosti, že teda či majú osta ť parkoviská 

nespoplatnené, nevyhradené, áno alebo nie.  

Ten materiál v neskorších stranách umož ňuje výklad, že 

to bude vyhradené pre Nemocnicu Antolská, ale potom  ja sa 

pýtam, pre čo to prenajímame v uznesení tejto spolo čnosti 

a tvárime sa, že to je pre ten objekt, ktorý je v t esnej 

blízkosti.  

Ďalej tam vidím isté nebezpe čenstvo, že si zablokujeme 

cestu k možno vybudovaniu ďalších parkovacích miest v tom 

objekte tej nemocnice alebo každému, kto by tam chc el 

budova ť namiesto nás, alebo, alebo nejako podobne.  

Takže neviem, či, či tomu mám rozumie ť tak, že, že pre 

nemocnicu. Ale v takom prípade sa mi núka kacírska 

myšlienka, že teda nemocnica sa nebude snaži ť vypoveda ť 

zmluvu ale postará sa o vrchný manažment, aby mal k de 

parkova ť.  Možno to nie je pravda, ale tento materiál to 

umožňuje.  

Tak teraz neviem, či je lepšie navrhnú ť uznesenie, 

ktoré by priamo v návrhu uznesenia presne popísalo,  že 

parkoviská musia osta ť nespoplatnené, nevyhradené a či to 

tým vyriešim, alebo požiadam o možno stiahnutie mat eriálu.  

Ak by to náhodou prešlo, tak pre istotu dávam ten 

návrh a pre čítam ho: 
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Návrh na schválenie, pardon. 

Doplni ť navrhus, navrhnuté uznesenie o text: 

Vybudované parkovacie miesta ostanú verejné, nespop latnené 

a nevyhradené. Nedodržanie tejto podmienky je dôvod om na 

ukon čenie nájmu, alebo dôvodom na prehodnete, prehodnote nie 

úhrady za nájom.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec, nevedeli by sme to skombinova ť s tým, čo 

máme v tom texte, lebo tá alternatíva I hovorí o je dnom 

eure. To je model, ktorý ponúkol pán poslanec Hr čka v čase, 

keď sme hovorili o nemocnici. Dajte jedno euro, požadu jte 

verejné parkoviská a to potom dáva logiku. On má ná klady na 

vybudovanie, ale prevádzkovo to má, teda z h ľadiska nájmu, 

za lacno, preto, že to dáva za lacno. 

Ja viem, že časť tých parkovísk, ja som s tým 

investorom rokoval, časť tých parkovísk potrebuje pre svoj 

objekt, tie si myslím, že by mali by ť normálnym nájmom 

riešené, pretože to je sú časť komer čného projektu a tam sa 

bude zrejme parkova ť vyhradene z h ľadiska potrieb objektu, 

a časť parkovísk naozaj môže slúži ť pre verejnos ť, pre 

lekárov a podobne, pretože odtia ľ je celkom šikovný prístup 

do tej pracovnej časti nemocnice. Ale poveda ť, že všetko 

zadarmo a ešte má za to plati ť štrnás ť evri, tak to celkom 

nedáva logiku.  

Čiže chcem sa len opýta ť pána poslanca Fialu, či by 

toto zoh ľadnil vo svojom stanovisku, pretože logike toho, 
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čo navrhol rozumiem, ale môže to skon či ť celkom inak ako 

to, čo ste navrhli, že sa tým budeme zaobera ť znovu, 

pretože toto ten investor nevie. Aj postavi ť, aj plati ť 

nájom a ešte aj da ť zadarmo verejnosti.  

Tak, ako filantropia funguje, ale, ale nie vždy 

(zasmiatie). Takže chcel som len poveda ť, že aby ste toto 

zvážili, pán poslanec. 

Máte možnos ť sa k tomu vyjadri ť. Odpovedáte na moju 

faktickú. Nech sa pá či. 

No, bu ď, bu ď je pravda to, že ten objekt bol 

nedostato čne kapacitne postavený s malým po čtom parkovacích 

miest a potom je, je pravda, že teda to dodato čne 

vylepšuje, možno. A v takom prípade by to malo by ť 

nespoplatnené a nevyhradené. Vysoká škola v Petržal ke pred 

časom potrebovala parkovacie miesta, tam bol presne tento 

istý režim. To znamená, ako, ak sa opýtam, či filantropia,. 

No, jednoducho, potrebujú to a je to do dnes nevyhr adené.  

Takže ja by som ve ľmi natvrdo dal tú druhú podmienku, 

aj spoplatnené, aj nevyhradené. A potom sa vyjasní,  čo 

a ako naozaj s týmto pozemkom myslia. No a ke ď nepodpíšu tú 

zmluvu, tak potom, potom sa vlastne dozvieme, čo je ich 

zámerom.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem ve ľmi pekne. 
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Pán poslanec He čko, je prihlásený. 

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

Ďakujem za slovo. 

Ja som si na dôvodovej správe, na, na druhej strane  

dôvodovej správy, štvrtá strana materiálu pre čítal, že 

jednoducho po vybudovaní parkovísk, budú tieto bezo dplatne 

odovzdané hlavnému mestu, do správy mestskej časti 

Bratislava – Petržalka. Toto je iba čiste v dôvodovej 

správe a ja dávam návrh na doplnenie uznesenia, a t o je 

v časti za tými alternatív, s podmienkou: tam je pôvod ne 

nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 45 dní, t o by som 

dal ako bod a) bez zmeny a bod b) parkovacie plochy  budú po 

vybudovaní bezodplatne odovzdané hlavnému mestu a z verené 

do užívania mestskej časti Petržalka.  

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. 

Keď si ten materiál lepšie ešte pre čítate, 

dôkladnejšie, tak zistíte, že je tam požiadavka ria dite ľa 

nemocnice Antolskej o bezplatné v podstate rezervov anie 

miest pre lekárov a sestri čky nemocnice.  
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Paradoxne vyznieva teraz to, že vlastne nemocnica s i 

svoje  parkoviská prenajme, dá ich súkromnej spolo čnosti, 

ktorá na nich zarába peniaze a požaduje od iného su bjektu, 

aby tam vy členili parkovanie pre ich povedzme personál, či 

už lekárov, či sestri čky.  

Keď samozrejme toto parkovisko sa vybuduje, ja si 

myslím, že aj toto skon čí nejakým ohradením, lebo ke ď tu 

bude bezplatné, pri nemocnici bude spoplatnené, vše tky autá 

budú parkova ť na tejto ploche a pod ľa mňa aj okolo nej. 

Čiže naozaj tu vidím cestu iba to, aby sa to park, p latené 

parkovanie zrušilo pri tejto nemocnici, lebo potom bude ma ť 

aj tento investor problémy so svojimi parkoviskami,  lebo 

ich bude ma ť absolútne plné.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Chce sa ešte niekto vyjadri ť?  

Ak nie, uzatváram možnos ť sa prihlási ť. 

Tá otázka toho či zveri ť mestskej časti alebo nie, 

prosím, nech to je na vaše posúdenie. Pretože ak to  

vybuduje súkromný investor, je otázka, či sa má o to potom  

stara ť mestská časť. To je vlastne podstata návrhu pána 

poslanca He čka.  

Je tu iný návrh, ktorý hovorí, ktorý sa vlastne 

nevylu čuje, že to má by ť nespoplatnené, nevyhradené. Čiže 
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tu treba naozaj zisti ť, že aký ten zámer tam je. Ja som 

tomu rozumel tak, že to bude plni ť dva ú čely, ale možno som 

si to neuchoval ako presnú informáciu.  

Čiže budeme o tých návrhoch hlasova ť. To čo 

rozhodneme, ponúkneme investorovi, uvidíme, ako zar eaguje.  

Čiže dávam priestor pre prácu návrhovej komisie.  

Pani predsední čka, máte slovo, aby sme rozhodli o bode 

číslo jedenás ť.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Takže dostali sme dva návrhy na doplnenie uznesenia , 

ktoré tu máme.  

Takže budeme hlasova ť o prvom doplnení od pána Fialu. 

A on navrhuje doplnenie do alternatívy číslo II,  po tých 

troch bodoch: vybudované parkovacie miesta ostanú v erejné, 

nespoplatnené a nevyhradené. Nedodržanie tejto podm ienky je 

dôvodom na ukon čenie nájmu  alebo dôvodom na prehodnotenie 

úhrady za nájom.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Hlasujeme o návrhu pána poslanca Fialu, ktorý je 

dopl ňujúcim návrhom. 

Prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 
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Tridsa ťtri prítomných poslancov, 

dvadsa ťosem za, nikto proti, piati sa zdržali. 

Konštatujem, že sme prijali tento dopl ňujúci návrh. 

Pani predsední čka. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Ďalšie doplnenie došlo od pána He čka a síce 

v alternatíve II do s podmienkou: tá prvá časť nájomná 

zmluva a tak ďalej, čo máme uvedené to ostane ako a) a do 

b) chce doplni ť: parkované, parkovacie plochy budú po 

vybudovaní bezodplatne odovzdané mestu, hlavnému me stu 

a zverené mestskej časti Petržalka.  

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, 

dvadsa ťdva za, nikto proti, desiati sa zdržali. 

Keďže sme v režime trojpätinového hlasovania, tak je 

tu napísané, že uznesenie nebolo prijaté. Myslím, ž e sme to 

takto rešpektovali pri tých ostatných snahách o zme nu alebo 

doplnenie. Čiže tento návrh prijatý nebol.  

Máme hlasovanie o ... 
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Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Teraz by sme. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

uznesení ako celku 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Teraz by sme mali hlasova ť potom o alternatíve II. 

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: 

Zostávajúcich bodov jedna, dva, tri.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

V znení, aj toho dopl ňujúceho návrhu. Proste celok, 

v znení alternatívy II.  

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Čiže hlasujeme o alternatíve II.  
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(Prezentácia a hlasovanie pokra čuje.) 

(poznámka:  po čuť hovor mimo mikrofón, nie je 

rozumie ť) 

(Prezentácia a hlasovanie pokra čuje.) 

Prosím? 

Nie, to tam neodovzdá mestu, ten návrh neprešiel. 

Zostane to neverej, verejné, nespo, nespoplatnené, 

nevyhradené. To sú tri podmienky, ktoré dal pán pos lanec 

Fiala a tie sme prijali.  

Čiže s touto podmienkou alternatíva II. o tom teraz 

ideme hlasova ť.  

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Bolo dostato čne zrozumite ľné o čom sa hlasovalo? Lebo 

nemám taký pocit z toho priebehu hlasovania. Najmä sedem 

nehlasujúcich. Skúsme ešte raz, ale len preto, že s om mal 

pocit, že sme v priebehu hlasovania vysvet ľovali o čo ide.  

Hlasujeme o uznesení ako celku, s podmienkou pána 

poslanca Fialu, teda bude to komer čné nájomné, tak ako sa 

tam píše, podmienka je, že tie vybudované parkovisk á musia 

byť verejné, nespoplatnené, nevyhradené. Ale bude ich mať 

ako keby v starostlivosti ten vlastník, ktorý ich 

vybudoval. To je rozdiel oproti tomu, čo navrhoval pán 

poslanec He čko, kedy by boli naše, my by sme ich čistili 

a odh ŕňali sneh a podobne, takto to bude musie ť robi ť on, 

ale budú slúži ť verejnosti. To len vysvet ľujem to, čo tu 

zatia ľ bolo rozhodnuté.  
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Čiže ešte raz dávam hlasova ť o uznesení ako celku 

v alternatíve číslo dva.  

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťštyri prítomných, 

dvadsa ť za, nikto proti, štrnásti sa zdržali. 

Čiže nechceme ma ť za súkromné peniaze vybudované 

verejné, nespoplatnené a nevyhradené. Nechceme.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Ostáva nám alternatíva I za jednu eu, za jedno euro . 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Formálne hlasujme ešte aj o alternatíve I. je pravd a, 

že to musíme dokon či ť.  

Čiže hlasujeme o alternatíve I, ten istý proces, ale  

za jedno euro.  

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Myslím, že to, ten, to uznesenie sa týkalo dvojky, 

čiže tuto je to teraz bez regulácie, tu je to teraz tak na 

divoko, tie parkovacie miesta.  

(Prezentácia a hlasovanie pokra čuje.) 
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Áno. 

(Prezentácia a hlasovanie pokra čuje.) 

Tridsa ťštyri prítomných, 

traja za, traja proti, dvadsa ťsedem sa zdržalo, jeden 

nehlasoval  

Konštatujem, že sme ani prvú alternatívu neschválil i 

a tento materiál nezískal podporu na prijatie uznes enia.  

 

 

BOD 12 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 

NÁJMU ČASTI POZEMKU V BRATISLAVE, K. 

Ú. DÚBRAVKA, PARC. Č. 3420/8, 

SPOLOČNOSTI YIT REDING 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 dvanás ť je nájom časti pozemku 

v katastrálnom území Dúbravka pre spolo čnos ť YIT REDING. 

Pán riadite ľ. 

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

Ďakujem. 
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Materiály, ktoré majú súhlasy finan čnej komisie, 

mestskej rady a starostu, respektíve starostky, bud em 

uvádza ť bez úvodného slova. To je aj tento prípad. Takže 

bez úvodného slova. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Otváram diskusiu, do ktorej sa hlási pán poslanec 

Havrila.  

Nech sa pá či. 

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

Ďakujem za slovo. 

Tento bod sme tu mali aj pred mesiacom, neprešiel 

o jeden hlas.  

Medzitým som sa od obyvate ľov ulice Michala Granca 

dozvedel, že firma YIT REDING mala pri vybudovaní t akzvaný, 

takzvaného fínskeho bývania Tarjanne vybudova ť obyvate ľom 

aj chodník, tak to bolo aj v stavebnom povolení, do teraz 

tak tá firma neurobila, napriek tomu, že obyvatelia  boli 

nespokojní. Firma navrhla dve alternatívy, ktoré do dnes 

nesplnila.  Preto som aj prekvapený, že náš miestny  úrad 

vydal súhlasné stanovisko. Zrejme nebol informovaný  

o tomto.  

Ja som na našom zastupite ľstve v Dúbravke v tejto veci 

interpeloval starostu a čakám na vysvetlenie, ako je to 

možné. preto by som poprosil kolegov, keby sa zdrža li alebo 

hlasovali proti. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne za Vaše vystúpenie.  

Nemám ďalšie prihlášky. 

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  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, 

jedenás ť za, jeden proti, devätnásti sa zdržali, dvaja 

nehlasovali. 

Konštatujem, že sme neprijali platné uznesenie. 
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BOD 13 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 

NÁJMU POZEMKOV V BRATISLAVE, K. Ú. 

STARÉ MESTO, ANTONOVI HERCEGOVI, 

JUDR. ZUZANE HERCEGOVEJ A ING. ARCH. 

ROMANOVI HÁJKOVI 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Sme v bode číslo trinás ť. Je to nájom pozemku 

v katastrálnom území Staré Mesto pre pána Antona He rcega, 

pani doktorku Hercegú a pána Romana Hájka. 

Pán riadite ľ.  

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

Ďakujem. 

Bez úvodného slova. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Otváram diskusiu k tomuto bodu programu, do ktorej sa 

hlási pán poslanec Muránsky.  

Ing. Michal   M u r á n s k y , poslanec MsZ: 

Dobrý de ň. 

Takže chcel by som iba poinformova ť, že obyvatelia na 

ulici Bartóková, kto, ktorého sa táto miesto týka, spísali 

petíciu proti tomu, aby vlastne, aby jejich chodník y, ktoré 
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sú medzi dvoma budovami, medzi dvoma stavbami, pros te boli 

využívané ako cesta. Aby sa zmenili na cestu, aby s a tam 

vybudovala cesta.  

Môžte vidie ť, že dneska je tam chodník s lavi čkami, 

s nejakými strom čekmi a malo by namiesto tohto chodníka 

vyrás ť tam cesta, aby sa mohli dosta ť ľudia, ktorí tam majú 

pozemky, ktoré nie sú obslúžené cestou, aby sa dost ali 

k ceste.  

Takže dávam vám na posúdenie, že čo je dôležitejšie, 

že či cesta, ktorá vlastne zoberie ľuďom z troch panelákov 

takýto priestor, alebo že či je naozaj nie je čas na to, 

aby sme našli nejaký iný, inú alternatívu alebo aby  sme 

našli nejakú inú cestu k tomu pozemku.  

Viem, že ke ď sa pozriem na tú mapu, tak je tam jedna 

možnosť z toho spodného kraja.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Keďže nemám ďalšieho prihláseného, chcem vás 

informova ť, že sa prihlásila k tomuto bodu pani Alena 

Balajková, ktorá by chcela vystúpi ť v tomto bode programu.  

Pýtam sa, kto s tým súhlasí, aby vystúpila pani 

Balajková? 

(Hlasovanie.) 
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Ďakujem vám pekne.  

Prosím pani Balajkovú. Má priestor na trojminútové 

vystúpenie.  

Nech sa pá či, tu v ľavo. Po mojej ľavej ruke je 

mikrofón.  

Nech sa pá či. 

Občianka   Ing. Alena   B a l a j k o v á :  

Dobrý ve čer. Ďakujem pekne za slovo. 

Ja by som len k tomu chcela ešte to ľko poveda ť, aby 

som nezdržiavala, že bola tu povedaná len časť tej pravdy. 

Nie úmyselne samozrejme.  

Domy, ktoré tam sú postavené, naše tri domy na tej 

Bartókovej sú postavené tak, že vlastne ak im rovno  autá, 

ktoré (poznámka:  výpadok zvuku). 

A ďalšia vec je, ako že z čoho máme teda ešte vä čšie 

obavy, pokia ľ by tam za čala premáva ť ťažká technika, ktorá 

by mala zabezpe či ť akože výstavbu tých zamýš ľaných 

rodinných domov na spomínanom pozemku pod našimi do mami, 

tak máme obavy o stabilitu našich domov, lebo momen tálne už 

ako bada ť, že chodník pod domom je už posunutý, popraskaný. 

Je to na nestabilnom podloží, sú to nánosy. A tak i sto aj 

na domoch našich bada ť na schodištiach a v suteréne, že sú 

tam praskliny. Takže neviem si predstavi ť, čo to urobí, ke ď 

tam za čne ešte ťažká technika premáva ť, to po prvé. 

Po druhé, cesta Bartókova, sú to dve časti. Jedna 

(poznámka:  výpadok zvuku) k Bartókovej jedna, tá j e 
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v poriadku. Ale táto popri našich domoch bola stava ná 

akurát tak na to, že obsluhuje naše tri domy, ni č viac. Nie 

je dostato čne široká. Vlastne to už nie je kam rozšíri ť. 

Navyše pozd ĺž chodníka, úzkeho, ktorý tam je, parkujú autá. 

Z druhej strany sú vyjazdy z garáží.  

Čiže za tejto situácie, takisto nevieme si predstavi ť, 

že by tam ešte nejaké ďalšie autá a táto technika mala 

premáva ť, lebo už nie je kde.  

No a po ďalšie, máme tam aj lekárku, kde chodia starí 

ľudia okolo. Presne okolo jej ordinácie táto ťažká technika 

bude chodi ť a vlastne všetky tie výpary, všetok ten smrad, 

s prepá čením, to všetko tam pôjde akože aj do tejto proste,  

do týchto priestorov ako tej lekárky a tých chorých  ľudí.  

Takže dosia ľ sme sa neozývali, bolo to už neskuto čne 

zahus ťované toto, táto oblas ť akože. Máme pocit, že už je 

to fakt celé zabetónované a posledné kúsky, ktoré n ám tam 

zostávajú, majú by ť ešte takto znehodnotené, takže.  

Počúvala som tu príspevky aj ostatných ľudí 

z Ružinova, z Petržalky a tak ďalej, takže myslím si, že 

naozaj už ako bolo na čase, že teda už sa aj ľudia v našej 

štvrti rozkývali a hovorím máme obavy o toto, že vl astne 

o bezpe čnos ť tých našich domov, čo sa stane, ke ď tam táto 

ťažká technika (gong) chodi ť, nehovoriac o tom, že tam 

nebolo vôbec projektované nie čo takéto.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem ve ľmi pekne za Vaše vystúpenie.  
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Občianka   Ing. Alena   B a l a j k o v á :  

Ďakujem aj aj.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prihlásil sa pán poslanec Šov čík.  

Nech sa pá či, pán poslanec.  

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

No, k tejto veci treba poveda ť ale potom úplnú pravdu. 

Keď prebiehal prevod vlastníctva bytov do osobného 

vlastníctva v týchto panelákoch na Bartókovej, tak títo 

ľudia mali možnos ť si odkúpi ť podiel na pozemku aj na 

pri ľahlých parcelách. Toto oni odmietli a kupovali si 

k svojim bytom len podiely na pozemkoch, ktoré sú n a 

parcelách pod stavbami. Keby to vtedy urobili, že p roste sa 

to chcelo urobi ť tým spôsobom, že by sa vlastne okolo tých 

domov urobili pri ľahlé parcely ku každému z troch jeden, 

takže vlastne dnes by tie pozemky vlastnili oni a t en 

problém by bol vyriešený.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Faktickou reaguje pán poslanec  Muránsky.  
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Ing. Michal   M u r á n s k y , poslanec MsZ: 

Ja by som chcel, aby sme iba zobrali do úvahy to, ž e 

z tejto, z tohto prenájmu získame pár tisíc eur, al e 

znepríjemníme tým život nieko ľkým stovkám obyvate ľom 

v Starom Meste.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Myslím, že je čas, aby sme rozhodli hlasovaním.  

Prosím návrhovú komisiu, aby uviedla návrh na 

hlasovanie.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia tak, ako nám bolo píso mne 

doru čené, 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 poslancov, 

traja proti,  

traja za, piati proti, dvadsa ťšes ť sa zdržalo. 

Konštatujem, že sme neschválili platné uznesenie. 
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BOD 14 NÁVRH NA SCHVÁLENIE  DO ČASNÉHO 

VYŇATIA Z BYTOVÉHO FONDU 2-IZBOVÉHO 

BYTU Č. 18 VO VÝMERE 49,05 M 2 

V BYTOVOM DOME SÚP. Č. 3162 NA 

POZEMKU PARC. Č. 3651/147 

NA VETERNICOVEJ  12 V BRATISLAVE, K. 

Ú. KARLOVA VES, PRE SLOVENSKÚ 

FILHARMÓNIU SO SÍDLOM V BRATISLAVE, 

AKO PRÍPADU HODNÉHO OSOBITNÉHO 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Bod číslo štrnás ť. To je Návrh na schválenie  

dočasného vy ňatia z bytového fondu dvojizbového bytu pre 

Slovenskú filharmóniu so sídlom v Bratislave. 

Pán riadite ľ.  

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

Ďakujem. 

Tento materiál má všetky súhlasy aj finan čnej komisie, 

aj pani starostky, aj mestskej rady. 

Chcem len poveda ť k tomu, že tento materiál je tu už 

druhý krát ke ďže nebol v júni schválený. Je tu predložený 

aj so, so zmenou, ke ďže bola Slovenská filharmónia 

požiadaná aj o nejaký revanš by som povedal, z toho  

pohľadu, že bude tento byt vy ňatý a bude im umožnené aby, 

aby členovia Slovenskej filhormane, filharmónie v ňom 

prebývali. Takže na margo tohto dostaneme od nich z ľavu 
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tridsa ť percent za ich služby, ktoré nám poskytujú v rámci  

Bratislavského bálu.  

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 ako prvý, prvá, bola  

rýchla, prihlásila pani poslanky ňa Tvrdá. 

Nech sa pá či. 

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

Ďakujem za slovo. 

Včera nás pán primátor informoval, že z najvä čšou 

pravdepodobnos ťou Bratislavský bál v Redute nebude, takže 

asi nie je dôvod pristúpi ť na tento kompromis.  

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 by som sa chcel opätovne chcel spýta ť na 

zdôvodnenie osobitného zrete ľa, lebo ani v tomto materiáli 

som ho nenašiel. Chcel by som vedie ť, že či nás ako skúša, 

lebo ja tam teda nikde nevidím napísané, pre čo je to prípad 

hodný osobitného zrete ľa. A ako som už čítal v tom 
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predchádzajúcom bode, pod ľa zákona pokia ľ predávame, alebo 

teda prenajímame ako prípad osobitného zrete ľa, za dôvod 

musí by ť proste zdôvodnený. A chcel by som sa teda spýta ť, 

že kde ho nájdem, lebo sa mi to nepodarilo.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Môžem to urobi ť ja, prosím pekne? 

Rozmýšľal som nad tým, lebo mi pani poslanky ňa Tvrdá 

včera avizovala, že to nechce podpori ť a že si myslí, že by 

sme to nemali urobi ť.  

Prosím, nie je to o tom, že my dostaneme nejaký 

výhodný nájom na nejaký bál. Zoberte si, že sme hla vné 

mesto, chceme sa dosta ť do pozície, že budeme žiada ť aj 

nejakú podporu na plnenie funkcií hlavného mesta. M áme tu 

národné kultúrne inštitúcie, ako je Slovenské národ né 

múzeum, Slovenská národná galéria, Slovenská filhar mónia 

a podobne a oni z h ľadiska prevádzky naozaj sem pozývajú 

špi čkových ľudí z celého sveta a snažia sa pre nich 

vytvori ť podmienky na to, aby tu mohli prebýva ť.  

Toto je cesta ako sa to vie zabezpe či ť. Tak sa to 

robilo doteraz. Možnože nie najš ťastnejšie, ale ja toto za 

tým vidím. My sa máme správa ť ako hlavné mesto, lebo tu 

máme inštitúcie, ktoré v iných mestách na Slovensku  nemajú. 

A otázka, ako sa k tomuto postavíme. Budeme sa tvár i ť, že á 

nie, lebo nejaký nájom. Toto je pre m ňa osobitný zrete ľ. To 

je inštitúcia, ktorú nemajú v Košiciach, ktorú nema jú 

v Banskej Bystrici ani v inom meste. A myslím si, ž e toto 
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vieme zdôvodni ť, ke ď povieme, že áno, poskytneme vám takúto 

výhodu, lebo pre vaše fungovanie, pre kultúru, ktor ú 

zabezpe čujete nie len pre mesto Bratislava, ale pre celé 

Slovensko, je to hodné, aby sme sa takýmto spôsobom  k tomu 

problému postavili.  

Takto to vnímam a toto berte, prosím, ako zdôvodnen ie, 

ktoré môžme doplni ť do materiálu autoremedúrou, pretože tak 

to je.  

Z mojej strany to ľko.  

Dve faktické poznámky. Pán námestník Budaj, pán 

poslanec Hr čka.  

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

Ďakujem pekne. 

Chcem to podpori ť. Skuto čne mesto má robi ť veci, ktoré 

pomáhajú úlohe hlavného mesta a to aj pri rozvoji a  podpore 

významných kultúrnych inštitúcií. Len ve ľmi bych sa 

prihovoril za to, pre budúcnos ť, ja to teraz podporím aj 

hlasovaním a verím, že aj poslanci, ale treba stano vi ť 

pravidlá, aby nebolo potom v poradí celý rad požiad aviek. 

Treba stanovi ť formy podpory aj tým, že niekedy prenajmeme 

túto sálu na kultúrnu ustanovize ň alebo tretiemu sektoru, 

aj tým, že niekedy zoh ľadníme osobitný zrete ľ vo či 

filharmónii alebo podobným inštitúciám.  

Ďakujem. 
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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.  

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Pán primátor, ten zákon stanovuje, že osobitný zret eľ 

musí by ť zdôvodnený. Predpokladám, že musí by ť zdôvodnený 

v materiáli. Ke ď si naštudujete všetky ostatné materiály, 

tak tam máte napísané, že Jožko Mrkvi čka do toho 

investoval, preto je to prípad hodný osobitného zre te ľa. To 

je to. 

Ja teraz nehovorím o tom, či tento materiál je alebo 

nie je, ale o tom, že to musí by ť v materiáli napísané čo 

je tým dôvodom. Ke ď to nenapíšete, je to to isté, ako keby 

ste nedodržali lehoty. Skrátka ste nesplnili jednoz načne 

zákonom stanovenú normu, ktorá hovorí, že musí by ť 

zdôvodnený. My sme ho tam nemali zdôvodnený. Proste , nebolo 

taxatívne napísané, že toto je ten dôvod hodný osob itného 

zrete ľa, pre čo to dávame. A je to síce drobnos ť, ale 

proste, ke ď sa sem dá materiál, ktorý nesp ĺňa takúto proste 

základnú vec, tak s tým, v tom vidím trochu problém .  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pani poslanky ňa Dyttertová, faktická poznámka.  

Anna   D y t t e r t o v á , poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem pekne.  
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Ja súhlasím s tým, samozrejme, nie je diskusia o to m, 

že nechce niekto, nechcel by podpori ť tieto organizácie, 

filharmóniu a podobné, ale stretla som sa už v minu losti so 

žiados ťami rôznych štátnych inštitúcií, ktoré chceli od 

mesta byty pre svojich zamestnancov a na rôzne iné účely 

a mesto byty nemá.  

My sme konštatovali nieko ľkokrát na bytovej komisii, 

teda sociálnej a bytovej v tomto období, že by to b ol 

precedens, keby sme nie čo také spravili. To by sa nám 

roztrhlo vrece, lebo vždy sa nájdu vážne dôvody, pr ečo tie 

organizácie tie byty potrebujú. Takže. A je to tu, nie je 

tu uvedené.  

Ja si myslím osobne, teda že ke ď pozývajú hostí, tak 

hádam bývajú v hoteloch alebo niekde inde. Toto sko rej bude 

pre zamestnancov.  

A, že nejaký ten režim, tak jak tu bolo povedané, j ak 

povedal (gong) pán námestník Budaj, teda by sa mal najprv 

stanovi ť, že za akých podmienok mesto bude vy čle ňova ť týmto 

štátnym organizáciám byty. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

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

Ja tento materiál stiahnem teda, dobre? Aby sme 

nepredlžovali debatu.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Čiže materiál je stiahnutý s tým, aby bol doplnený 

o požiadavku pána poslanca Hr čku, aby bol písomne 

zdôvodnený osobitný zrete ľ. Ak ho neprijmeme, tak už sa 

nebudeme potom k nemu vraca ť. Čiže budeme o ňom rokova ť na 

ďalšom zastupite ľstve s tým, že tam budú všetky 

náležitosti, ktoré tam by ť majú.  

Pán poslanec Šov čík, chcete sa k tomu vyjadri ť? 

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: 

Nech sa pá či. 

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

No, ja len pri tejto súvis, v tejto súvislosti chce m 

pripomenú ť, že pokia ľ mesto Bratislava organizuje svoj 

Bratislavský bál, tak nebodaj si Redutu neprenajíma me za 

komer čné nájomné? No tak ako, bu ď nech je ten vz ťah, je 
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vzájomný potom. Ke ď my im vyjdeme v ústrety, tak nech aj 

oni nám vyjdú v ústrety v niekjakých situáciách.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Keďže materiál bol stiahnutý, nemáme o čom hlasova ť. 

 

 

BOD 15 NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA 

HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

BRATISLAVY O URČENÍ NÁZVOV 

NOVOVZNIKNUTÝCH ULÍC A NÁMESTIA A O 

ZMENE NÁZVU NÁMESTIA V MESTSKÝCH 

ČASTIACH BRATISLAVA-ZÁHORSKÁ 

BYSTRICA, BRATISLAVA-JAROVCE, 

BRATISLAVA-PETRŽALKA A BRATISLAVA-

NOVÉ MESTO 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ideme na bod číslo pätnás ť. Návrh všeobecne záväzného 

nariadenia o ur čení názvov novovzniknutých ulíc a námestia 

a o zmene názvu námestia v mestských častiach Záhorská 

Bystrica, Jarovce, Petržalka a Nové Mesto. 
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Myslím, že ten materiál môže ís ť bez úvodného slova, 

aj ke ď na jeho prerokovanie trpezlivo čaká pán vedúci 

oddelenia. Ke ď by ste mali nejaké otázky, radi odpovieme.  

Otváram diskusiu, do ktorej sa hlási pán námestník 

Budaj.  

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

Áno, ja by som chcel len vyjasni ť, že s tým Námestím 

republiky ako mohlo prís ť k tomu, že sa, že sa používalo.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Teraz bude 15A, po tomto.  

(poznámka:  po čuť hovor mimo mikrofón) 

Áno, najprv je pätnás ť a potom je pätnás ť a.  

(poznámka:  po čuť hovor mimo mikrofón) 

Ako kedy, ale to už ma nau čila pani predsední čka 

návrhovej komisie, najprv bod a po ňom a, b, c a tak ďalej. 

Takže to sa mi celkom pá čilo, tak matematicky to znie, tak 

som si povedal, že dobre. Odteraz tak. Cez prestávk u ma 

školila pani predsední čka a myslím, že má pravdu.  

Prepá čte ešte raz, máme vystúpenie pána námestníka 

Budaja k veci samej.  
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Ján   B u d a j ,  námestník primátora a poslanec MsZ: 

Tento Hr čka, proste preruší rokovanie a primátor 

(poznámka:  po čuť hovor mimo mikrofón) to rešpektuje.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ospravedl ňujem sa.  

Pán námestník, máš slovo.  

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

(poznámka:  po čuť hovor mimo mikrofón) 

Chcem len sa popýta ť predkladate ľa, že či bolo 

objasnené, že ako je možné, že fungovalo pomenovani e 

námestia ako Námestie povstania českého ľudu a zrejme ľudia 

to mali v ob čianskych preukazoch a tak ďalej,  a tak ďalej, 

a či teraz teda sa ukázalo, že to pomenovanie vlastne nikdy 

nebolo v mapách a v dokladoch? Lebo to, to mi pripa dá až 

nepravdepodobné a chcel by som vedie ť, že pri, že či príde 

k tomu zmenému, k zmene bydliska, alebo tí ľudia vlastne 

bývali na Námestí republiky alebo bývali na Námestí  

povstania českého ľudu? Niekde museli ma ť adresy.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Dve faktické poznámky na toto vystúpenie.  

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

Ďakujem za slovo. 

Fakticky som členkou názovslovej komisie v Petržalke. 

Pán Budaj, tuším aj Vy ste kandidovali za Petržalku  a je to 

adresa, kde nikto nebýva. Je to lúka, takže žiadne adresy 

sa tam (poznámka:  po čuť hovor mimo mikrofón), sa tam. Je 

to lúka, nie lúky, uprostred Petržalky a názov vzni kol 

v podstate z vôle ob čanov, ktorí sa v ankete s najvä čším 

počtom vyjadrili za tento názov. Mali sme tam aj iné 

návrhy, napríklad Námestie mládeže a ešte ďalšie, ktoré si 

presne nepamätám, ale v ankete zví ťazil názov Námestie 

republiky, kde teda nestoja žiadne domy a nie sú ta m žiadne 

adresy. Čiže ni č sa pre tých ľudí nemení.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Uhm.  

Ešte jedna faktická poznámka na adresu pána 

námestníka, potom bude reagova ť pán námestník. 

Pani poslanky ňa Jégh.  

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Ja sa chcem len opýta ť, Vy ste hovorili, že tento 

materiál môže ís ť aj bez úvodného slova a v stanovisku 

mestskej rady máme, že neodporú ča schváli ť zmenu názvu 

verejného priestranstva Námestie povstania českého ľudu na 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Preto o tom tak vášnivo diskutujeme.  

Pán námestník Budaj reaguje.  

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

Ja som rád, že pani poslanky ňa sa ozvala ako členka 

tejto názvoslovnej komisie. Tak to ja si ve ľmi vážim a teda 

neviem, či Námestie republiky teda ako prázdna lúka nie čo 

nazna čuje o našom stále ešte mladom štáte, v každom 

prípade, s týmto názvom bývajú ústredné námestia. Ú plne 

ústredné námestia, v centre mesta. Je to ve ľmi neobvyklý 

nápad, ale ja samozrejme rešpektujem. Ur čite ste na tým 

dlho rozmýš ľali a rád sa, rád sa teda oboznámim aj s tým 

postupom, lebo ako viete, sú niektoré námestia, kto ré majú 

závažnejší, závažnejšie posolstvo. Aj v Petržalke, 

o ktorých by sa dalo polemizova ť. Ale to sem nejdem 

zaťahova ť a nech sa pá či, ak je to váš návrh, aby to bolo 

Námestie republiky, tak to je vaše právo. Návrh ob čanov.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem ve ľmi pekne.  

Toto boli odpovede na faktické poznámky na adresu p ána 

námestníka. Takže pani poslanky ňa Krištofi čová, pán 

poslanec Hr čka nemôžu dosta ť slovo, ke ďže sa neprihlásili 

včas.  

Diskutuje pán poslanec Hr čka ako riadne prihlásený.  
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Nech sa pá či. 

Pán poslanec Hr čka má slovo ako riadne prihlásený. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

(poznámka: nezrozumite ľné slová) 

Ja by som teda chcel požiada ť o, o, keby sme mohli 

tento bod preruši ť z dôvodu, ako jeden kolega poslanec 

z Petržalky chcel k tomu vystúpi ť a ja som sa preto pýtal. 

Obvykle býva 15A pred 15 a ja som ho pod ľa toho inštruoval, 

tak len hovorím, aby mohol k tomu vystúpi ť. Chcel k tomu 

nie čo poveda ť a bohužia ľ prišlo k takému nedorozumeniu. 

Tak, ide len o to, že proste ke ď to môžme, chcel by som 

potom požiada ť, aby sa to teda prerušilo, nech sa môže 

vyjadri ť a nech sa proste hlasovanie urobí potom.  

Veľmi pekne ďakujem.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Dám slovo ešte pánovi poslancovi Kubovi čovi 

a rozhodneme o Vašom procedurálnom návrhu na preruš enie 

rokovania.  

Čiže pán poslanec Kubovi č.  

Mgr. Vladimír   K u b o v i č , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne za slovo, pán primátor. 

My sme sa  zaoberali samozrejme touto vecou na komi sii 

kultúry a ochrany historických pamiatok. Len treba poveda ť, 

že aj členovia viacerí mali vo či práve tomuto názvu výhrady 
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a bez toho, že by sme vlastne používali dáku, dáku vlastnú 

a internú smernicu tuná na meste, je ťažko potom hovori ť či 

máme vychádza ť v ústrety ľuďom, či máme vychádza ť v ústrety 

mestskej časti, lebo aj tá anketa samozrejme je vždy ve ľmi 

otázna. Ko ľko ľudí sa do nej zapojí, či, či vlastne zo 

stodvadsa ťtisíc Petržal čanov je to percento, alebo, alebo 

je to promile. Takže v podstate toto všetko by sa m alo bra ť 

do úvahy a plne teraz súhlasím aj s tými kolegami, ktorí 

vlastne vo či tomuto mali isté výhrady.  

A takisto aj s pánom námestníkom Budajom, lebo poki aľ 

si, pokia ľ si takýto názov v úvodzovkách minieme v tejto 

časti Bratislavy, tak ur čite by bolo trošku, trošku 

nemiestne, aby sme, aby sme potom premenovávali, ta k ako to 

bolo dajme tomu s mostom SNP, premenovávali tento m ost 

a zase naopak možno premenovávali možno toto priest ranstvo, 

pokia ľ by sme našli centrálnu ča, centrálne priest, 

centrálne priestor v rámci dajme tomu Starého Mesta .  

Takže my sme nevedeli v kone čnom dôsledku či to, či 

tento, to, tento názov vyradi ť alebo ako sa k nemu postavi ť 

a nechávam to, samozrejme, ešte na diskusiu v tomto  pléne.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Faktickou poznámkou reaguje pán poslanec  Fiala.  
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Stanislav   F i a l a , poslanec MsZ: 

Tu by som sa ako hrdý Petržal čan rád ozval. Ako 

minieme si názov ako na nevhodnú mestskú časť, alebo, alebo 

nevhodné územie?  

Je pravda, že v tom území nemá nikto adresu, ale je  to 

možno dva, tri kilometre od hradu a potom, potom ot ázka pre 

pána Budaja. Mali by sme premenova ť Námestie SNP alebo 

lepšie Námestie Slobody? Alebo, ktoré iné námestie?  Myslím 

si, že, že aj Petržalka je hodná toho, aby mala náz ov ktorý 

znie takto nejako skvostne alebo ve ľkolepo.  

Predkladal to, predkladal to pán poslanec mestskej 

časti, ktorý je členom SNS, vo či ktorej som dnes vystúpil 

v inom bode, ale v tejto chvíli by som sa ho zastal . To 

znamená, nie som nejako za ťažený vo či tejto strane.  

Ja sa prihováram za to, že ke ď si to mestská časť 

odsúhlasila, aby ten názov aj naozaj mala a považum e, 

považujme aj Petržalku za, za nosnú časť Bratislavy, ktorá 

si zaslúži aj takýto názov.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán posla, pán námestník Budaj reaguje na pána 

poslanca Kubovi ča.  
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Ján   B u d a j ,  námestník primátora a poslanec MsZ: 

No tak na pána poslanca Kubovi ča nebudem reagova ť. 

Chcel som na pána Fialu a nechcem to zakrýva ť, takže potom 

sa prihlásim.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Nech sa pá či.  

Pán poslanec Kubovi č reaguje na faktické.  

Mgr. Vladimír   K u b o v i č , poslanec MsZ: 

Ja poprosím, keby sme trošku, možno sa poznáme už p o 

tých troch rokoch, tak  by zbyto čne hovorili o tom, čo som 

ja nepovedal. Ja som nepovedal, že v Petržalke je d ajme 

tomu pre takýto názov nevhodné, nevhodný priestor. Ale 

všetci dobre vieme, že aj v Petržalke prebiehala di skusia 

o tom, že v prvom rade tento priestor by sa mal 

urbanizova ť, malo by by ť jasné ako bude vyzera ť a potom by 

sme, ni č by sme nestratili, keby sme potom schva ľovali 

nejaký názov. A pre čo nie, možno aj Námestie republiky, 

pokia ľ by to, tá urbanizácia a tá architektúra k tomu 

smerovali. Dneska je to lúka. Ja len to chcem podot knú ť 

a dávam to na zváženie. A nehovoril som či áno alebo nie, 

nech sa pá či, otváram alebo teda chcem vyvola ť diskusiu 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Vážené panie poslankyne a páni poslanci, máme ešte päť 

prihlásených a vás tak opatrne nabádam, že o dvadsi atej 

druhej chceme skon či ť. Možnože niektorí nechcete skon či ť 

a budeme rokova ť aj zajtra alebo budúci týžde ň vo štvrtok 

o deviatej hodine. Ja to samozrejme rád urobím, ale  prosím, 

toto sa dá vyrieši ť jednoduchým spôsobom. Navrhnite niekto, 

aby sa o tomto, o tejto časti uznesenia hlasovalo 

samostatne. Napríklad, aby sa to vypustilo. Ak to t am 

zostane, stále to môže znamena ť, že celé uznesenie 

neprejde.  

Ako je tu ve ľa spôsobov, len si tu nevysvet ľujme, že 

za a proti. Je to zložitá vec, má svoju genézu, tá tu už, 

myslím, bola vysvetlená.  

Nechcem nikomu bráni ť, diskutujte. Len pozrite sa, 

prosím, na hodinky ešte pri tom. Lebo niektorí disk utujete 

opakovane a znovu. Chápem, že je to dôležité, čiže nech sa 

vám pá či, máte slovo.  

Pán poslanec Kríž.  

Mgr. Oliver   K r í ž , poslanec MsZ: 

Ďakujem ve ľmi pekne za slovo. 

O tom je tiež demokracia, že ľudia majú rôzne názory. 

Dokonca ľudia z mestskej časti rôzne, majú rôzne názory 

z tej istej mestskej časti a ja som jeden z nich.  



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 12. december 2013 s pokra čovaním 29. januára 2014  

 392 

Ja poviem to, čo som povedal aj na názvoslovnej 

komisii v mestskej časti. Pod ľa mňa je nevhodné, aby sa 

toto miesto volalo Námestie republiky. Všade po sve te 

Námestie republiky je nazvané pamätné miesto. V Par íži na 

Námestí republiky stávala gilotína, to je miesto, k de sa 

menil monarchistický režim na republikánske zriaden ie. Tam, 

kde zvrhli krá ľov, tam kde zvrhli cárov, cisárov  

a založili si republiku.  

Takéto ni č sa v Petržalke nikdy neudialo. Okrem toho, 

že to je agenda SNS to nemá žiadne rácio, aby to sa  

nazývalo Námestie republiky.  

Ja som sa aj pýtal na názvoslovnej komisii mestskej  

časti, kde sa podel názov, ktorý bol pôvodný. Pôvodn ý názov 

je Námestie májového povstania českého ľudu. Toto, neviem 

jakým spôsobom,  zázrakom vypadlo z máp, vypadlo zo  

všetkého. My od detstva sme toto ná, toto námestie volali, 

že Majko, ako Májové námestie. Nikto ho iná č ani neosloví 

v Petržalke, každý o ňom hovorí ako  o Majku.  

Ja si viem predstavi ť, že ke ď to bude Námestie 

republiky, tak sa to nikdy nezžije, nikto to tak vo la ť 

nebude.  

Tiež si treba uvedomi ť, že Májové povstanie českého 

ľudu je nie čo pre český národ nie čo podobné ako pre nás 

SNP. Tento ná, tento názov len tak z ni čoho ni č vymaza ť z, 

z nejakých dejín, alebo z histórie, napriek tomu, ž e tak to 

reálne bolo pomenované, sa mi zdá nemiestne.  
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Preto tiež navrhujem uznesenie, ako tu už bolo 

spomenuté, aby sa o tejto časti v tomto bode nerokovalo 

a aby sme si naozaj nechali ešte nejaký priestor, n ejakú 

diskusiu, pretože, pretože ten navrhovaný názov je 

vonkoncom nevhodný.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec rokujeme o celom vézeten. Môžte navrhn úť 

iba vypusti ť túto časť. Ni č iné nemôžte ho, poveda ť.  

Pani poslanky ňa Farkašovská.  

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

Ďakujem za slovo. 

Ja nerada zdržiavam a najmä, naozaj, v takejto 

pokro čilej dobe. Ale k tomuto by som chcela poveda ť to, čo 

som prezentovala na kultúrnej komisii.  

Začnem vetou Olivera Kríža. Pod ľa mňa je to nevhodné. 

Ja vidím problém práve v tej subjektivite poh ľadu a možno 

by bol čas na meste, kde nám pribúdajú nové lokality, nové 

ulice, uvažova ť nad tým, kto vymýš ľa názvy verejných 

priestranstiev a ulíc. Lebo to nemá by ť tak, že ja si 

zmyslím a mne sa to pá či. Malo by to by ť predovšetkým 

odborné a to, hovorím práve ako členka názovslovej komisie, 

ako neodborník. Nedovolím si však vyjadri ť svoje 

subjektívne názory takým spôsobom, že som proti len  preto, 

lebo mne sa to nepá či.  
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Možno tento názov naozaj nie je na tom mieste vhodn ý 

a chcelo by to odbornejší prístup a tak sa obraciam  na 

vedenie mesta, aby nad tým pouvažovalo, či by nemala 

existova ť možno nejaká mestská názvoslovná komisia, aby tie 

názvy nevznikali živelne, bez historických podklado v, len 

preto, že to niekoho napadne a niekomu sa to pá či. Potom by 

sme takéto debaty nemuseli ma ť.  

Ďakujem. 

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. 

Ja by som chcel pripomenú ť. Na župe si zmysleli a mali 

názov Chucka Norrisa, most Chucka Norrisa. Potom do  toho 

vstúpil racionálny rozum a ten názov je naozaj iný,  ove ľa 

vhodnejší.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Šov čík, riadne prihlásený.  

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

Tu sa za posledných sto rokov to ľkokrát pomenúvávali 

a premenuvávali verejné priestory, že ako mestskí p oslanci 

sme sa stali naozaj málo ambiciózni a preto pomenuv ávame 
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ulice už len po ovocí a zelenice pomaly a rôznych 

kvetinách, lebo sa furt bojíme, aby sme náhodou ned ali 

nejaký ideologicky závadný názov, ale všade v normá lnom 

svete ke ď mestskí poslanci pomenúvajú v meste nejaký 

verejný priestor, tak to robia bu ď na po česť významných 

osobností alebo štátu, alebo na po česť významných 

historických udalostí. A robia to preto, nie len, a by si 

pripomenuli tie udalosti a tých ľudí, ale aby aj vypovedali 

nie čo o svojom hodnotovom svete. Pretože ke ď sa postavíte 

k nejakej osobnosti, k nejakej historickej udalosti , tak 

hovoríte aj o svojom hodnotovom svete.  

Toto my tu vôbec nerobíme, odbíjame tuná názvy 

verejných priestranstiev naozaj len nejakým ovocím 

a kvetinami a pritom je aj pravda to, čo povedal aj pán 

Budaj. On celkom isto myslel na Námestie hrani čiarov 

v Petržalke, tak aby sme vyrovnali skóre, tak by sm e už 

možno mohli urobi ť nejaké Námestie obetí železnej opony, 

aby to bolo aspo ň jedna k jednej.  

Lebo ja zase chápem, že je ve ľmi ťažké premenova ť 

verejný priestor, na ktorom má možno tisíc pä ťsto, dvetisíc 

ľudí trvalý pobyt a museli by si meni ť všetky doklady. To 

dos ť dobre nie je možné. ale pro futuro do budúcnosti b y 

som si celkom isto prial, aby sme v tomto meste nao zaj mali 

pomenované verejné priestranstvá kone čne už aj po nejakých 

historických osobnostiach alebo udalostiach, ktoré 

predstavujú náš, poviem to, ponovembrový hodnotový svet, to 

že si to vážime a že hovoríme o sebe.  

Je úplne smiešne, ke ď tuná kolegy ňa z Petržalky povie, 

že to je len proste nejaká lúka, tak musím poveda ť, že 
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naozaj, máme tu pomenované neexistujúce námestie po  

neexistujúcej historickej udalosti. Lebo viete, máj ové 

povstanie českého ľudu, je pod ľa mňa, historický výmysel 

komunistickej ideológie.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Námestník Budaj.  

Nech sa pá či, pán námestník.  

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

Ďakujem. 

Ja myslím, že pán Kubovi č upozornil ve ľmi správne, 

lebo má s tým skúsenos ť, že je tu ur čitá kompeten čná 

zdvojenos ť a on na tej komisii na ňu naráža. Nechcem tu 

tému sem vnies ť. Ale myslím, že jeho príspevok bol správny. 

A cením si aj príspevok pána Kríža, pretože preukáz al, 

že sa aj takto improvizovane dokáže k tej veci post avi ť 

naozaj kvalifikovane. S tými republikami je to naoz aj tak 

a za to aj Bratislava mala Námestie republiky niekd e úplne 

inde.  

Ale tento príspevok nesmeruje k tomu, aby sme sa te raz 

s tým zaoberali. Ja chcem navrhnú ť to, čo teda už tu 

vlastne zaznelo, aby sa o tom bode tri hlasovalo os obitne 

a myslím, že pokia ľ tam nie je ešte žiadna adresa a nie je 

to urbanizované, tak jak sa s tým rozhodnutím chví ľu bude 

odklada ť alebo otá ľať, že to nikomu nepoškodí.  
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Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec Hr čka.  

Nech sa pá či, máte slovo.  

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Chcel som požiada ť o to prerušenie hlasovania.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Aha, Vy ste chceli procedúru, aby sme dali priestor  

ešte pre petržalských poslancov. 

Čiže dám hlasova ť o návrhu pána poslanca Hr čku, aby 

sme prerušili rokovanie o tochto, o tomto bode. Po 

vystúpení zástupcu Petržalky budeme potom pokra čova ť, 

dokon číme diskusiu a budeme hlasova ť.  

Čiže hlasujme o procedurálnom návrhu pána poslanca 

Hrčku na prerušenie rokovania o bode pätnás ť.  

Nech sa pá či, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťšes ť prítomných, 

dvadsa ťtri za, pä ť proti, siedmi sa zdržali, jeden 

nehlasoval. 

Schválili sme tento procedurálny návrh, po čkáme.  
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15A INFORMÁCIA O PRÍPRAVE VODNÉHO DIELA 

PEČNIANSKY LES - SIHO Ť 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Vzhľadom na to, že kapustnica je najlepšia 

prihrievaná, takže ešte urobíme vodné dielo. Lebo t o tiež 

bude predmetom ur čitej diskusie.  

Takže ja by som navrhoval vodné dielo, potom dáme 

večeru a potom pôjdeme na tie vážne body týkajúce sa 

Dopravného podniku. 

Takže pani námestní čka, Vy ste navrhli tento bod, čiže 

budete jeho predkladate ľkou. Nech sa pá či, urobte úvodné 

slovo.  

Nech sa pá či. 

Zapnite pani námestní čku Nagyovú Džerengovú.  

Možno sa musíte prihlási ť, pani námestní čka.  

Skúšala, už Vám tam nie čo bliká, čiže, výborne.  

Nech sa pá či, máte slovo.  

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. 

Vážené zastupite ľstvo, chcem sa vám v prvom rade 

poďakova ť aj spolu s mojimi kolegami s Karlovky Igorom 

Bendíkom a Petrom Len čom za jednomyse ľnú podporu pri 

zara ďovaní tohto bodu do programu rokovania.  
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Ako som spomínala, nezvyknem nejakým spôsobom 

preskakova ť procedurálny proces zara ďovania bodov. Možno 

som to urobila iba raz, ke ď sme schva ľovali dotáciu na 

lodenicu v Karloveskej zátoke. Vtedy sme to podpori li 

jednomyse ľne, verím, že aj teraz.  

Tú Karloveskú zátoku spomínam nie nadarmo, pretože pri 

vybudovaní vodného diela na úrovni Pe čnianskeho lesa 

a Ostrova Siho ť by došlo k zni čeniu tohto jedine č, 

jedine čného prírodného prostredia.  

A to možno až v druhom rade ove ľa vä čšia, závažnejšia 

otázka je zni čenie obrovských zásob pitnej vody pod 

Ostrovom Siho ť, ktorá by týmto spôsobom vznikla.  

Pán primátor sa ma pýtal, ako nazva ť tento bod. Či 

informácia o vodnom diele. Nuž možno je to výstižné , 

pretože práve to je to, čo nám všetkým, aj aktivistom 

chýba.  

V septembri prišiel na stôl vlády dokument o prerok o, 

o návrh energetickej politiky vlády, v ktorom bol a ko 

strategický zámer uvedená výstavba vodného diela na  úrovni 

Siho ť – Pe čians, Pe čniansky les.  

O tomto zámere sa nejakým spôsobom nedá dopracova ť 

k viacerým informáciám, preto sme aj žiadali zarade nie 

tohto bodu. V súvislosti s ropovodom  iba pripomeni em, že 

najprv sme boli obvinení z vyt ĺkania politického kapitálu 

keď sme žiadali informácie s prís ľubom, že hne ď po vo ľbách 

ich dostaneme. Pán minister zo d ňa na de ň zrušil stretnutie 
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s nami pretože vraj nemá nám čo predloži ť a bude trva ť 

možno rok až rok a pol, kým nám nejaké informácie p oskytne.   

Obávam sa, že to isté hrozí aj  teraz. A tu spomeni em 

aj druhý závažný fakt, a to vyjadrenie pána premiér a Fica. 

Pred pár d ňami alebo týžd ňami sa vyjadril a na stretnutí 

šestnástich lídrov Strednej a Východnej  Európy v r umunskej 

Bukurešti, kde sa stretli s čínskym premiérom takto, že 

Bratislava víta zámer vybudova ť ve ľké vodné dielo na Dunaji 

a že ve ľké slovenské a čínske firmy už intenzívne o zámere 

rokujú. 

Ja pripomínam iba, že tento zámer bol zaradený do 

strategického, ako strategický bez prerokovania 

s verejnos ťou, bez prerokovania sam, so samosprávou a bez 

nejakých otázok.  

Jediný dôvod zaradenia medzi strategické je po novo m, 

po schválení novelizácie zákona, ktorý schválila te nto 

zákon, iba výška investovaných prostriedkov.   

Mám obavy, že pokia ľ nenavrhneme vy ňatie tohto vodného 

diela, môže si vláda presadi ť postavenie tohto, tejto 

veľkej vodnej elektrárne aj napriek zjavnému rozporu 

s územným plánom BSK, ako aj s územným plánom hlavn ého 

mesta.  

Čínsky premiér bol vyzvaný našim premiérom, aby si 

otvoril, aby otvorili čínsku banku na Slovensku a aby 

investovali zna čnú časť tých prostriedkov, ktoré plánujú 

preinvestova ť v našom regióne Strednej Európy, nejakých 
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desa ť miliárd za najbližších dvadsa ť rokov, a, a deklaroval 

záujem vystava ť tohto vodné dielo.  

Ja by som povedala, že my ur čite privítame čínsky 

kapitál, ale po ďme do projektov, ktoré táto krajina 

potrebuje. Čo tak dia ľnice?  

Vodné dielo je zámer, ktorý jednozna čne musí prejs ť 

prerokovaním a musí sp ĺňať atribúty. Nadväzuje na pôvodný 

zámer, ktorý v minulosti bol avizovaný v spolupráci  

s Rakúskom. Tí od toho odstúpili aj vzh ľadom na závažné 

dosahy takéhoto vodného diela na prírodné prostredi e, aj na 

prostredie, ktoré sa, kde sa Karloveská zátoka nach ádza, 

pretože je to vlastne blízko centra.  

Ak sa vláda rozhodne postavi ť to vodné dielo napriek 

všetkým výhradám, ktoré vyslovili samosprávy aj Úni a miest, 

aj odborné orgány, myslím si, že to bude popretie p rincípu 

samosprávy a ob čianskej spolo čnosti, aj demokracie, ktoré, 

ktorú sme za ostatných viac ako dvadsa ť rokov budovali. Je 

to rozhodovanie o nás, bez nás. A myslím si, že by to bol 

veľký krok spä ť.  

Nedávno, ak si spomínate, sme tu prerokovávali 

sprístupnenie Ostrova Siho ť bicyklistom. Vtedy sme sa 

zhodli vä čšinou, ja teda nie, že by to bolo ohrozenie 

vodného zdroja a ministerstvo životného prostredia vydalo 

vyhlásenie, že tam cyklistov nevpustí práve z tohto  dôvodu. 

(gong)  

V našom uznesení, poprosím Vás ešte o ďalších pä ť 

minút, ktoré prednesieme spolo čne s mojimi kolegami 
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z Karlovky, budeme žiada ť práve aj vyjadrenie v podobnom 

duchu od ministerstva životného prostredia.  

Ak vláda neodkryje karty a nebude, nevyjadrí sa 

jednozna čne, kde má tento zámer stá ť a akým spôsobom je 

rozpracovaný, v akom stave sú rokovania medzi ve ľkými 

firmami slovenskými a čínskymi, bude dochádza ť k tomu, že 

vznikajú rôzne fámy a konšpira čné teórie. Možno niektorí 

z nich ste aj o nich po čuli. Vraj vlastne Čí ňanom nejde 

o to, aby vybudovali tú vodnú elektráre ň, respektíve nejde 

o výrobu elektrickej energie, pretože výstavba také ho 

vodného diela a návratnos ť financií k hodnote ceny 

vyrobenej energie, by bola nesmierne dlhá. Možno aj  

dvadsa ť, tridsa ť rokov a vôbec nie efektívna. Ide vlastne 

o to, zlepši ť splavnos ť Dunaja, aby sa na ňom mohli plavi ť 

cysternové lode a aby sa odtia ľ mohla vyváža ť pitná voda.  

Možno to naozaj znie konšpira čne, ale v skuto čnosti si 

možno spomínate, že v nedávnej minulosti bol schvál ený 

zákon, ktorý umož ňuje neobmedzený vývoz pitnej vody, pred 

pár mesiacmi, a takisto na stole ministerstva život ného 

prostredia pristála žiados ť zo Spojených arabských emirátov 

o kúpu zna čných zásob našich, našej pitnej vody.  

Možno stojí za to, ešte spomenú ť fakt, že prepravca 

Spojených arabských emirátov si vybralo Slovensko a ko 

sídlo, ale nie ako osobnej prepravy, ale ako Cargo.  To 

zamená, že možno sa uvažuje aj o nejakej leteckej d oprave.  

V každom prípade, my, mestská časť Karlova Ves a celé 

zastupite ľstvo sme jednohlasne prijali uznesenie, ktorým 

sme odsúdili tento zámer a ak dovolíte, ja vás poži adam 
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spolu s mojimi kolegami o podporu uznesenia, ktoré si 

dovolím teraz pre číta ť: 

Mestské zastupite ľstvo hlavného mesta Slovenska 

Bratislavy po A. nesúhlasí so zámerom Ministerstva 

hospodárstva vybudova ť vodné dielo Pe čniansky les – Siho ť, 

zaradeného do strategického dokumentu Návrh energet ickej 

politiky SR a žiada vládu, aby ho z dokumentu Návrh  

energetickej politiky vypustila, pretože nebol prer okovaný 

s verejnos ťou, ani samosprávou a je v rozpore s územným 

plánom BSK aj hlavného mesta. 

Po B. žiada primátora hlavného mesta, aby písomne 

zaslal záporné stanovisko hlavného mesta k spomínan ému 

zámeru vodného diela a požiadal ministerstvo hospod árstva 

ako aj ministerstvo životného prostredia o všetky 

relevantné informácie a vyjadrenia, týkajúceho sa 

spomínaného zámeru, vrátane štádia rozpracovanosti 

projektu. 

Za vašu podporu vám za celú mestskú časť vopred 

ďakujeme. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem ve ľmi pekne za uvedenie tohto materiálu.  

Otváram diskusiu. 

Ako prvý sa do nej hlási faktickou poznámkou pán 

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

Ďakujem pekne.  

Vážená pani viceprimátorka, ja naozaj v tejto chvíl i 

sa rozhodova ť o tom, že navrhujem vypustenie so 

strategických dokumentov, naozaj. Ja som rád, že st e túto 

tému tu otvorili, ale rozhodova ť sa bez relevantných 

dokumentov je naozaj ve ľmi ťažké.  

Čiže ja by som privítal ďalšie informácie, ktoré by sa 

tu zhromaždili a na základe toho by som sa takto vá žne 

rozhodol.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Pani starostka Kolková.  

Ing. Ľubica   K o l k o v á , starostka mestskej časti 

Bratislava - Devín: 

Ďakujem. 

Pani námestní čka v podstate vy čerpala kompletnú tému. 

Ja som v   istom bode toho, čo čítala, chcela upozorni ť na 

to, že je potrebné interpelova ť nie len ministerstvo 

životného prostredia, ale práve a možno najmä minis terstvo 

hospodárstva. 

Mám aj informáciu, že teda už sa pripravuje nejaký 

list adresovaný na ministerstvo životného prostredi a. 
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Rozhodne toto beží pod gesciou ministerstva hospodá rstva, 

výstavby a tak ďalej.  

Možno by som vedela zareagova ť aj na kolegu Drozda, 

mám tu naotvárané strategický dokument, teda tú ene rgetickú 

politiku, mám tu otvorenú enviromentálnu štúdiu k t ej, 

k tejto energetickej politike, kde je to spomínané.   

A musí žiada ť informácie, aby sme sa nedostali do 

štádia, tak ako podobne, ako s ropovodom, že oj zra zu tu 

budeme mať nejakú trasu, nejaké projekty. Projekty ja som 

videla, hej. Možno neboli úplne dokonalé rozpracova né, ale 

to boli projekty. Jeden bol umiestnený na ako v úze mí 

katastra Devína – Wolfstgal. Druhý projekt bol posu nutý 

práve medzi dva vodné zdroje tak, ako pani námestní čka už 

spomenula. Cyklististov ste tam vy mestskí poslanci  

nechceli ani len prejazd povoli ť, lebo je to takéto citlivé 

územie, ale teda úvahy nad akýmsi budovaním, nech u ž sa to 

nazve akoko ľvek, vodné dielo práve medzi Siho ťou a Pe čňou, 

tu sa tvárime, že ni č sa nedeje, v pohode, hej? Tak, raz je 

to strategická surovina voda a raz je to nie čo, čo vlastne 

by sme si ani tak nemuseli všíma ť. Tomu nerozumiem.  

Takže dôrazne žiada ť podrobné informácie, kto 

pripravuje, čo, nad čím sa uvažuje a na obidvoch 

ministerstvách. Životné prostredie aj, aj, aj hospo dárstvo.  

Ďakujem. 

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

By sa zvýšila hladina rieky Morava s tým, že by sa 

prepojila k Severnému moru. Po čul som o potrubnej preprave.  
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Tieto veci sú stále v riešení, ale naozaj potrebuje me 

informácie, potrebujeme relevantné štúdie a na zákl ade toho 

sa môžme rozhodnú ť, nie hne ď teraz ako mestské 

zastupite ľstvo bez týchto informácií da ť nejaké dôležité 

vyjadrenie.  

Čiže naozaj, súhlasím s tým, žiadajme dôrazne 

informácie, ktoré budeme tu budeme ako v prípade ro povodu 

si diskutova ť. (gong) 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Ďalšou faktickou reaguje pani námestní čka. Potom 

odpovie pani starostka.  

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. 

Ja iba chcem poveda ť pánovi poslancovi, že od 

septembra sa snažia získa ť informácie z ministerstva 

životného prostredia aj z ministerstva hospodárstva . Žiadna 

odpove ď doteraz neprišla. Vždy spôsobom takým vykrúcackým.   

Čiže preto prišla táto rázna žiados ť vzh ľadom na tie 

vyjadrenia, že už naozaj prebiehajú intenzívne roko vania.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pani starostka Kolková.  

Ing. Ľubica   K o l k o v á , starostka mestskej časti 

Bratislava - Devín: 

Som rada, že sa zhodneme v tom, že je potrebné žiad ať 

si korektné informácie. Dúfam, že sa nebudú tvári ť, ako 

keby nebolo o čom diskutova ť, teda na príslušných 

ministerstvách.  

Ja by som chcela odporu či ť. Ja som k tomu, k tej, 

návrhu tej energetickej stratégie dávala pripomienk u za 

Devín. Ja si myslím, že je plne legitímne žiada ť, aby sa 

vôbec prestalo uvažova ť s akýmko ľvek projektom, vodným 

dielom, čímko ľvek čo je na medzi dvoma zdrojmi pitnej vody. 

Hovorím voda, pitná voda, strategický, strategická 

surovina. Žiada ť, aby prestali vôbec uvažova ť nie čo do 

tohto územia umiest ňova ť.  

Viete ako dopadol vodný zdroj v Podunajských 

Biskupiciach, hej? Potrebujeme to isté? 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Diskutuje pán poslanec Bendík.  

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

Ďakujem pekne za slovo, pán primátor. 
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Ja by som chcel doplni ť kolegy ňu, pani 

vicenámestní čku, alebo teda pani námestní čku oh ľadom tej 

vodnej cesty, čo spomínala. 

Ja by som rád upriamil pozornos ť pánov poslancov 

a pani poslankyne na materiál, ktorý sme tu mali 24 . 10. 

a je tu aj stanovisko našej mestskej spolo čnosti BVS a ich 

stanovisko je: Potrebné vzdutie hladiny vody v povr chovom 

toku tak, aby sa naplnili plavebné a energetické ci ele 

využitia vodných diel, to sú tie vodné diela Wolfst hal 

a Pe čniansky les, alebo teda Ostrov Siho ť, si vyžiada 

budovanie pomerne vysokého priehradného telesa 

i s brehovými hrádzami a s podzemnými tesniacimi st enami 

pre zabránenie priesakov do okolia. To bude ma ť za následok 

znížené dop ĺňanie prírodných množstiev podzemných vôd 

s negatívnymi dôsledkami na zvodnené kolektory využ ívané 

pre vodohospodárske ú čely.  

A k tomu, čo hovoril kolega Drozd. Možno, že keby 

počúval, tak by sa dozvedel tie argumenty. Ja si myslí m, že 

koho iného ako zástupcov v našej BVS-ky by sme mali  

počúva ť.  

Tu sa ďalej píše: odné diela Wolfstahl – Bratislava, 

respektíve alternatívne vodné dielo Bratislava Pe čniansky 

les, v prípade ich výstavby, by sa mohli negatívne prejavi ť 

až na troch vodárenských zdrojoch BVS. Na vodárensk ý zdroj 

Siho ť, Pe čniansky les a Sedlá čkov ostrov. V prípade 

realizácie vodného diela Wolfstahl sa po čítalo priamo so 

zrušením zdroja pitnej vody Sedlá čkov ostrov a likvidáciou 

viacerých studní vodného zdroja Siho ť.  
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To znamená to sú, to sú tie fakty a toto sú pod ľa mňa 

tie relevantné údaje, ktoré už dnes vieme vyhodnoti ť ako 

také, v ďaka ktorým nemôžeme súhlasi ť s výstavbou toho 

vodného, tejto, toho vodného diela.  

Ďalej tu čítam, že BVS-ka vo svojom výh ľade, 

v koncep čných (poznámka:  nezrozumite ľné slovo) po číta 

s distribúciou pitnej vody aj do miest a obcí Trnav ského 

kraja. To znamená, že ak teraz zni číme vodné zdroje, ktoré 

dnes máme, tak myslím si, že to je dos ť krátko, 

krátkozraké, krátkozraký poh ľad na tú problematiku.  

Ale už dnes vieme poveda ť, že výstavba tohto vodného 

diela je pre Bratislavu nevýhodná.  

Ďakujem pekne. 

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 ve ľmi rád podporím tiež iniciatívu pani 

námestní čky. Bolo by to ohrozenie významného mestského 

majetku. To BVS-ja ve ľmi dobre vie vy čísli ť. Ve ľká časť 

pitnej vody pre tú časť Bratislavy, ktorá je pri Ostrove, 

sa dodáva práve odtia ľ.  
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Ja viem, že pri energetických koncepciách sa zvažuj e 

často, ako povedal pán poslanec, aj nie čo, čo je len 

hypotetické. Ale toto je tak mimoriadne cenné rodin né 

striebro Bratislavy, že by som naozaj bol ve ľmi rád, keby 

sme podporili nejaké stanovisko, ktoré by sa domáha lo najmä 

informácií a ktoré by v čas signalizovalo, že mestskí 

poslanci a poslankyne budú bráni ť túto  lokalitu všetkými 

prostriedkami, ktoré nám k tomu naše kompetencie dá vajú.  

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: 

Vážený pán primátor, vážení kolegovia, dovolím si 

upozorni ť aj na to, že ani z h ľadiska energetickej 

politiky, či už Slovenska alebo celej Európy, takéto vodné 

dielo neobstojí, pretože všade deklarujeme aj sme v lastne 

zaviazaní znižova ť spotrebu energie a to aj elektrickej 

energie. A, a tu vlastne v energetickej koncepcii, alebo 

v politike celej Slovenskej republiky na jednej str ane 

slovami deklarujeme, že áno, budeme znižova ť a tak ďalej 

a na druhej strane je tam ako keby pod vplyvom ener getickej 

loby na nakomponovaných, alebo vložených, naprojekt ovaných 

množstvo elektrární, ktoré majú vyrába ť elektrickú energiu. 

No na čo pre nás, ke ď máme znižova ť spotrebu?  
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A teda, by sa to pravdepodobne vyrobilo na to, aby to 

šlo na vývoz. A ke ďže u nás je výroba elektrickej energie 

dotovaná, takže z pe ňazí všetkých da ňových poplatníkov by 

sme zaplatili výrobu elektrickej energie, na kto, n a vývoze 

ktorej by potom zarobila povedzme tá energetická lo by alebo 

teda tí,  ktorí to budú vyváža ť.  

Čiže to je opä ť, že vyzbierame peniaze od tých 

chudobných da ňových poplatníkov a zabezpe číme zisky tým 

bohatým. Je to ešte aj sociálne nespravodlivé. Ener getickej 

politike to vôbec nezodpovedá. A je to zo strany na šej 

vlády naozaj nezodpovedné.  

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 Drozd. 

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

Pani námestní čka, to sú také tvrdé hodnotenia. Ja 

nehovorím, že to vodné dielo tam má by ť. A vodné dielo neni 

len o elektrickej energii.  

Ja som Vám povedal, sú tu ur čite ďalšie súvislosti, 

ktoré môžu pripada ť do úvahy. Nehovorím, že to príde za dva 

roky, za tri roky, ale tieto úvahy môžu by ť dlhodobejšie. 

Desať, dvadsa ť, možno tridsa ť rokov dopredu. Čiže to 

zvažujte, nie spomína ť tu nejakú energetickú loby a straši ť 

tu ľudí.  
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Ja naozaj žiadam o to, čo povedala pani starostka 

Kolková, aby sme v tejto chvíli žiadali a ke ď to bude 

podporené týmto zastupite ľstvom, dostali tie informácie 

z ministerstva životného prostredia a z ministerstv a 

hospodárstva a zo všetkých ďalších zdrojov. A ke ď budeme 

mať tieto informácie tu  na stole, v najbližšom čase sa 

môžme rozhodnú ť tak isto.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Pani starostka Kolková. 

Ing. Ľubica   K o l k o v á , starostka mestskej časti 

Bratislava - Devín: 

Ďakujem. 

Chcela som len doplni ť pani Kimerlingovú. Tam tie 

argumenty, že pre čo takéto vodné dielo sa nad ním vôbec 

uvažuje. Sú dva a síce energe ako elektric, výroba 

elektrickej energie, ktorú, ako ste správne povedal i, 

vlastne na Slovensku ozaj nepotrebujeme, aspo ň v tej 

terajšej situácii a je predpoklad, že spotreba elek trickej 

energie sa má znižova ť a sme sa k tomu aj zaviazali v rámci 

EÚ. A tá technika skuto čne ide smerom k úsporám elektrickej 

energie.  

A ďalším argumentom je splavnos ť Dunaja. No a keby sme 

mali tú vodu obchodova ť, tak vodovod ani do Saudskej Arábie 
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ani do Číny nevybudujeme, čiže len tie lode by ostávali 

a tam práve je možno taká, nejaká tá úvaha, že treb a 

splavni ť aj Dunaj.  

Dve boli. Splavni ť Dunaj a elektrická energia. Zatia ľ 

s tou splavnos ťou nejaké vä čšie problémy, som siedmy rok vo 

funkcii, som nezaznamenala, že by boli. (gong) 

Ďakujem.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Pani námestní čka chce odpoveda ť. 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: 

Je naozaj lepšie dopredu straši ť a upozorni ť na veci, 

ktoré sú úplne logické a pochopite ľné zdravým sedliackym 

rozumom, ako potom, ke ď už nám bude vláda predostiera ť, že 

kto, s kým si uzatvorila akúsi medzištátnu dohodu a  hrozí 

nám medzinárodná arbitráž, ako sa nám to už podsúva  pri 

ropovode a, a o ropovode nám nechcú poskytnú ť informácie 

v doh ľadnej dobe pod rôznymi výhovorkami, tak radšej bude m 

dopredu straši ť, aby sme investície, ktoré by možno boli 

márne vynaložené na príprave projektov, aby boli za stavené 

včas, ako by sme potom mali rieši ť nie čo, čo evidentne 

sved čí o tom, že by sme prišli o zdroje pitnej vody, že by 

sme si poškodili životné prostredie a energetickú b ilanciu 
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by sme si vôbec nevylepšili, a da ňoví poplatníci (gong) by 

to draho zaplatili.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pani hlavná architektka má slovo. 

Nech sa pá či. 

Ing. arch. Ingrid Konrad,  hlavná architektka: 

Ďakujem za slovo. 

Ja len krátko. Nie som pripravená na tento materiál , 

veď dnes vznikol, ale musím doplni ť, že, že vlastne vodné 

dielo Wolfstahl bolo zrušené ako parciálna časť celého 

komplexného riešenia týchto dvoch vodných diel bolo  zrušené 

práve z ekologického h ľadiska, z ochrany lužných, lužných 

lesov. A Rakúsko nesúhlasí s týmto projektom na úze mí nášho 

mesta práve z tohoto dôvodu, že sa vzduje hladina a  tak 

ďalej. Nie som odborní čka.  

My máme ale naozaj ve ľkú, ve ľký problém so splavnos ťou 

Dunaja, pretože tým, že vlastne Národný park Dunajs ké luhy 

na území Rakúskej republiky, ako iste viete a sledu jete, ak 

ste ho navštívili, tak rozvo ľnil vlastne Dunajské brehy. To 

spevnenie, spevnenie toho koryta. Čiže vlastne dochádzalo 

k takému dosýpaniu, takému, takému ako keby prirodz enému 

zase rozvo ľneniu Dunajských brehov. A v sú časnosti sa po 

stavbe vodného diela vo Viedni, pod Vied ňou vlastne deje 

to, že sa, že sa tieto rozvo ľnené brehy vymývajú a naše to, 

to koleno, alebo jak by som to nazvala, ten oblúk k de sa 

vlieva Morava do Dunaja sa vlastne z tohoto dôvodu ove ľa 
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viac zanáša a máme s tým, ja poviem tak laicky, mám e s tým 

hospodársky problém, pretože sa neustále musia, mus í, aby 

sa, aby bolo splavné koryto Dunaja na území Bratisl avy, sa 

musí toto čisti ť. 

Čiže ja si myslím, že jedna, jedna vec je naozaj ma ť 

tie podklady, ako tu zaznelo, vedie ť o čom tu hovoríme, 

pretože jediný podklad, ktorý bol zverejnený v tla či 

k tejto, k tejto vodnej elektrárni, bol v podstate starý 

a absolútne neaktuálny. Ja som si to nechala vysvet li ť. 

Dokonca nerešpektoval sú časnú zástavbu, ktorá bola 

realizovaná v, v Karloveskej zátoke a podobne. Čiže úplne 

irelevantný a iný podklad nepoznáme. A zárove ň ale 

nadviaza ť spoluprácu práve s rakúskou časťou vlastne, aby, 

aby proste sme eliminovali také, takéto dopady, ke ď oni 

nesúhlasia, aby my sme teda postavili poviem vodné dielo na 

nie len na výrobu elektrickej energie ale aj na, na  

splavnenie Dunaja. 

Čiže ja si to myslím, ja si myslím, že tá otázka je 

ove ľa komplexnejšia, ale ve ľmi vítam, že treba, treba sa 

k tomu nejako postavi ť, treba vyzva ť kompetentných a treba 

to rieši ť a predís ť, predís ť nejakým, ako tu bolo povedané 

zavádzaním aj verejnosti, aj zástupcov, aj vás ako 

poslancov, aj nás, ako odborníkov.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 
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Pán poslanec Drozd.  

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

Ďakujem za tento vstup pani hlavnej architektky. 

Myslím, že to boli racionálne, rozumné slová  

Pre istotu aj ja si myslím, že dobre, že tento bod 

pani námestní čka otvorila, ale myslím, že po týchto pár 

vstupoch presne sa rozhodnú ť a nabúra ť nejakú stratégiu 

energetickú štátu. No naozaj, po ďme sa o tom rozpráva ť a, 

a naozaj, myslím, že sa tu nemusíme navzájom straši ť.  

Možno, pani námestní čka, Vás mal vtedy niekto straši ť 

v tom minulom období, aby ste nehlasovali za predaj  

pozemkov pod PKO, možno naozaj by sme nemali také p roblémy, 

jak teraz.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pani poslanky ňa Jégh má faktickú poznámku.  

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Ja by som rada zareagovala na to, čo pán Drozd povedal 

aj teraz, aj pred chví ľočkou vo svojich vstupoch tých 

krátkych.  

Keď by pozorne po čúval, tak pani námestní čka tu žiada 

v bode B. všetky relevantné informácie, týkajúce sa  
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spomínaného zámeru, vrátane štádia rozpracovanosti 

projektu.  

A že nedostali sme nejaký materiál a že máme žiada ť 

tieto veci. ona hovorila, že od septembra sa dožadu je toho, 

aby nejaké informácie prišli. Žiadna odpove ď na jej 

požiadavku nedošla ani z jedného ministerstva. Tak si 

myslím, že je namieste poveda ť, že nesúhlasíme s tým 

zámerom, lebo tento zámer existuje. To koluje nie l en tak 

vo svete a v éteri. Ale je to vec, kto, ktorým sa z aoberajú 

a ke ď nedávajú nám už od septembra, to tri mesiace žiadn e 

informácie a odmietnu stretnutie, ktoré bolo, bolo 

požiadané, tak si myslím, že je namieste poveda ť, že 

nesúhlasíme (gong) a chceme tie. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pani starostka Kolková, faktická poznámka.  

Ing. Ľubica   K o l k o v á , starostka mestskej časti 

Bratislava - Devín: 

Ja by som len chcela pána poslanca Drozda ubezpe či ť, 

že nejdeme nabúrava ť energetickú stratégiu republiky.  

Slavo, ja Ti pre čítam, ako to tam píšu. Oni to tak 

opatrne na napísali: Je možné posúdi ť reálnos ť využitia 

hydroenergetického potenciálu Dunaja nad Bratislavo u. No.  

Lenže vieme, čo sa všetko deje na pozadí tejto jednej 

vety. Takže myslím si, strategickú energiu, či energetickú 
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stratégiu republiky ur čite nenabúrame. Ale aj  voda je 

strategický zdroj.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec Bendík reaguje na pána poslanca Drozda . A 

potom pán poslanec Drozd bude odpoveda ť.  

Nech sa pá či. 

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

Ďakujem pekne. 

Možnože zopakujem to, čo tu už bolo povedané, ale ak 

by ministerstvo komunikovalo, tak dneska tento mate riál by 

tu na stole neležal, pán Drozd.  

Ja si myslím, že treba  vys, vyhl, poveda ť, že 

nesúhlasíme s týmto zámerom, a ak si ministerstvo m yslí, že 

tento zámer je dobrý, no nech príde a komunikuje.  

Ale vidíme tu ropovod, ktorý chce ministerstvo silo u 

mocou pretla či ť cez toto územie a, a taktiež ne, 

nekomunikuje. Mal mali prís ť, mal, pán minister povedal, že 

príde, jednoducho neprišiel, nekomunikuje, tak jedn oducho 

také, takéto stanovisko musíme da ť. Ke ď niekto 

nekomunikuje, tak my potom nesúhlasíme.  
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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. 

Pani poslanky ňa, pán poslanec, naozaj ja som pozorne 

počúval a po čúval som aj pani námestní čku a som potvrdil, 

že s tým súhlasím,  s tým, aby sme dôrazne žiadali 

informácie. Ale s tou druhou časťou, som povedal, nech 

počkáme a vrátime sa k tomu, ke ď budeme ma ť naozaj kvalitné 

informácie.  

Ja viem, že tento projekt v nejakej minulej verzii,  

ako povedala aj pani architektka, ktorá, ktorý abso lútne už 

neni aktuálny, nejak tu koluje novinami.  

Takisto to prepojenie Slovnaftu na Swechat, ve ď toto 

neni dnes ani v čera, to tu je osem rokov. A naozaj, ja s, 

ja tiež podporím to, naozaj ja sa čudujem, že pán minister 

neprišiel, ke ď to s ľúbil, ale to je už pod ľa mňa na 

primátorovi, nech vyvolal túto komunikáciu a nech p ríde.  

Ale teraz sme pri vodnom diele, takže ja to pozorne  

počúvam.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pani poslanky ňa Dyttertová, nech sa pá či.  
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Anna   D y t t e r t o v á , poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Ja len by som kratu čko ešte zareagovala na pána 

Drozda, že ja sa teda ani ve ľmi ne čudujem,  že pán minister 

neprišiel a práve preto tuná o tom rokujeme.   

Ja by som chcela ve ľmi pekne po ďakova ť pani 

námestní čke, že tento problém otvorila, že nám o ňom 

povedala aj že navrhla  to, čo navrhla.  

Tie obavy sú namieste, ktoré sú a my, našou 

povinnos ťou je by ť aj opatrní a predvídaví. Takže, myslím 

si, že bez vánku sa ani lístok nepohne a to uznesen ie, 

ktoré je navrhnuté je dobré a ja ho všetkými desiat imi 

podporujem.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Keďže nemám ďalšieho prihláseného, Vy chcete 

diskutova ť ako v závere čnom slove? Čiže uzatváram možnos ť 

sa prihlási ť.  

Slovo  má na záver ako predkladate ľka pani 

námestní čka.  

Nech sa pá či. 

Ing. Petra   N a g y o v á  D ž e r e n g o v á ,  námestní čka 

primátora a poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem za slovo, pán primátor. 
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Ja som tak isto pozorne po čúvala diskusiu, ktorá tu 

prebiehala a chcem iba všetkým na záver pripomenú ť, že 

ropovod riešime ve ľmi dlho. Nieko ľkokrát sme prijali 

uznesenia, v ktorých žiadali informácie, nedostali sme ich. 

Minulý týžde ň, de ň pred vystúpením, minister poslal odkaz, 

že príde o rok a pol.  

Ak máme tak dlho čaka ť, myslím si, že žiadanie 

informácie, ako také bezzubé štekanie. A vnímam to,  že 

nesúhlasíme so zámerom, možno ur čite  v našej situácii, ako 

deklaratívne vyhlásenie. Nemáme priamy dosah na vlá du, 

vláda sa rozhodne čo urobí, ale možno o taký stupe ň vyššia 

ako žiadanie informácií a možno vláda potom bude br ať aj 

nás trošku vážnejšie.  

Ja si nemyslím, že  by sme týmto uznesením zasiahli  do 

energetickej bezpe čnosti alebo budúcnosti našej, nášho 

Slovenska.  

Prosím, vás ešte raz o podporu tohto, tohto projekt u. 

Hovorím v ňom o vodnom diele Pe čniansky les – Siho ť. To je 

dielo, ktoré by ohrozilo tri ve ľké vodné zdroje. Ak vláda 

príde so zámerom vybudovania vodnej elektrárne niek de inde, 

ako spomínala pani architektka, hoci si neviem pred stavi ť 

kde na tom krátkom úseku Dunaja, tak môžme sa o ňom bavi ť. 

My môžme poveda ť okej. Ale tento konkrétny zámer, ak je 

tam, jednozna čne ohrozí tri vodné zdroje. A ja vás žiadam 

o podporu. 

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.  

Tým sme vy čerpali diskusiu  aj závere čné slovo.  

Je tu priestor pre návrhovú komisiu.  

Pani predsední čka, prosím, uve ďte návrh na hlasovanie.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Budem hlasova ť o návrhu uznesenia tak, ako nám bolo 

pre čítané pani námestní čkou.  

Mám ešte raz číta ť? 

V časti A, súhlasí so zámerom minis, nesúhlasí, 

nesúhlasí so zámerom Ministerstva hospodárstva SR v ybudova ť 

vodné dielo Pe čniansky les – Siho ť, zaradeného do 

strategického dokumentu Návrh energetickej politiky  SR a 

žiada vládu, aby ho z dokumentu Návrh energetickej politiky 

vypustila, pretože nebol prerokovaný s verejnos ťou, ani, 

ani samosprávou a je v rozpore s územným plánom BSK  aj 

hlavného mesta. 

Po B. žiada primátora hlavného mesta, aby písomne 

zaslal záporné stanovisko hlavného mesta k spomínan ému 

zámeru vodného diela ministerstvu hospodárstva 

a ministerstvu životného prostredia a požiadal obe úrady o 

všetky relevantné informácie a vyjadrenia, týkajúce ho sa 

spomínaného zámeru, vrátane štádia rozpra, rozpraco vanosti 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

O tomto návrhu uznesenia budeme hlasova ť.  

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Pripomínam pre svoje kolegyne, že slovo Pe čniansky les 

sa píše s krátkym ypsilonom, to znamená Pe čniansky les.  

Pečňa je nie čo, čo máme na našich dopravných 

zna čeniach, takže ten mäk čeň by som pripustil. 

(poznámka:  po čuť hovor zo sály) 

Pečniansky les, áno, že to je ia, okej. Áno, 

samozrejme tam nemôže by ť. Logicky. Nevidel som to pred 

sebou. Máš pravdu, pani poslanky ňa. 

Tridsa ťosem prítomných, 

tridsa ťpäť za, nikto proti, traja sa zdržali. 

Uznesenie bolo prijaté. 

Ukončili sme hlasovanie o bode pä ť, pätnás ť A.  

 

Vyhlasujem prestávku do devätnás ť pätnás ť. Budeme vás 

potom vola ť do rokovacej sály.  
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Želám vám dobrú chu ť ku viano čnej kapustnici. Viano čný 

prípitok si odložíme na dvadsiatu druhú hodinu, to už som 

pochopil, takže teraz kapustnica. Dobrú chu ť.  

 

(prestávka do 19.15 h) 

 

SPOLOČNÁ DISKUSIA K BODOM 16, 17, 18 – NÁVRH 

PROCEDÚRY: 

(16.Návrh Rámcovej zmluvy o službách vo verejnom zá ujme a 

Rámcovej investi čnej zmluvy na roky 2014 – 2023 

17.  Návrh zmluvy o nájme majetku medzi hlavným mestom S R 

Bratislavou a Dopravným podnikom Bratislava, a.s. 

18.  Návrh na zvýšenie základného imania obchodnej 

spolo čnosti Dopravný podnik Bratislava, a.s.) 

 

(po prestávke 19.18 h) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, je 

devätnás ť hodín osemnás ť minút a my ideme rokova ť o bode 

číslo šestnás ť, ktorým je návrh rámcovej zmluvy o službách 

vo verejnom záujme a rámcovej investi čnej zmluvy na roky 

2014 – 2023.  
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Chcem vás informova ť o tom, že pán poslanec Uhler mi 

navrhol, aby sme o bodoch 16, 17 a 18 urobili spolo čné 

úvodné slovo a viedli spolo čnú rozpravu, samozrejme to dám 

schváli ť, aby ste sa k tomu vyjadrili, ale zdá sa mi to 

racionálne, lebo tie tri veci spolu súvisia, nie sú  viazané 

tak, že nemôžu prejs ť jedna bez druhej.  

Sedemnásť, osemnás ť nemôže prejs ť jedna bez druhej. 

Keby sme jedno schválili, jedno neschválili, tak v tom 

podniku vypukne obrovský zmätok.  

Čiže body šestnás ť, sedemnás ť a osemnás ť majú vecný 

súvis, majú aj spolo čný dátum, ku ktorému by sme ich chceli 

spusti ť, to znamená, k 1. januáru 2014.  

Čiže navrhujem, aby sme zlú čili rozpravu k týmto bodom 

a potom samostatne diskutovali a rozhodli, samozrej me 

rozhodova ť budeme samostatne, ale samostatne diskutovali 

k bodu 19, samostatne k bodu 20 a samozrejme k tým ďalším.  

Toto je môj návrh, taký procedurálny.  

Pán poslanec Kolek, k procedúre chcete hovori ť?  

Nech sa pá či. 

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

Ďakujem.  

Čiže každý poslanec v rámci toho, čo sme tu dnes 

zažili, má nárok tri krát, dva krát po pä ť.  
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Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Dva krát po pä ť. Áno.  

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

Tri krát dva krát po pä ť.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Nie, dva krát.  

Keď to bude jedna spolo čná rozprava, tak, takže je len 

jedna rozprava, takže dva krát po pä ť.  

Ale to nesmeruje k tomu, aby som ja vám dal priesto r. 

Keby bolo ve ľmi zle, tak ur čite sa viete vyjadri ť aj 

faktickou poznámkou a podobne.  

Čiže je to dva krát pä ť, aby sme si rozumeli. 

Môžem toto považova ť za všeobecný súhlas s týmto 

návrhom pána poslanca Uhlera?  

(poznámka: po čuť ruch a vravu z rokovacej sály) 

Čiže, čiže teraz pristúpime k tomu, aby sme, aby sme 

uviedli tie materiály.  

Pán riadite ľ Gajarský urobí úvodné slovo ku všetkým 

trom materiálom spolo čne a potom otvorím diskusiu.  

Pán riadite ľ, nech sa pá či, máte slovo.  
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(poznámka: vrava z rokovacej sály) 

Bod číslo pätnás ť bol prerušený, neviem, či je tu už 

poslanec z Petržalky.  

(poznámka: ozaj no, to je inakšie pravda) 

Pán poslanec Hr čka, takže máme tu toho poslanca? Môžme 

dokon či ť pätnástku?  

(poznámka: po čuť hovor zo sály) 

Je tu vô ľa, že by sme takto to urobili a potom išli na 

16, 17, 18. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 
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DOKONČENIE PRERUŠENÉHO ROKOVANIA O BODE 

ČÍSLO 15 

BOD 15 NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA 

HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

BRATISLAVY O URČENÍ NÁZVOV 

NOVOVZNIKNUTÝCH ULÍC A NÁMESTIA A O 

ZMENE NÁZVU NÁMESTIA V MESTSKÝCH 

ČASTIACH BRATISLAVA-ZÁHORSKÁ 

BYSTRICA, BRATISLAVA-JAROVCE, 

BRATISLAVA-PETRŽALKA A BRATISLAVA-

NOVÉ MESTO  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Takže otváram. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále oh ľadne poslanca 

z mestskej časti Petržalka, ktorý chcel vystúpi ť v 

rozprave) 

No, tak ak tu nie je, ja ve ľmi rád zaradím 16, 17, 18. 

Dobre.  

To znamená, že otváram rokovanie alebo pokra čovanie 

rokovania o bode číslo pätnás ť, to sú všeobecne záväzné 

nariadenia o pomenovaniach v mestských častiach.  

Do diskusie sa prihlásil poslanec zastupite ľstva 

mestskej časti Bratislava – Petržalka.  
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Prepá čte, ale Vaše meno si nepamätám, ur čite sa nám 

predstavíte.  

(poznámka: hovor zo sály) 

Miloš Černák. Pani kolegy ňa Vám dá mikrofón a máte 

priestor na trojminútové vystúpenie.  

Nech sa pá či. 

Občan   Ing. Miloš   Č e r n á k ,  poslanec miestneho 

zastupite ľstva Mestskej časti Bratislava - Petržalka:  

Dobrý ve čer pán primátor, dobrý ve čer dámy a páni 

poslanci. 

Úvodom sa trošku ospravedl ňujem za svoju zvukovú 

indispozíciu, nako ľko. 

(poznámka: fúknutie do mikrofónu) 

Už je po čuť? 

Ešte raz dobrý ve čer pán primátor, dobrý ve čer dámy 

a páni poslanci. 

Prejdem hne ď k veci. Ja som bol teda predkladate ľom 

toho návrhu, ktorý zastupite ľstvo Petržalky schválilo na 

svojom zastupite ľstve.  

Preštudoval som si materiál k tomuto bodu. Nebudem sa 

k nemu vracia ť, pretože bol pomerne útly, škoda, že k nemu 

neboli pripojené aj dôvodová správa, ktorým som ten to, 

tento návrh predkladal. A aby som skuto čne túto ve černú 

hodinu nezdržoval, poviem len dve symboliky. Jednu 
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symboliku a jeden dôvod, ktorý nebol uvedený v tej 

dôvodovej správy.  

Prvá symbolika je v tom, že aj Slovenská republika,  

ktorej výro čie vzniku si budeme o pár dní pripomína ť, tiež 

vznikla na zelenej lúke a aj v tomto momente je to 

námestie, ktoré je predmetom rokovania zelená lúka.  Je to 

ur čitá symbolika, tak to je tiež ur čitý dôvod.  

A teraz k tomu dôvodu, ktorý som nepredložil ako 

v dôvodovej správe pri predkladaní toho návrhu. A t en dôvod 

je to, že pri schva ľovaní v petržalskom zastupite ľstve 

veľmi rád som zistil, že tento návrh bol podporený z c elého 

širokého spektra politického zastúpenia v petržalsk om 

parlamente.  

Máme tu aj poslancov z Petržalky, ak sa mýlim, môžu  ma 

opravi ť, ale videl som tam hlasy z SDKÚ, videl som tam 

hlasy zo SMERU, videl som hla, hlasy zo Zmeny z dol a, videl 

som tam hlasy zo SASky, takže tá podpora bola všeob ecná.  

Ja som si po čas prestávky, pretože som nestihol úvod 

tohoto prejednávania, oboznámil som sa s prebiehajú cou 

diskusiou, takže viem, o čom ste tu hovorili. Ja nebudem 

viacej dodáva ť ako ste si prejednávali. A toto je 

skuto čnos ť, ktorá verím, že bude jako ďalší dôvod toho, aby 

tento návrh bol schválený, tým skôr, že prebehol sk uto čne 

verejnou diskusiou  v rámci Petržalky, ur čitou anketou, 

ktorú vypísal pán starosta a aj teda hlasovaním 

v zastupite ľstve.  

Ďakujem za pozornos ť.  
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Ešte raz sa predstavím, lebo to na za čiatku nebolo 

možnože po čuť. Moje meno je Miloš Černák. Som v tomto 

volebnom období poslancom Petržalky, školská komisi a.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Chcem sa opýta ť, či ešte niekto chce vystúpi ť k tomuto 

bodu programu.  

Faktickou poznámkou chce reagova ť pán poslanec Osuský.  

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

Ďakujem pekne, pán primátor.  

Musím poveda ť, že aj ke ď som sa teraz dozvedel, že 

o štýle písania Námestia republiky, rozhodla vraj 

názvoslovná komisia, existuje jedno, pomerne význam né 

Náměstí Republiky, a to  je Pražské Nám ěstí Republiky pri 

obchodnom dome Kotva a treba poveda ť, že toto námestie, ak 

ma pamäť ve ľmi neklame, sa píše s ve ľkým R. teda Nám ěstí 

Republiky s ve ľkým R, i ke ď je tam zaml čané, ktorej 

republiky. No rozumelo sa, po páde Rakúsko-Uhorska 

Československej republiky. Ale aby tomu, tej republi ke sa 

dal ten význam, ktorý sa tomu chcel da ť, tým premenovaním 

Rakúsko-Uhorska, vtedy rakúskeho názvu, tak sa tá R epublika 

písala s ve ľkým R.  
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Nechcem poveda ť, že je to precedens pre Bratislavu, 

ale republika s malým r, je republika akáko ľvek. Aj Burkina 

Faso, áno.  

(poznámka: po čuť predsedajúceho „to je krá ľovstvo“) 

Teda mám taký hmlistý pocit, že ak plne chápem kole gu, 

že si chceme ucti ť vlas ť, tak by sme si ju mali ucti ť 

v tomto prípade, napriek možno názoru názvoslovnej komisie, 

prosím, som dermatovenerológ, by sme to mali urobi ť 

s ve ľkým R.  

Ale nie je mojom úlohou tu borti ť nejakú komisiu, len 

(gong) prihováram za túto úvahu.  

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 za slovo.  

Ja iba pre poriadok uvádzam svoj návrh na zmenu 

uznesenia aj do mikrofónu, ktorý som podal písomne,  to 

znamená tak, aby sme hlasovali o tom materiály bez tej 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Celkom tomu nerozumiem, lebo musíte, my máme 

predložený materiál, hlasova ť bez Petržalky znamená, že 

navrhujete vypusti ť? 

(poznámka: hovor mimo mikrofón, nezrozumite ľné) 

No, to by znelo zrozumite ľne, lebo to je technika, ako 

sa to dá da ť von a potom to schváli ť bez toho. To zrejme 

chcete dosiahnu ť, pán poslanec. Rozumiem.  

Ďalšie dve dámy sa prihlásili do našej diskusie. Pan i 

poslanky ňa Farkašovská. 

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

Ja chcem navrhnú ť oddelené hlasovanie, teda, aby sme 

hlasovali aj o návrhu Námestie republiky ale ako zv láštne 

hlasovanie. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Dobre. 

Čiže o schválení budeme hlasova ť samostatne. 

Pani námestní čka Kimerlingová.  
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Ing. Viera   K i m e r l i n g o v á ,     

I .  námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

A ja dávam návrh, ak prejde premenovanie námestia 

v Petržalke na Námestie republiky, aby republika bo la 

s ve ľkým R.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Dobre. 

Čiže ak prejde budeme hlasova ť,  s akým R sa to bude 

písa ť. 

Keďže sme vy čerpali návrhy zo strany poslancov. Teraz 

si s tým rébusom, že ako budeme hlasova ť, musí poradi ť 

návrhová komisia, lebo máme návrhy aj negatívneho a j 

pozitívneho hlasovania.  

Takže nech sa pá či, návrhová. 

Skúste sa, prosím poradi ť, lebo je to trošku taká 

prekérna situácia, sú  dve, dva návrhy, jeden je vy pusti ť 

odtia ľ republiku, teda to premenovanie v Petržalke.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Prvý je procedurálny návrh pani Farkašovskej. 
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Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Nie, to ten návrh,  dal aj  námestník a ten je opa čný, 

aby sme, o tejto časti uznesenia, pardon vézetenka 

hlasovali samostatne a potom hlasovali o celku. To nie je 

to isté ako vypusti ť. Lebo na vypustenia treba tri pätiny 

aj na zaradenie treba tri pätiny. Ktoré, ktoré tri pätiny 

sa nájdu, na to som sám ve ľmi zvedavý, ale nemôžu by ť na 

obidva návrhy. Možnože ani na jeden nebudú, to bude  vtedy 

kuriózne.  

Procedúra, pán poslanec. Už žiadne návrhy, len 

procedúra, nech sa pá či.  

Pán poslanec Fiala, pán poslanec Fiala sa hlási 

k procedúre.  

Nech sa pá či, pán poslanec 

Stanislav   F i a l a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Ja iba chcem upozorni ť, že pokia ľ by sme hlasovali 

tak, ako navrhol pán poslanec Kríž, ja by som  vlas tne 

nemohol hlasova ť o tom, si želám v Petržalke tento názov. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Kríž navrhol vypusti ť z materiálu 

premenovanie v Petržalke. Ke ď ho vypustíme, tak ste si 

želali, aby bol pre č. Ak si želáte, aby tam zostal, tak 

hlasujete proti jeho návrhu. Ve ď je to také jednoduché. 
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A potom budeme hlasova ť o návrhu pani poslankyne 

Farkašovskej, ktorá chce hlasova ť, či to tam má by ť. To je 

iný návrh. Preto vám sa snažím vysvetli ť, že to sú 

rozdielne návrhy, nie tie isté. A na každé treba sv oje 

kvórum, ktoré sa nájde, na to som zvedavý.  

Pani predsední čka, nech sa pá či.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Takže budeme hlasova ť najprv o tom uzne, návrhu 

doplnenia uznesenia čo dal pán Oliver Kríž, že vypusti ť 

z vézetenky z návrhu uznesenia v prvej časti schva ľuje 

Bratislava-Petržalka, to je jedna časť návrhu. A z textovej 

časti, časti dôvodovej správy osobitná časť v bé čku, 

vypusti ť bod tri. Toto je v návrhu pána Olivera Kríža.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Čiže, prosím, hlasujeme o tom, na návrh pána poslanc a, 

že by sme tu zmenu v Petržalke v tejto chvíli 

neschva ľovali. Navrhuje ju z materiálu vypusti ť.  

Hlasujeme, prosím, o návrhu pána poslanca Kríža. 

Prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťjeden prítomných poslancov, 

sedem hlasovalo za, šes ť proti, osemnás ť sa hlasovania 

zdržalo. 
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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 tom návrhu, čo dala pani 

Farkašovská, že osobitne hlasova ť o tejto časti Bratislava-

Petržalka.  

Tak to povedala. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Je to procedúra, čiže ona navrhuje, aby sme túto časť 

vézetenka schva ľovali samostatne.  

Ale chcem sa opýta ť, že ke ď neprejde to zaradenie, že 

tam má by ť Petržalka, bude to znamena ť, že tam nemá by ť? 

(poznámka:  vrava z rokovacej sály) 

To je ve ľmi prekérna vec, totižto. Pretože ke ď to 

neschválime, tak tá časť tam nie je. Nemôže sa pod ľa mňa 

o vézetenku hlasova ť po častiach. To celkom dobre nejde. To 

sme skúšali s Oliverom. Je pravda, že taký návrh za znel,  

ale toto nie je uznesenie. Je to všeobecne záväzné 

nariadenie. Čiže jeho text sa tiež asi nedá tak úplne 

jakože hýba ť. Ja rozumiem o tom, čo chce pani poslanky ňa 
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dosiahnu ť, ale rozhodnú ť o jednej časti vézetenka 

samostatne, či má by ť sú časťou táto časť, ja neviem. 

Dobre, urobíme to takto, aby sme si urobili poriado k 

v procedúre. Budem sa vás procedurálne pýta ť:  

Súhlasíte s tým, aby sme o tejto časti vézetenka 

hlasovali samostatne?  

To navrhla pani poslanky ňa. O tomto hlasujeme. Kto sa 

z jej návrhom stotož ňuje bude za, kto má iný návrh, aby sme 

o vézetenku ako celku, tak ten bude proti alebo sa zdrží.  

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. Budeme to bra ť ako 

procedurálny návrh, že o jednej časti vézetenka chce pani 

poslanky ňa rozhodnú ť samostatne. Pokia ľ to prejde, tak tak 

budeme postupova ť.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(poznámka:  po čuť hovor mimo mikrofón) 

Nemôže, no však ve ď, preto sa vä čšina poslancov 

vyslovuje proti. Ale ten návrh tu zaznel, rozhodnem e o ňom 

hlasovaním.  

Tridsa ťdva prítomných, 

devä ť za, štyria proti, devätnásti sa zdržali. 

Čiže nebudeme samostatne hlasova ť.  

Dám teraz slovo pani predsední čke návrhovej komisie. 

Nech sa pá či. 
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Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Budeme hlasova ť o pôvodnom návrhu uznesenia, mestské 

zastupite ľstvo schva ľuje  všeobecne záväzné nariadenie 

hlavného mesta.  

(poznámka:  po čuť hovor mimo mikrofón) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Áno, teraz ešte musíme poveda ť, presne tak, ešte máme 

jednu zmenu, že by sa Námestie republiky písalo s v eľkým R. 

O tomto ideme a potom o celku. Lebo zatia ľ Námestie 

republiky je sú časťou návrhu. 

Čiže dávam hlasova ť o návrhu pani námestní čky 

Kimerlingovej, aby sme názov upravili na Námestie R epubliky 

s ve ľkým R.  

Prosím, prezentujte sa a hlasujte o tomto návrhu. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra pozorne sleduje naše 

hlasovanie.  

(poznámka:  po čuť hovor mimo mikrofón) 

A nie čo v tom zmysle (so smiechom). 

Tridsa ťdva prítomných, 
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dvadsa ťpäť za, nikto proti, šiesti sa zdržali, jeden 

nehlasoval.  

Tento návrh bol prijatý. 

 

Poprosím, poprosím pani predsední čku návrhovej 

komisie.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Ak už nemáme ďalšie (poznámka:  po čuť predsedajúceho 

„nemáme“) návrhy, tak môžeme hlasova ť o celom uznesení 

pôvodnom ako bolo navrhnuté mestské zastupite ľstvo 

schva ľuje.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte o návrhu vézeten ako 

celku.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťtri prítomných, 

dvadsa ťsedem za, nikto proti, šiesti sa zdržali. 

Konštatujem, že sme toto vézeten schválili 

a v Petržalke sme pomenovali Námestie povstania českého 

ľudu Námestím Republiky.  

Veľmi pekne vám ďakujem za toto rozhodnutie. 
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SPOLOČNÁ DISKUSIA K BODOM 16, 17, 18  

 

BOD 16. NÁVRH RÁMCOVEJ ZMLUVY O SLUŽBÁCH VO 

VEREJNOM ZÁUJME A RÁMCOVEJ 

INVESTI ČNEJ ZMLUVY NA ROKY 2014 – 

2023 

 

BOD 17. NÁVRH ZMLUVY O NÁJME MAJETKU MEDZI 

HLAVNÝM MESTOM SR BRATISLAVOU 

A DOPRAVNÝM PODNIKOM BRATISLAVA, 

A.S. 

 

BOD 18. NÁVRH NA ZVÝŠENIE ZÁKLADNÉHO IMANIA 

OBCHODNEJ SPOLOČNOSTI DOPRAVNÝ 

PODNIK BRATISLAVA, A.S.) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

A prechádzame k bodom číslo šestnás ť, sedemnás ť 

a osemnás ť. 

Keďže na bode číslo šestnás ť je ako predkladate ľ 

uvedený pán riadite ľ, tak za čne on a ja ho prípadne 

doplním, pretože ja som predkladate ľom bodu číslo sedemnás ť 

a osemnás ť.  

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

Ďakujem za slovo.  

Čo sa týka týchto materiálov, chcel by som poveda ť na 

úvod, čo sa týka Dopravného podniku, Dopravný podnik, ako 

iste viete je žiadate ľom na, je žiadate ľom o EÚ fondy na 

financovanie projektov. Tie projekty sa konkrétne t ýkajú 

nákupu vozového parku, konkrétne tridsiatich elektr i čiek 

a osemdesiatich trolejbusov. Tento, tento nákup je 

financovaný z EÚ fondov, ktoré spadajú do programov ého 

obdobia 2004,(poznámka: oprava) 2007 – 2013 a Dopra vný 

podnik na to, aby zabezpe čil dlhodobú udržate ľnos ť týchto 

projektov, po diskusii aj s JASPERSOM, teda aj s Eu rópskou 

komisiou, bolo treba zapracova ť do rámcovej zmluvy o výkone 

verejných služieb ich usmernenia.  

Ich usmernenia sa týkali hlavne prevádzkovania, ted a 

preukázania prevádzkovej udržate ľnosti realizovaných 

projektov. A to aj tým ako, tí čo ste si čítali zmluvu, 

hlavne to smerovalo k stanoveniu minimálnej úrovne 

dopravných výkonov, teda s možnos ťou toho výkyvu plus dva, 

mínus, mínus dve percentá oproti predchádzajúcemu 

kalendárnemu roku. K samotnej pred ĺženiu, k samotnému 

pred ĺženiu platnosti zmluvy, lebo táto zmluva je platná do 

roku 2018 a návrh tejto rámcovej zmluvy je až do ro ku 2023, 

čo reflektuje požiadavky JASPERSU a Európskej komisi e na 

dlhodobú udržate ľnos ť, k súpisu ostatných zmlúv, ktoré sa 

týkajú s poskytovania služieb vo verejnom záujme 

a k ur čitému systematickému prístupu, čo sa týka výpo čtu 

nákladov uznate ľných, čo sa týka výkonov, ktoré Dopravný 

podnik má v rámci týchto verejných služieb a k vytv oreniu 

systému pre motiváciu k lepším výsledkom a postihom  za 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 12. december 2013 s pokra čovaním 29. januára 2014  

 443 

neplnenie o čakávanej kvality poskytovaných dopravných 

služieb.  

Tak isto čo sa týka zase ďalších zmlúv oh ľadne nájmu 

a zvýšenia, zvýšeniu základného imania, vyplýva to aj 

z požiadaviek financujúcich inštitúcií, ktoré požad ujú 

zvýšenie základného imania tohto dôležitého podniku  v rámci 

štruktúry hlavného mesta a takisto to vyplýva aj 

z usporiadania majetku medzi mestom a Dopravným pod nikom, 

na ktoré pozna čil a, ktoré, ktoré, vo či ktorým mal teda 

výhradu aj náš auditor hlavného mesta a povedal, ab y sme si 

tieto vz ťahy dali do poriadku, čo bola samozrejme aj naša, 

čo bolo samozrejme aj našou snahou a výsledkom je 

predloženie týchto zmlúv, ktoré sa týkajú aj nájmu,  aj 

zvýšenia základného imania.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Tu budem pokra čova ť, pretože pán riadite ľ to ve ľmi 

dobre rozbehol.  

Tá otázka nájmu a zvýšenia základného imania je vec , 

ktorú sme riešili v podstate na požiadavku auditora  

nieko ľko mesiacov, pretože nájs ť, rozplies ť ten príbeh, 

ktorý majetok má by ť majetkom Dopravného podniku, a ktorý 

má zosta ť v rukách mesta, to nám sa snažili pomôc ť 

auditori, poradcovia ako KPMG a ďalší, ktorí na tom celom 

pracovali. A výsledok je taký, že dopravnú cestu, t o 

znamená elektri čkové ko ľaje, obslužné budovy k tomu 

príslušné a podobne, bude vlastni ť mesto a Dopravnému 
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podniku ju bude prenajíma ť, vozidlá bude vlastni ť Dopravný 

podnik.  

O tom, že vozidlá bude vlastni ť Dopravný podnik ste už 

vážené kolegyne a kolegovia v jednej časti rozhodli. Ke ď 

sme súhlasili, že Dopravný podnik bude obstaráva ť nové 

elektri čky a nové trolejbusy, tie prídu do jeho 

vlastníctva. Oni neprídu do vlastníctva mesta.  

Čiže my, ak teraz navrhujeme schváli ť základné imanie, 

vkladáme tam staré autobusy, viacmenej tie, a staré  

trolejbusy, to znamená nie čo, čo síce má ešte ú čtovnú 

hodnotu, ale má aj zna čnú morálnu opotrebovanos ť a snažíme 

sa vytvori ť ten obraz taký kompletný, ako ho majú 

v Dopravnom podniku v Brne alebo v niektorých ďalších 

mestách, kde Dopravný podnik vlastní prostriedky, t eda 

Dopravné prostriedky a mesto vlastní cestu a tú 

infraštruktúru, ktorá je potrebná na to, aby mohli tieto 

dopravné prostriedky vykonáva ť službu vo verejnom záujme.  

Čiže vidím to tak, že snažíme sa štandardizova ť ten 

proces aj vo vz ťahu k tomu, čo ste požadovali opakovane 

v uzneseniach, že kedy to už kone čne bude. Teraz sme to 

predložili a myslím si, že sme predložili návrh, kt orý má 

štandardnú povahu v tom zmysle, že je zrozumite ľne jasné, 

kto sa o čo stará a akým spôsobom ten majetok bude 

odpisovaný, ako sa s ním bude hospodári ť a podobne.  

Čo sa týka rámcovej zmluvy o službách vo verejnom 

záujme, tá sa snaží dosiahnu ť takisto pod ľa európskeho 

štandardu to, aby to, čo si objednáme, sme aj zaplatili.  



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 12. december 2013 s pokra čovaním 29. januára 2014  

 445 

To nebývalo vždy pravidlo v tomto meste, že ak sme si 

objednali výkony, tak sme potom zistili, že na to n emáme 

peniaze, platili sme neskôr, vytvárali sme stratu, tá 

strata sa kumulovala, odkladala.  

Táto zmluva smeruje k tomu, aby tie vz ťahy medzi 

mestom a Dopravným podnikom mali štandardnú povahu.  My im 

povieme chceme, aby ste jazdili štyridsa ťpäť miliónov 

vozokilometrov, to má svoje náklady a tieto náklady  budeme 

Dopravnému podniku uhrádza ť, samozrejme ako rozdiel o to, 

čo zaplatia cestujúci, pretože tí sa tiež podie ľajú na 

financovaní dopravy v našom meste.  

Čiže tá zmluva dáva štandardný rámec na to, aby sme 

tie vz ťahy navzájom spolu mali dobre upravené preto, aby 

jedna a druhá strana mohli uplat ňova ť, uplat ňova ť kroky 

v prípade, že sa aj zmluva neplní. Čo sa môže sta ť. Nevyjde 

autobus, nevypravíme nie čo, čo treba, v tom momente je na 

ťahu mesto, naopak, my nezaplatíme, v tom je, potom je na 

ťahu Dopravný podnik, pretože tie vz ťahy sú tam celkom 

jasne a zrozumite ľne definované.  

Myslíme si, že tieto zmluvy spreh ľadnia a vlastne 

vyjasnia vz ťah medzi mestom a Dopravným podnikom aj 

z h ľadiska prevádzky, aj z h ľadiska majetkového. A to je 

to, o čo sa dlhodobo usi ľujeme aj vzh ľadom na čerpanie 

európskych fondov, kde máme ve ľkú šancu obnovi ť náš 

dopravný vozový park vo vz ťahu k trolejbusom a elektri čkám. 

A myslím si, že to je šanca, ktorú by sme nemali pr emeškať, 

pretože ak by sme s týmito zmluvami dlhodobo váhali , tak 

budeme mať s tými finan čnými prostriedkami z Európskej únie 

problémy.  
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Takže z mojej strany na úvod to ľko na doplnenie pána 

riadite ľa a prosím o podporu týchto troch materiálov.  

Súčasne otváram rozpravu, ktorú budeme vies ť ku 

všetkým trom bodom a vítam na našom zasadnutí pána 

generálneho riadite ľa Dopravného podniku a jeho 

spolupracovníkov.  

Pán riadite ľ od rána spolu s nami čakal na 

prerokovanie tohto bodu, ale teraz je k dispozícii na to, 

aby prípadne odpovedal na vaše otázky.  

Diskusiu otvára pán poslanec Kolek.  

Nech sa pá či. 

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

Ďakujem za slovo. 

Ja by som poprosil predkladate ľa, aby aspom v jasných, 

aj ke ď nie vyslovene podrobných črtách dokumentoval 

momentálny stav s inventarizovania majetku mesta 

v Dopravnom podniku.  

Viete asi pre čo na túto otázku kladiem taký dôraz, 

lebo vychádzame z nejakého stavu a naozaj tá snaha tu bola 

z poslaneckého zboru, aby sme mali jasné majetkové vz ťahy, 

ktoré mali vyplynú ť z inventarizácie. Čiže poprosím, aby 

táto inventa, aby táto informácia tu odznela. 

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. 

Faktickou poznámkou chce pokra čova ť v našej diskusii 

pán poslanec Uhler.  

Nech sa pá či. 

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

Ďakujem. 

Skôr ako za čne diskusia, ja by som sa chcel spýta ť 

pána primátora, či je naozaj nevyhnutné, aby sme návrh 

rámcovej zmluvy prerokúvali v zastupite ľstve, či to nespadá 

pod právomoci primátora, aby túto zmluvu odsúhlasil  aj sám? 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec, ja som na tú zmluvu pozeral, pretože 

mali sme ju v operatívnej porade. Ak sa tam hovorí o tom, 

že predlžujeme zmluvu s Dopravným podnikom o pä ť rokov, to 

znamená ako keby objednávame si dlhodobejšie výkony  než 

bolo v doterajšej zmluve, mne sa zdalo, že to je ta ký 

zásadný úkon, ktorý sa týka toho, aby, teda naklada nia 

s majetkom, s peniazmi mesta, k záväzkom, akým spôs obom tie 

peniaze budeme uhrádza ť. To dos ť dobre si neviem 

predstavi ť, že podpíšem len ja, ako primátor. Ak ste mi 

dali právomoc, povedzme,  rozhodova ť o cenových otázkach 

z h ľadiska ceny cestovného, tú úlohu plním, ale tiež sa  

snažím diskutova ť s vami o tom, ako v tej veci postupova ť. 
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Ale tu sa mi zdá, že je to taká zásadná otázka, že mali by 

ste o tom rokova ť a rozhodova ť aj vy, s tým že my vám ten 

návrh predkladáme v dobrej viere, že takto to má by ť 

upravené, ale ten názor zastupite ľstva je, pod ľa mňa 

dôležitý.  

To nemožno poveda ť, toto nech si rieši primátor, ve ď 

to je len tak. Ide tu o milióny eur a to si tu vždy  

opakujeme, že pokia ľ sa jedná o vä čšie investície alebo 

finan čné prostriedky, ktoré má mesto vynaloži ť, musia o tom 

vedie ť a rozhodova ť o tom poslanci. A ja toto rešpektujem. 

Myslím si, že to patrí do vašej kompetencie.  

A nechcem sa tým zbavova ť zodpovednosti. Ja vám ten 

návrh predkladám. Po nieko ľko mesa čnej diskusii na úrovni 

mesta, kde odborní zamestnanci mesta do tej zmluvy 

vstupovali, riešili veci, tak isto riešili majetkov é veci. 

Pán riadite ľ zareaguje na otázku pána poslanca Koleka, ako 

sme zinventarizovali majetok Dopravného podniku a a ko sme 

pripravení na uzavretie tých zmlúv o nájme a vklade  do 

základného imania.  

Pán riadite ľ, nech sa pá či.  

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

Ďakujem za slovo. 

Ja chcem iba poveda ť, aby som, čo som zabudol poveda ť 

je, že rozdelenie toho majetku, vychádzali sme z pr incípu, 

že vozový park by bol teda predmetom, predmetom vkl adu do 

základného imania by boli hlavne, by bol hlavne voz ový park 

a obslužná infraštruktúra, ktorá sa týka práve ako sú depá 
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a tak ďalej, ktorá sa týka vozového parku. Čo sa týka 

mesta, tak v našom mesta zostáva celá infraštruktúr a. 

V tých kontúrach, ktorá sa, čo sa týka inventarizácie, 

aby bola popísaná  v nejakých kontúrach, tak by som  fakt 

v nejakých, v takej krátkosti poprosil kolegu, aby vám 

povedal k tomu.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Vedúci finan čného oddelenia, pán inžinier Kotes, nech 

sa pá či, máte slovo.  

Ing. Boris   K o t e s , zástupca riadite ľa magistrátu a 

vedúci finan čného oddelenia: 

Ďakujem za slovo. 

Tak ja by som tú inventarizáciu zhodnotil, že 

inventarizácia prebehla aj na strane Dopravného pod niku, aj 

z našej strany. Momentálne sme zú čtovali aj inventariza čné 

rozdiely. Čiže knižne sedí majetok u nás na knihách 

s majetkom, ktorý je vykazovaný v Dopravnom podniku . Takže 

v tomto problém neni. Tam je to vybavené  

(poznámka: je po čuť slová: „a je to zú čtované“) 

a je to zú čtované. Áno. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

To je ve ľmi dôležitá informácia, pán poslanec.  
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Ja si myslím, že aj preto to tak dlho trvalo, Vy st e 

sa na to opakovane pýtali, myslím, že už od septemb ra tohto 

roku, kedy to bude, kedy to bude.  

Tu sa urobilo kopu práce, jednak z h ľadiska posúdenia 

toho, ako to urobi ť, ale potom aj z h ľadiska toho, aby sme 

vedeli, aký majetok sa bude prenajíma ť, aký sa bude 

vklada ť.  

Dámy a páni, nikto sa nehlási do diskusie. Mám tomu  

rozumie ť tak, že.  

Pán poslanec Kolek, pá či.  

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

Čiže, zo šiestich možných pokusov si beriem prvý.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Nech sa pá či. 

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

Najskôr tú krátku analýzu by som aspo ň pre seba znova 

si tak v mysli zopakoval.  

Naozaj, ten tlak na vedenie magistrátu vo či Dopravnému 

podniku vysporiada ť čitate ľným spôsobom tie majetkové 

prepojenia bol dlhodobý. Poviem, možno tá zložitos ť bola 

o to, o to náro čnejšia, že to prechádzal ten problém od 

roku 94 až do dnes a nejakým jasným spôsobom to neb olo, 
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nikdy, nikdy dané na papier, aby sa nejaké čísla, ktoré, 

ktoré boli či na jednej, či na druhej strane dali, dali 

bra ť ako, ako relevantný podklad. Čiže to je jedna vec. 

Zaráža ma na tom všetkom jedine to, že sme o tomto 

probléme vedeli, predpokladám teda, že, že aj, aj D opravný 

podnik vedel, k akému termínu smeruje to, aby mal t ieto 

vz ťahy z mestom jednozna čne vyrovnané, alebo urovnané.  

Ja sa vrátim o desa ť dní naspä ť, na finan čnej komisii 

keď sa hovorilo o rozpo čte a v úvahu tam prichádzal teda aj 

ako ve ľký odberate ľ prostriedkov rozpo čtu mesta Dopravný 

podnik, tak ja som ako čiste v dobrej miere, v dobrej 

viere, že teda je to opodstatnená otázka, na čkrtol tú 

otázku, otázku zmluvného vz ťahu medzi mestom alebo 

magistrátom a Dopravným podnikom. 

Pán primátor, ur čite si pamätáte, že ste boli 

prekvapený, že to nebolo predložené finan čnej komisii. 

Hovorím o dátume plus, mínus 4., či 4. 12, ke ď sme mali 

finan čnú komisiu.  

Dobre hovorím, 4. 12. prvý krát sme teoreticky mohl i 

mať tento materiál na stole, nemali sme. Pán riadite ľ sa 

zaviazal, že členom finan čnej komisie to pošle plus, mínus 

do dvoch dní. Stalo sa tak. Myslím, myslím, nie čo išlo 

elektronickou formou, potom to bolo aj vytla čené a mali sme 

to v svojich, v svojich stránkach. Nepo čítal som všetky tie 

strany, ale je ich približne tristo. Tristo, hej?  

Pýtam sa Vás, kolegyne, kolegovia, boli ste v stave  si 

tento materiál pre číta ť? Aj porozumie ť, aj h ľadať 
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prepojenia, hej? Ja za seba hovorím, že nie. Hej? L ebo som 

narážal na texty, ktoré mi hne ď vyvodzovali alebo sa mi 

otvárali otázky, a v zápätí som nenachádzal odpoved e. 

Moja prvá otázka bola na inventarizáciu. Ak dovolít e, 

ja pre čítam zápis inventarizácie.  

Dopravný podnik z 15. 8. uvádza ú čtovný a fyzický stav 

k 30. 6., brutto stoštyridsa ťjedna miliónov 

šes ťdesiattritisíc osemstoštyridsa ťtri, netto stopä ť 

miliónov stodvadsa ťšes ť. Ďalej citovaná zápisnica uvádza 

účtovný a fyzický stav majetku k 30. 6. brutto 

päťdesiatdevä ť, netto dvadsa ť, nadobudnutého od 20. 4. 94 

do 31. 12. 2003. Ur čite všetkým vám je zrejmé, pre čo tieto 

dva dátumy sú zaujímavé. Sú časťou, ktorého je, ktorého je 

aj technické zhodnotenie na majetku. Hodnota len ma jetku 

mesta bez technického zhodnotenia nie je uvedená. I ba 

odhadovaná, v hodnote neodpisovaného majetku sumou 

dvadsa ťmiliónov osemstotridsa ťdvatisíc pä ťstodvadsa ťtri. 

Zistené hodnoty sa nezhodujú so stavom ú čtu, ú čtovným na 

účte 0691 ostatný dlhodobý finan čný majetok k 30. 6. 2013 

v sume stojedna miliónov sedemstodvadsa ťsedemtisíc 

tristotridsa ťpäť celé osemdesiatštyri eura. Hovorí sa to na 

tomto ú čte, lebo ten je kumulovaný aj s MARIANUMOM lebo 

a tu je jednozna čne povedané, že tento rozdiel vzniká len 

oproti Dopravnému podniku.  

Analýzou ú čtovného dokladu číslo 9955 zo d ňa 

tridsiateho prvý nula jedna dvetisíc, ktorým bola n a ú čte 

0699 na strane má da ť zaú čtovaná suma stoštyri miliónov 

tristodevä ťdesiatšes ť tisíc štyristo aj štyridsa ť eura 

a jeho príloh, bolo zistené, analýzou. Zaujímavé te da je 

tam, to sa hovorí o MARIANUME, v zmysle § 31 odstav ec 7 
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v náväznosti na § 21 odstavec, písmeno opatrenia 

ministerstva financií z ôsmeho  2007, ktorým sa ust anovujú 

podrobnosti o postupoch ú čtovania obce a vyšších územných 

celkov  v znení neskorších predpisov 069 ostatný dl hodobý 

finan čný majetok a tak ďalejrobí oprávky. (gong) 

Záver. Dokladovou inventari, inventari, inventúrou 

bolo zistený, bol zistený rozdiel medzi ú čtovným stavom 

k 30. 6. na ú čte 069 ostatný dlhodobý finan čný majetok 

a stavom dokladov pod ľa predbežných výsledkov čiastkovej 

inventariza čnej komisie, odporú ča vyžiada ť od Dopravného 

podniku, a. s. prepracovanie vykonanej inventarizác ie tak, 

aby bol inventarizovaný majeto, bol inventarizovaný  len 

majetok mesta bez vplyvu technického zhodnotenia. N ásledne 

to isté odporú čači pre MARIANUM.  

Po 30. 6. 2000 bola vykonaná oprava nesprovné a tak  

ďalej, a tak ďalej.  

Čiže pre m ňa tá inventarizácia naozaj nehovorí 

jednozna čným a relevantným spôsobom o tom, akým spôsobom je 

zúčtovaný ten stav majetku  mesta teraz k dátumu 

inventarizácie a tým pádom pre m ňa ani nezakladá relevantné 

podklady k tomu, aby som sa slobodne a v dobrej vie re 

rozhodol, že som ochotný zahlasova ť či za vloženie majetku,  

či za prenájom, lebo naozaj pre m ňa tie podklady nie sú 

také, aby som bol spokojný s nimi.  

Čiže to je k inventarizácii.  

Pokia ľ teda by som mohol, tak idem k rámcovej zmluve. 

A preto som sa pýtal, do akej miery sme všetci osta tní 
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spokojní s tou textáciou? Lebo narazil som tam na 

podmienku, že objednávate ľ služieb nebude ma ť možnos ť sa 

vychýli ť z toleran čného pásma plus – mínus dve percentá, 

iba vtedy, ak sa to dohodne s dodávate ľom služieb.  

Uzatvorený zmluvný vz ťah do roku 2023. Viem si 

predstavi ť, že pä ťro čný, pä ťro čná podmienka pre subjekt, 

ktorý čerpá fondy je opodstatnená a myslím, že tak je vždy  

aj kladená. Čiže pokia ľ sa hovorí, hovorí o čerpaní do roku 

15, mohol by tam by ť, pod ľa mňa, aj len rok dvadsa ť. čiže 

tá dlhodobos ť je, zase hovorím za seba, ale nebol priestor 

k tomu, aby sa o týchto otázkach hovorilo. By teda sta čilo 

do roku dvadsa ť.  

V časti na strane desa ť, v bode 2.2 c, subdodávate ľ na 

časť služieb. My amblock povo ľujeme zmluvnému dodávate ľovi 

zabezpe čova ť v rámci dopredu stanovených podmienok 

subdodávate ľa, myslím, že to tam je ohrani čené pä ťdesiatimi 

percentami celkových výkonov. Mne to tak troška nav odzuje 

Infra Services, alebo iné modely, ktoré tu fungujú a do 

ur čitej miery či jasným, alebo nejasným spôsobom viackrát 

tu už bola vyslovená nespokojnos ť a nepre, nepriehladnos ť, 

respektíve nejednozna čnos ť vz ťahov.  

Chýba mi vzorec na presný výpo čet ekonomicky 

opodstatnených nákladov.  

My sa tu staviame k tomuto dodávate ľovi akoby 

k samostatnému obchodnému partnerovi, ale on je náš . Ve ď my 

ho modelujeme v jeho nákladoch, v jeho výsledkoch.  
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Nikde som tam nenašiel, že Dopravný podnik v rámci 

týchto vyú čtovaní bude môc ť a bude musie ť vždy zostavi ť 

rozpo čet tak, aby výsledok negatívny, teda riziko, riziko  

záporného hospodárskeho výsledku opätovne  nebolo, nebolo 

prenesené na objednávate ľa.  

Všimnime si tabu ľku, kde sa už teraz v rámci tejto 

zmluvy zaväzujeme, že na rok štrnás ť poskytneme Dopravnému 

podniku dotáciu vo výške šes ťdesiattri miliónov, nejaké 

drobné k tomu. Tieto, tieto sumy postupne narastajú  v tých 

predpokladoch ďalších dvoch rokov. Hej? My sme doteraz 

nedosta, aspo ň my nie vo finan čnej komisii, doteraz sme 

nikdy nedostali vyú čtovanie, vyú čtovanie opodstatnenie 

nutných ekonomických nákladov a tým pádom opodstatn enos ť aj 

tej našej dotácie vzh ľadom na výkony, teda na vozokilometre 

alebo osobokilometre.  

Ja by som mohol pokra čova ť tak, že budem listova ť 

tento materiál a všade som si dal záražku, hej, že som 

narazil na problém, ktorý, ktorý je pre m ňa naozaj a myslím 

si vážené kolegyne a kolegovia, že aj pre vás, je t ak 

podstatný, aby sme s ľahkým srdcom nemohli dnes za to 

zahlasova ť.  

Rozprávali sme o tých nejakých závažných problémoch , 

ktoré sa dotýkajú fungovania vo vz ťahu k Dopravnému podniku 

vo vz ťahu k európskym prostriedkom. Mne to znova evokuje 

ten pocit, ke ď sme nakupovali trolejbusy a elektri čky a ke ď 

to neurobíme dnes, tak je koniec fondov. Dneska sa to 

dostáva presne do tej istej polohy, že ke ď nie dnes, lebo 

teda my sme to už stanovili najskôr na november, po tom bolo 

povedané, že podarilo sa nám termín posunú ť na december. No 
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ja si myslím, že sa podarí aj na január, možno aj n a 

február (gong), lebo taká je prax.  

Poprosím, v rámci tolerancie troch bodov.  

Čiže v tomto zmysle vidím naozaj ve ľký problém 

v súvislosti s tým, že my naozaj máme ve ľké problémy 

s rozpo čtom na budúci My sa tu zaväzujeme, že v rámci 

autobusov, ktoré teda možno budú odsúhlasené ako ná kup 

investi čný, nám sa zvyšujú kapitálové výdaje o plus, mínus 

dva milióny. K tým ósmim, ktoré tak, či tak do Dopravného 

podniku dávame, teraz by sme sa zaviazali v bežných  

prostriedkoch poskytnú ť Dopravnému podniku plus mínus tých 

vy číslených v tabu ľke šes ťdesiattri miliónov. A, a pred 

chví ľočkou sme konštatovali, že v rámci príjmov a výdajov 

v rozpo čte, ktorý teda sme nemohli dnes prija ť, nás čaká 

veľký otáznik, ako budú vykryté tie priority a tie, ti e 

dopredu by som povedal, nutne zabezpe čite ľné, 

zabezpe čite ľné výkony mesta pre obyvate ľov a nedosta ť sa do 

zlej situácie.  

Prenesiem to ešte na čísla faktúr, ktoré prechádzajú 

z roka na rok ako neuhradené. Minule som to tu hovo ril, 

predpoklad na tento rok je približne nejakých sedem nás ť, 

osemnásť miliónov. Sedemnás ť, osemnás ť miliónov eur, ktoré 

nám prejde ako neuhradené faktúry do roku štrnás ť. My sme 

tu dnes hovorili o desiatich miliónoch, ktoré nie s ú 

vykryté na príjmovej strane. To je dvadsa ťsedem miliónov. 

Dnes sa tu zaväzujeme pre Dopravný podnik navýši ť odvody 

v sume plus, mínus desa ť miliónov, hej?  
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A ja nemám, nemám naozaj už viac otázok preto, len 

jedinú požiadavku na predkladate ľa, aby nám dal dostato čný 

priestor na vzájomnú komunikáciu, na vzájomné vyjas ňovanie 

týchto podkladov, na vzájomnú konzultáciu aj vhodno sti, 

hej, takýmto spôsobom rieši ť tento, tak závažný problém, 

hej. Čiže minimálne ten mesiac na to potrebujeme.  

Ďakujem. 

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 Fiala ako prvý.  

Stanislav   F i a l a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Ja by som rád za seba odpovedal pánovi poslancovi 

Kolekovi a otázku, ktorú dal v úvode, že či ostatní 

poslanci mali čas a dôkladne naštudovali materiál? Ja sa 

považujem za dos ť, teda pracovitého poslanca, ale priznám 

sa, pri iných materiáloch, rozpo čte, ďalších tridsiatich 

bodoch, napriek ve ľkej mojej snahe, som si to nestihol 

naštudova ť.  

A aj ke ď by som mal možno nejaké otázky k percentám 

a tak ďalej a vedel by som ich klás ť, možno aj tá tabula je 

svedkom toho, ako to, ako to, ako to asi stihli ost atní 

poslanci. Nikto sa nejako nehrnie do diskusie, pret ože to 

je tak náro čný bod.  
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A myslím si, že čo sa objemu finan čných prostriedkov 

týka, pokojne porovnate ľný s rozpo čtom, a teda aj tá 

dôležitos ť, ktorá týmto bodom mala a mohla by ť venovaná 

a časový priestor mal by ť a mohol by ť adekvátny. Takže 

vidím to dnes nie ružovo. 

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: 

Nemá zmyslel ís ť do detailov. Myslím si, že pán Kolek 

to vystihol ve ľmi vy čerpávajúco.  

Tá téma je naozaj ve ľmi vážna, s ve ľkým finan čným 

obnosom, ve ľmi na poslednú chví ľu. Naozaj je tam ten bod, 

o ktorom sme sa bavili, že je tam možnos ť vstúpi ť, alebo 

teda objednáva ť služby subdodávate ľsky. Naozaj to pripomína 

systém aký je v BVS-ke cez Infra Services, alebo te da, 

teraz už inú firmu.  

Ja ur čite toto nemôžem v tomto momente takto podpori ť 

bez toho, aby to bolo naozaj lepšie prediskutované a lepšie 

povysvet ľované a všetky ostatné body. 

Ďakujem. 

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 je priestor na to, aby sme požiadali 

o vystúpenie generálneho riadite ľa Dopravného podniku, aby 

na niektoré tie zásadné otázky, ktoré otvoril pán p oslanec 

Kolek zareagoval on a potom zareagujeme my, ako za mesto, 

pretože ste položili otázku aj smerom na rozpo čet a veci 

súvisiace s objednávaním výkonov. To sú veci, ktoré  nemôže 

odpoveda ť Dopravný podnik, tie musíme rieši ť my.  

Pán riadite ľ, nech sa pá či, máte slovo. 

Ing. Ľubomír   B e l f i ,    

predseda predstavenstva a generálny riadite ľ Dopravného 

podniku Bratislava, a. s. 

Ďakujem pekne za slovo.  

Pán primátor a pán riadite ľ vlastne tie materiály 

uviedli dos ť vy čerpávajúco. Ja by som k tomu doplnil len 

to, že celý tento proces sme za čali niekedy pred rokom 

a riešili sme ho v spolupráci s JASPERS a s KPMG. T o sme 

nerobili len my, ale vlastne celý, všetky tie zmluv y 

vyplynuli z poznatkov, ktoré, ktoré nám predložila firma 

JASPERS ako analýzu v súvislosti s čerpaním eurofondov.  

To znamená, že my sme celý rok v spolupráci s týmit o 

dvomi, teda poradenskou firmou KPMG a potom ešte 

s poradenskou firmou Deloitte riešili celý tento pr oblém 

a vlastne ten, tie závery, ktoré sú v tých zmluvách , 

vyplývajú z ich poznatkov. To sú kompletne, dá sa p oveda ť, 

ich návrhy a ich doporu čenia.  

No, a za čal celý ten proces, ako som už aj minule 

hovoril, niekedy pred rokom a vlastne prierezove st e sa 
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všetci zhodli, že treba urobi ť poriadok v tom majetku 

a nejakým spôsobom to, to narovna ť.  

Čo sa týka tej zmluvy o výkonoch, tam by som len 

doplnil nieko ľko zásadných rozdielov, ktoré sú oproti, 

oproti sú časnej. Ten, okrem rôznych, množstva, by som 

povedal aj formálnych, je tam taký základný  poznat ok ten, 

že firma JASPERS požaduje, aby bol, aby bola tá zml uva, aj, 

aj rozpo čet s ňou súvisiaci, trvalo udržate ľný. To znamená, 

že definuje tam minimálny po čet kilometrov. A to je zásadný 

rozdiel. Doteraz to vždy bolo na rok dopredu. Teraz  ten 

minimálny po čet kilometrov je stanovený na desa ť rokov 

dopredu vlastne. Na celé obdobie trvania tej zmluvy  

vlastne.  

Druhá vec, ktorá tam je, že sa budú auditova ť výkony. 

To znamená to je aj odpove ď už čiasto čná na to, čo hovoril, 

čo sa pýtal pán, pán Kolek. To je nový moment. Budú sa 

auditova ť tie výkony.  

Ďalšia vec je tá, ktorá, ktorú, ktorú spomenul aj pá n 

poslanec Hr čka, aj pán poslanec Kolek. No, o tom, o tom 

zabezpe čení pä ťdesiatpercentnom subdodávate ľovi. Tak je to 

také aj trošku kuriózne, ale neviem, ko ľkí z vás vedia, že 

dvadsa ť rokov, od za čiatku existencie akciovej spolo čnosti, 

aj v sú časnosti v tejto zmluve je možnos ť sto percentného 

riešenia výkonov subdodávate ľmi. A práve firma JASPERS 

povedala, že to nie je správne, že to tak nemôže by ť. A na 

základe Smernice Európskej únie 1370 z roku 2007 sm e 

povinní zapracova ť do toho, ke ďže stále hovorím o tom, že 

je nový moment v tom, že JASPERS alebo Euróska únia  nám 

toto bude hovori ť, oproti minulým obdobiam, zapracova ť do 
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toho teda ustanovenie toho paragrafu, ktorý hovorí,  že sa 

môže jedna ť maximálne do pä ťdesiat percent.  

Čiže my to pritvrdzujeme oproti tomu, jak je to tera z, 

pretože do sú časnosti je sto percent. Taká je anlýza 

právnikov, tak je to nadefinované v tej zmluve.  

Samozrejme nikto to doteraz takým spôsobom neriešil  

a vôbec už nejaké prirovnávania k Infra Services a k neviem 

čomu, sú nereálne, pretože jednoducho ten vozidlový park 

taký, aký je, neviem si predstavi ť ani, odkia ľ by sa 

zobral. A keby aj spadol z neba, no tak, predsa sú tu 

orgány spolo čnosti, je tu akcionár a všetky inštitucionálne 

možnosti na to, aby, aby proste tieto, žiadne takét o 

riešenia nejaké neboli, neboli použité. 

Čiže zdôraz ňujem, je to nariadenie Európskej únie, sme 

ho povinní, sme ho povinní dodrža ť.  

No a ke ď sme, niekedy v lete sme ešte prizvali firmu 

Deloitte, aby nám urobila na podporu usporiadania t oho 

majetku analýzu a z toho vlastne vyplynula, a preto  aj, 

myslím si, ve ľmi správne sa  tieto body spojili, že ono sa 

to prelína aj v tej zmluve o službách, aj, aj tá z toho 

vyplynula vlastne, vyplynul, vyplynul ten výsledok,  že 

treba to rieši ť spôsobom, že nájomnú zmluvu, časť majetku 

rieši ť nájomnou zmluvou a časť zvýšením základného imania. 

To základné imanie požadujú banky, požaduje to JASP ERS, 

Európska únia.  

A prosím vás pekne. Ja som to tu už spomínal nie ra z. 

Poviem to na príklade Brna. My sme už možno jedna a  ur čite 
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posledná firma v Československu, ktorá, ja ke ď som prišiel, 

bolo základné imanie milión korún. Vo všetkých firm ách, 

v Brne v roku 98 vložilo mesto kompletne do akciove j 

spolo čnosti celý majetok. Kompletne, v četne ko ľají, 

pozemkov, všetkého. Pretože sú stanovy, je akcionár , je 

dozorná rada, predstavenstvo a tak ďalej. Nikto sa ni čoho 

nemusí bá ť. Takto je v Ostrave, v Prahe, neviem kde.  

Čiže. A okrem toho, taká pikoška možno, ke ď sme si 

pozreli len mestské firmy, tak mám pocit, že aj MAR IANUM má 

vyššie, vyššie základné imanie ako má Dopravný podn ik. 

A dokonca ja METRO.  

Takže tieto veci vyplynuli, vyplynuli z toho 

jednoducho, že chceme v tom urobi ť nejakým spôsobom 

poriadok a toto je doporu čenie a, a svojim spôsobom budeme 

kontrolovaní a, aj ke ď to tu bolo povedané, že ke ď nie 

v decembri, tak v januári. Pokia ľ viem, tak už v decembri 

na slovo ministerstva dopravy teda bolo povedané, ž e firme 

JASPERS, že, že v decembri to bude schválené, tak p ovedali, 

že dobre. Neviem, ako budú reagova ť, ke ď to bude v januári, 

pretože, tieto tri podmienky, tieto, podmienka tej,  

uzavretia tej zmluvy na výkony, je zásadnou podmien kou, aj 

tieto dve zmluvy na to, aby nám nezastavili financi e z, 

z eurofondov na čerpanie trolejbusov a elektri čiek.  

Takže asi, asi. 

A ešte k tomu. Ešte, ešte k pánovi poslancovi 

Kolekovi. Tých šes ťdesiattri miliónov, to si povieme asi 

potom na budúce, lebo samozrejme, to nie je prevádz ková 

dotácia. Tam sú súvislosti práve aj na základe 
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predpokladanej nájomnej zmluvy, napríklad v objeme milión 

osemstotisíc, čo je výška odpisov toho majetku, ktorý bude 

prenajatý, tak to bude nula, nula, pretože my budem e nájom 

plati ť mestu, doteraz to bolo za jedno euro, to je,  to j e 

tam tiež novinka a zase mesto nám o to zvýši dotáci u, čiže 

to bude vyrovnané. Tak to len na margo toho, že aby  to 

číslo nestrašilo.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne, pán riadite ľ.  

Chcem ešte poveda ť, že otázka vkladania majetku 

a uzatvárania nájomných zmlúv má ve ľmi jasnú logiku smerom 

na prvý január 2014. pretože tam ke ď má za čať hospodárske 

obdobie v podniku v januári, tak pokia ľ sa tie vz ťahy 

majetkové usporiadajú, tak sa za čína odpisova ť, za čína sa 

proste ú čtova ť v danom rozpo čtovom roku, alebo hospodárskom 

roku, tak by som to skôr nazval, pre Dopravný podni k od 

začiatku pod ľa nejakého pravidla. A to pravidlo má úplne 

jasný charakter, toto je ich a toto je mestské, a m esto 

prenajíma tú dopravnú cestu, alebo dopravnú infrašt ruktúru, 

čiže tam mi to príde, že to je vec, ktorá nemá ve ľký 

problém, pokia ľ je pravda to, čo tu zaznelo a na tom sme 

pracovali, aby sme zosúladili tie knihy.  

Tie rozdiely, o ktorých hovoril pán poslanec, tam 

naozaj boli, bolo treba sa s nimi vysporiada ť a to sa stalo 

práve v ďaka auditorom, Dopravnému podniku a mestu, že sa 

tie veci proste zla ďovali. Čiže táto vec, si myslím, že má 

veľkú logiku v tom, aby sme ju rozhodli práve teraz 
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a umožnili, umožnili vlastne fungovanie v novom 

hospodárskom roku pod ľa pravidiel, kde mám jasné majetkové 

vz ťahy.  

Ešte raz pripomínam, že ak nakúpime nové vozidlá, čo 

vyzerá, že áno, lebo ich máme objednané, tie sa sta nú 

majetkom podniku. Čiže oni posilnia majetkovú bázu podniku 

už teraz a my tam vkladáme len tie vozidlá, ktoré u ž sú 

istú dobu v podniku užívané na základe nájomnej zml uvy 

alebo iných vz ťahov, ktoré v minulosti boli a ktoré neboli 

košér alebo v súlade so zákonom, pretože sme mali f ormu 

správy, ktorú používajú príspevkové, rozpo čtové organizácie 

a to obchodná spolo čnos ť ako je Dopravný podnik, jednoducho 

použi ť nemôže. Napriek tomu to tak fungovalo práve v tom 

období 94 – 2003. Čiže istú dobu proste, a nie malú, ten 

vz ťah bol síce upravený, ale ve ľmi zložitým spôsobom.  

Čiže myslím si, že tie majetkové veci sú výsledkom 

naozaj dlhej práce a malo by zmysel, aby sme ich te raz 

podporili. Čo sa týka zmluvy o výkonoch vo verejnom záujme, 

tá zmluva smeruje naozaj k tomu, aby sme mali jasné  vz ťahy 

kto si čo objednáva a ko ľko za to zaplatí. Tak by to malo 

fungova ť. Tak by to malo fungova ť. Žia ľ, naša doterajšia 

prax taká nebola. Tá zmluva prináša jasné odpovede na to, 

že ako by to malo by ť.  

Pán poslanec Kolek má faktickú poznámku, možno na p ána 

riadite ľa, možno na m ňa a potom pani námestní čka 

Kimerlingová. 

Nech sa pá či na pána riadite ľa.  
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Ing. Ignác   K o l e k , poslanec MsZ: 

Ďakujem za to, čo sme tu teda si mohli vypo čuť od pána 

riadite ľa.  

Naozaj, mali sme možnos ť sa zoznámi ť s materiálmi. Ja 

tu mám pred sebou tú správu  Deloittu, ktorý možné riešenie 

navrhol v troch bodoch a, b, c. pri čom bé čko hovorí 

o nepe ňažnom vklade majetku do ostatných kapitálových 

fondov a zosúladenie právneho stavu, ale hne ď vzápätí nás 

upozor ňuje ako, ako jediného akcionára, že tým sa poslanci  

zbavujú možnosti nakladania s týmto majetkom priamo , hej. 

Čiže tento majetok je už plne k dispozícii správy to hto 

dopravného, teda v danej situácii tejto spolo čnosti.  

Samozrejme, znova opakujem, tá naša snaha o to 

zjednozna čnenie  tu bola. A teraz nechcem hovori ť, že kto 

zaprí činil to, že je dneska dvanásteho dvanásty a my do 

konca roka máme urobi ť nie čo a radikálnu zmenu oproti tomu, 

čo tu doteraz fungovalo tri roky, hej, pri čom, (gong)  a 

znova sa zopakovávam, auditor pri každej inventariz ácii 

hovoril pri závere čnom ú čte, že pozor, tento stav je 

nezvládnutý, treba s ním nie čo robi ť. Hej?  

Boli tu tri NKÚ kontroly, vždy v majetkových vz ťahoch 

bolo pripomienkované, že vz ťah medzi Dopravným podmienkam, 

podnikom je nejasný a je zlý, má možný dopad až do dvoch 

percent majetku mesta, pokia ľ sa daniari do toho obujú, ako 

penalizácia.  

A z tohto mi vychádza tá nemožnos ť sa dnes rozhodnú ť.  

Poprosím, naozaj, ak je tu ten priestor, posunú ť, toto 

na januárové, na januárové zastupite ľstvo.  
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Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pani námestní čka Kimerlingová, faktická poznámka.  

Ing. Viera   K i m e r l i n g o v á ,     

I .  námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

Faktickú poznámku by som chcela smerova ť na pána 

primátora.  

Vy ste povedali, že toto bude jasný vz ťah Dopravný 

podnik – hlavné mesto. No mne to nepripadá z tejto zmluvy 

až také jasné, pretože nie je tu jasne povedané, do  akej 

výšky po čas každého roka vlastne bude hodnota tých 

dopravných výkonov, ktoré si objednáme v Dopravnom podniku.  

Ďalej nie je tu žiadne obmedzenie na to, aké sú oprá vnené 

nákld, náklady,  ktoré budú môc ť by ť zapo čítané do tej 

ceny. 

To znamená, že my, my naozaj nebudeme ma ť možnos ť 

ovplyv ňova ť ako nám zasiahne, zasiahnú tieto služby vo 

verejnom záujme do rozpo čtu.  

To, že tu máme nejaký kalkula čný vzorec ešte 

neznamená, že budeme presne vedie ť, čo nás bude stá ť 

vozokilometer trolejbusový, autobusový, elektri čkový, ako 

vlastne (gong), no škoda. Prihlásim sa.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

nech sa pá či.  
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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: 

Ešte v riadnom príspevku, ako je to možné.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Môžte, môžte, môžte pokra čova ť, aby sme, aby sme 

dopovedali to, čo treba poveda ť.  

Takže pani námestní čka sa hlási s riadnym. A potom 

bude reagova ť pán riadite ľ a ja.  

Ing. Viera   K i m e r l i n g o v á ,     

I .  námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

Dobre.  

Takže a na tom, aká je nevyvážená táto zmluva pre 

hlavné mesto, to poviem na jednom príklade. To je v  tejto 

zmluve Podmienky poskytovania dopravných služieb, t o je bod 

tri. V rámci toho hlavné mesto sa zaväzuje okrem to ho čo, 

že poskytova ť finan čnú kompenzáciu za vykonané služby a tak 

ďalej, v bode d), bohužia ľ táto zmluva nie je o číslovaná, 

takže vám neviem poveda ť číslo strany, na ktorej sa to 

nachádza, ale teda ak v tej rýchlosti si nájdete te n bod 

d), hoci vložíme dopravné prostriedky do majetku Do pravného 

podniku a v odpis, odpisy im budeme plati ť v cene za tie 

služby, napriek tomuto sa im zaväzujeme, že budeme v 

súvislosti s poskytovaním Služieb vo verejnom záujm e 

zabezpe čova ť investície nie len do dopravnej 

infraštruktúry, ktorú budú ma ť prenajatú, ale aj zabezpe či ť 
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obstaranie alebo obstara ť nové dopravné prostriedky pre 

účely poskytovania. 

Čiže hlavné mesto napriek tomu, že vloží majetok, 

vozidlá, do Dopravného podniku a všetky tie ďalšie vozidlá, 

ktoré teraz bude nakupova ť Dopravný podnik pôjdu do jeho 

majetku, my sa zaväzujeme, že tie investície budeme  

zabezpe čova ť my, hlavné mesto. A pritom odpisy im zaplatíme 

už v cene za tie služby.  

Takže toto je nevyvážené. Toto nie je dobrá zásada.  

A ktovie ko ľko ešte takýchto vecí v tej zmluve je, ke ď si 

ich dôkladne budeme môc ť preštudova ť. Ja poviem, že ani ja 

to nemám teraz dôkladne preštudované, aby som vedel a 

zodpovedne za toto hlasova ť.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Faktickou na vystúpenie pani námestní čky reagujú dvaja 

poslanci.  

Pán poslanec Kolek, nech sa pá či.  

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

Ďakujem. 

Čiže naozaj tieto otázky sú ve ľké a závažné. Ja ju 

doplním, to čo tu odznelo, ďalšou.  
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V jednej časti sa píše, že pokia ľ z nezavinených 

dôvodov nebude možné vykona ť v rozsahu objednaných prác 

celé, celú dodávku celých služieb, tak v tom prípad e tak, 

či tak, platí suma objednaných výkonov.  

Čiže, hovorím, v Bratislave zemetrasenie, ktoré vyra dí 

dopravu na dva mesiace, ale napriek tomu magistrát platí za 

dopravu ako by celý rok fungovala.  

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 mám niekedy pocit, ako keby toto mesto malo hlav nú 

činnos ť prepravova ť ľudí, žiadnu inú, prepravova ť ľudí.  

Ako, ak sa nemýlim, tak viac jak polovica 

disponibilných pe ňazí, to znamená mimo transferov, ide len 

na Dopravný podnik, respektíve na objednanie služie b.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

To sa mýlite, pán poslanec, mýlite sa. Máte to zle 

zrátané.  

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Môžem sa mýli ť, priznávam túto možnos ť, ale pokia ľ si, 

pokia ľ som to tak zrátal, tak mi to tak zhruba vychádzalo , 
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že to je polovica disponibilných a príde mi to tak,  že 

nemyslím si, že hlavné mesto je, že jediná úloha hl avného 

mesta je dopra, doprava ľudí.  

Ak to tak vychádza, nie čo je zlé. Hej? Či už proste 

financovanie mesta alebo nie čo podobné. Ale proste nepá či 

sa mi to. A naozaj, je to obrovská suma na to, aby sme to 

zase narýchlo schválili.  

Neviem, ja sa chcem ešte spýta ť, že či je nejaký 

deadline, či naozaj to nie je možné o ten mesiac posunú ť? 

Lebo už ve ľa krát sme tu po čuli, nedá sa, nedá sa, rýchlo 

schvá ľme. Ale naozaj, omnoho menšia diskusia by tu bola, 

keby sa tomu materiálu dalo trochu času (gong) a mohol sa 

proste vykonzultova ť.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne.  

Pán riadite ľ, prosím, keby ste reagovali. Ja tiež 

budem reagova ť na otázky poslancov.  

Ing. Ľubomír   B e l f i ,    

predseda predstavenstva a generálny riadite ľ Dopravného 

podniku Bratislava, a. s. 

Tak, pani námestní čka Kimerlingová hovorila o tom, že, 

že nie sú tu, nie sú tu zadefinované výkony.  
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Prosím Vás, ve ď som to vysvet ľoval. Tu je v tabu ľke, 

nech sa pá či, tu je tabu ľka, kde na desa ť rokov sú 

zadefinované minimálne výkony a kvalitatívna zmena oproti 

dnešnému stavu je v tom, doteraz to nebolo. Doteraz  sa 

robil dodatok. Vždycky sme sa handrkovali niekde na  

začiatku roka, alebo do marca, že aký bude dodatok na 

príslušný rok.  

A teraz máme, toto je, toto je. Viete poveda ť, že celá 

tá zmluva je zlá, ke ď som povedal, že to robil, robili 

experti KPMG s JASPERSOM. Žia ľ,  znovu opakujem, oni nám 

budú do toho, ten JASPERS, hovori ť a iná č to nejde. A oni 

by urobili pre nás zlú zmluvu, alebo pre mesto? Ve ď, to, to 

si sná ď ako nemôžme ani myslie ť.  

Čo sa týka, čo sa týka odpisov a tá, tá požiadavka 

alebo tá veta o tom, že sa mesto zaväzuje investíci ám.  

Áno, je to presne tak. Ak by sme prišiel s požia, 

niekto namiesto m ňa, alebo so mnou s JASPERS, tak ten by to 

tu povedal úplne ešte iná č, a to by vám asi aj vlasy dupkom 

stávali, pretože to je celé o tom, že Európska únia  sem 

dala 215 miliónov eur. Ale oni to tu nedali ako cha ritu, 

oni to vnímajú v kontexte takom, že mesto je garant om 

rozvoja mestskej dopravy v Bratislave.  Oni to dali  sem 

preto, že dajú dvesto miliónov a čakajú a žiadajú, aby 

mesto dalo ďalšie peniaze. Nie že my budeme stále nat ŕčať 

ruku smerom k Bruselu a dajte nám, lebo nemáme na o bnovu 

toho, tamtoho.  

Preto, pani námestní čka, je tam tá požiadavka. Ve ď si 

nebudeme nahovára ť, že Dopravný podnik je 

podkapitalizovaný, poddimenzovaný finan čne a tak ďalej, že 
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má zlý, zlý vozový park. Čiže tá participácia mesta je 

absolútne nevyhnutná.  

A to, že tam z odpisov z vloženého majetku sú 

generované nejaké odpisy, no samozrejme boli by a b udú, ale 

veď my potrebujeme okrem tých obrovských ve ľkých investícií 

aj množstvo investícií, čo som ja riadite ľom Dopravného 

podniku, okrem splátky istín sme nedostali ani koru nu na 

investície. To ke ď vidí JASPERS, tak proste zlé, zlé, zlé. 

Čiže, my potrebujeme aj drobné investície niektoré, ktoré 

stoja roky rokúce. Vymyslím si jednu, možno čo si viete 

predstavi ť, oby čajnú podbíja čku, aby sme vedeli trate 

opravi ť, ktorú nemá Dopravný podnik.  

Čiže z tých odpisov by sme mohli, mohli aspo ň nie čo 

málilinko, proste, si zabezpe či ť to, čo potrebujeme.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Faktickými poznámkami reaguje pani námestní čka 

Kimerlingová, potom pán poslanec Hr čka.  

Ing. Viera   K i m e r l i n g o v á ,     

I .  námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

Nechcem ve ľmi polemizova ť s pánom riadite ľom 

Dopravného podniku, len ho musím upozorni ť, že toto, čo 

v tej zmluve je napísané o investovaní, by platilo vtedy, 

keby sme dopravné prostriedky nevložili do majetku a keby 

Dopravný podnik naozaj tie dopravné prostriedky nev lastnil.  
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Nové budete ma ť vo vlastníctve a tieto vám vložíme do 

vlastníctva. To znamená. Do majetku. To znamená, že  

z odpisov vy si musíte vytvára ť zdroje na to, aby ste si 

tie nové investície už kupovali z vlastného, pretož e my vám 

tie odpisy zaplatíme v cene za, za prepravné výkony . To, to 

by platilo vtedy, keby sme vám tento majetok nevkla dali. 

Ale my vám ho vkladáme. Ke ď spojíme všetky tri materiály 

dohromady, vy si odpisujete prenajatý majetok do vý šky 

nájomného a odpisujete si majetok, ktorý sme vám vl ožili. 

To znamená, tie odpisy vám majú slúži ť na vytváranie (gong) 

inve, prostriedkov na to, aby ste si kupovali tie d opravné 

prostriedky už vy a nie aby vám ich stále kupovalo mesto. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán, pán poslanec Hr čka. Ešte faktickú, na Vás, pán 

riadite ľ, a potom ešte zareagujete.  

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Pán riadite ľ, Vám sa nepá či, že my nat ŕčame ruku 

smerom k Európskej úni a nám sa nepá či, že Dopravný podnik 

nat ŕča ruku stále smerom k mestu. Je to ten istý, pod ľa 

mňa, princíp. 

A pre čo my, teraz akože tu, úradníci robia na desa ť 

rokoch starých po číta čoch, cesty neni opravova ť, pritom 

ľudia platia cestnú da ň, neni ich opravova ť za čo, neni za 

čo kosi ť, neni za čo ostatné veci robi ť. To ako keby mi, 

doma mi nefunguje elektrika, nete čie mi voda, nemám 
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chladni čku, ale auto budem ma ť v perfektnom stave, aby som 

sa mohol prepravova ť.  

Ako, ono to niekedy naozaj, ja ke ď Vás po čúvam, ja 

verím, že môžte ma ť takú potrebu a že by bolo to super, ale 

proste, pozrite sa na možnosti mesta. Ja neviem, či si to 

uvedomujete v kontexte možností mesta, lebo naozaj to tak, 

proste, mi pripadá, že si  to neuvedomujete v tom, v akom 

sme mi stave. A nebudeme ma ť ni č iné, ale dopravu budeme 

mať perfektnú. Ak na tomto má by ť založené hlavné mesto, 

tak to teda nie.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán riadite ľ, môžte reagova ť na faktické poznámky, 

nech sa pá či.  

Ing. Ľubomír   B e l f i ,    

predseda predstavenstva a generálny riadite ľ Dopravného 

podniku Bratislava, a. s. 

Tak, tak od konca.  

Pán poslanec, to ja nejdem rieši ť. To je filozofická 

otázka potom pre vás všetkých, či treba mestskú dopravu 

alebo nie.  

Ja len, na margo, zas len pre porovnanie. Brno, má 

vozokilometre tridsa ťšes ť miliónov kilometrov, pri čom 

znížili z vla ňajších tridsa ťosem na tridsa ťšes ť celé dva, 
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pretože mesto nemalo dostatok zdrojov a dostávajú d otáciu 

prevádzkovú sedemdesiat miliónov.  

My máme štyridsa ťpäť a pol milióna kilometrov 

a dostávame pä ťdesiattri a pol milióna eur. Čiže dva a tu 

je jedna celá pätnás ť.  

Ja nepýtam ni č, ke ď zrušíte akciovú spolo čnos ť 

Dopravný podnik, no tak nebude existova ť, ako to. Ale 

jednoducho bez pe ňazí mestská doprava asi nikde vo svete 

neexistuje. Myslím si, že v každom meste najvä čší diel 

rozpo čtu ide do, do mestskej dopravy.  

A k tým odpisom, pani námestní čka, máte pravdu, len 

môže to ešte aj tak dopadnú ť a v prvom návrhu rozpo čtu 

zatia ľ je to aj realitou, že tie, tie, ten kapitálový 

transfer, respektíve výšku odpisov, ktorú by sme ma li 

z vloženého majetku, nám kompenzuje ten návrh zníže ním, 

znížením kapitálového transferu, takže máme nulu. Čiže 

nemáme ani na tú podbíja čku, ktorú som spomínal. Zatia ľ je 

to v prvom návrhu tak.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec, tú poznámku o  doprave ste ur čite 

nemysleli vážne. Ja Vám pošlem pražský rozpo čet, kde 

šes ťdesiat percent pražského rozpo čtu sú doprava. 

Šesťdesiat percent. Ja viem, že to je vä čšie mesto, má 

vyššie náklady.  

To je, to je základná, jedna zo základných funkcií 

fungovania mesta. Ak si myslíte, že všade budeme ch odi ť 
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autami a všade budeme parkova ť zadarmo na chodníku, na 

tráve, kde kade. Ako, toto sa proste nedá. Tak nemô že 

fungova ť normálne moderné mesto.  

Toto je cesta, jedna z ciest popri rozvíjaní 

cyklistickej dopravy, pešej dopravy, rozvíja ť aj verejnú 

dopravu.  

Ja nehovorím, že tuti fruti. Tu je napísané, že my 

máme zaplati ť to ľko, ko ľko máme. Ko ľko schválime 

v rozpo čte.  A viem aké sú možnosti mesta. Ale sú časne je 

v tej zmluve napísané to, čo som Vám už povedal, ja to 

zopakujem. Ak nemáme na štyridsa ťpäť, objednajme si menej. 

Buďme poctiví, nevyrábajme dlh každý rok, lebo sme ho roky 

robili. Nie, že my. Za posledných dvadsa ť rokov to 

fungovalo, objednali sme si štyridsa ťpäť, niekedy pä ťdesiat 

miliónov vozokilometrov a zaplatili sme ako keby, o mnoho 

menej.  

No tak ako, z čoho to má ten podnik urobi ť? To nie čo 

stojí.  

My máme mať kontrolu pod ľa tejto zmluvy nad tým, aké 

to má náklady. Máme dosta ť reporting taký, aký požadujeme 

na to, aby sme si urobili obraz to tých nákladoch. To 

všetko v tej zmluve máme. Tá zmluva dáva povinnosti  aj 

Dopravnému podniku, aj nám.  

Čiže, ja, ja tvrdím, že jeden zo zákla, jedna zo 

základných funkcií mesta je doprava. Tak to hovorí aj zákon 

o obecnom zriadení. Tak to funguje v každom moderno m meste.  



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 12. december 2013 s pokra čovaním 29. januára 2014  

 477 

Bratislava by skolabovala, keby nemala verejnú 

dopravu, funk čnú verejnú dopravu.  

Čiže, je to naša povinnos ť. A všade je jasné, že to 

nevie vykry ť mesto samo. To znamená. Teda, pardon, Dopravný 

podnik. To znamená, mesto musí dokrýva ť tie výkony 

z h ľadiska toho, ko ľko platia obyvatelia. Nikde to neplatia 

tak, že sami ľudia si zaplatia celé výkony verejnej 

dopravy. Všade tá služba vo verejnom záujme, či je to 

železni čná, prímestská, alebo mestská doprava, je vykrývaná  

príslušným orgánom verejnej správy. U železníc je t o štát, 

u prímestskej dopravy je to kraj samosprávny a u me stskej 

hromadnej dopravy sme to my. Ale niekto to zaplati ť musí, 

lebo bez toho by ten kraj alebo ten, to územie vôbe c 

nefungovalo.  

Čiže ja si myslím, že toto je naša funkcia, máme sa 

k nej prihlási ť a nájs ť spôsob ako ju zabezpe či ť. Ak nie na 

úrovni štyridsa ťpäť, tak povieme, že menej, lebo na to 

nemáme.  

Tento, tento dokument nám sa snaží vy čisti ť tie 

vz ťahy, ktoré máme v oblasti zabezpe čovania verejnej 

dopravy.  

Pán poslanec Kolek má faktickú poznámku.  

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

Ďakujem. 

Pán riadite ľ, naozaj, Vy ste povedali, že toto je 

filozofická otázka, ktorá sa nedotýka ani tak merit u veci 
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momentálne. To je prenesený problém, naozaj na stra nu 

objednávate ľa.  

Ja to dokumentujem len mali čkou ukážkou, čo je 

Bratislavská karta. Hej? Naozaj ke ď sme prijímali tento, 

tento bod, akože rozšírenia možností pre obyvate ľov 

Bratislavy, aby využívali mestskú hromadnú dopravu,  sme si 

neuvedomili, že popri tých nákladov, ktoré boli na 

zriadenie, nás sú časne rok čo rok bude doprava za ťažova ť 

plus, mínus štyristotisíc eurami. Za Bratislavskú k artu.  

Žiadna doteraz vy číslená, vynisl, vy číslený prínos, 

pretože ľudia alebo obyvatelia Bratislavy sú ochotní si 

kupova ť celoro čnú, celoro čnú prepravnú, prepravný lístok, 

že nezvýšila výnosy. Čiže my v plnej miere hradíme desa ť 

percent z predaných lístkov cez Bratislavskú kartu (gong) a 

ktorú refunduje Dopravný podnik mestu. Ale to nie j e dobré. 

To nie je dobrá filozofia.  

My zria ďujeme integrovanú dopravu, tá nás ro čne stojí 

tristosedemdesiat tisíc. To je nie čo, hovorím, teda 

preskakujem teraz z Dopravného podniku, hej, lebo d oplácame 

Slovak Linesu, doplácame Železniciam, doplácame, do plácame 

Stredisku integrovanej  dopravy.  

Čiže toto je tá filozofia, ktorá je podstatná, aby 

bola najskôr vyriešená a potom v rámci tohto môžme urobi ť 

jasné vz ťahy. 

Ja Vás ľutujem v tomto smere, že naozaj ten kus 

roboty, ktorý ste uviedli možno v nádejí, že to ted a  už 

bude bezproblémové, to naraz nachádza takúto odozvu  



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 12. december 2013 s pokra čovaním 29. januára 2014  

 479 

negatívnu, ale nie preto, že  ten materiál je zlý v  svojej 

podstate, ur čite. Ale v to, že teda nebol pre, prerobený, 

alebo v súlade s tým, čo máme my predstavy o tom a do akej 

miery naozaj sme ochotní zníži ť aj výkony, ktoré si budeme 

objednáva ť ako mesto.  

Lebo ke ď som sa pozeral na tabu ľku, ktorú ste nám 

zverejnili pred týžd ňom alebo desiatimi d ňami, tak tam 

naozaj tie výkony sa posledných pä ť rokov plus, mínus 

držia, hej? Vychádzajúc z roku 2008 alebo 2006 bola , bola, 

bola dotácia okolo tridsa ťdva tisíc na dopravu, dnes je 

päťdesiatpä ť. A pritom výkony stúpli len o sedemnás ť 

percent. Pokia ľ som to dobre po čítal. Z toho grafu to 

vychádza, hej? Takže nehovorme tu o tom, že mesto, 

samozrejme pohonné hmoty, náklady, to je, to je sam ozrejmá 

vec, ktorá do toho kalkula čného vzorca ide, ale my si 

musíme zváži ť.  

Tri roky tu robíme generel dopravy. Vždy je 

rozpo čtovaný v rámci, prvej, prvej kapitoly, hej, práce n a 

generele. Doteraz ho nemáme. No, pre čo ho nemáme. To by 

bolo možno tuná otázka aj na predsedu komisie, hej,  že do 

akej miery v tieto veci sa dá robi ť nie čo, čo my už budeme 

dnes vedie ť poveda ť, že nie, do najbližších desa ť rokov, 

keď sa zaväzujeme plus, mínus drža ť výkony na tej úrovni 

dneška, že nás ne čaká prekvapenie, že v rámci roka, dvoch, 

troch, hej, tu dojde k rapídnemu možno nárastu, mož no 

poklesu požiadavok, hej? A my (gong) nebudeme  môc ť zníži ť 

objednávku v rámci tej, tej, tej tolerancie.  

(poznámka: po čuť slová „nie, nie, nie“  
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Ale my sa zaväzujeme Bruselu teraz, nie Dopravnému 

podniku. Vy porušíte ako, ako objednávate ľ fondov alebo 

obdržiavate ľ fondov, porušíte zmluvu.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec He čko, faktická.  

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

Ďakujem za slovo. 

Tiež si myslím, že kolega Hr čka to nemyslel tak úplne 

vážne, jak to povedal, ale k Vám, pán primátor.  

Objednáva ť si výkony. Ja súhlasím, po ďme ich zníži ť, 

ale po ďme ich zníži ť tak, aby sme mali nejaký základ 

k tomu. Aby sme vedeli kde tie objednávané výkony p oníži ť, 

hej? Proste, aby sa niekedy nestalo to, že je to po litická 

záležitos ť. Takisto, ktorí starosta si viacej vydupe 

v Dopravnom podniku. Vi ď 128 Devín – Devínska Nová Ves. 

Však to bol totálny, totálny projekt, ktorý musel z ákonite 

zlyha ť. Ja vám môžem poveda ť, že tam jazdili dvaja ob čania 

v tom autobuse, hoci to bolo čiasto čne financované aj inou 

spolo čnos ťou, hej?  

Čiže plán dopravnej obslužnosti, keby sme mali 

a videli by sme jak to nacieli ť, tak ur čite by nám to 

pomohlo.  
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A ďalšia vec. Kolega Kolek tu spomínal výnosy. No 

výnosy sú aj od predaja cestovných lístkov. Tak po ďme 

uvažova ť na zvýšení ceny.  

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: 

Napríklad v minulosti sme sa tu bavili. Mesto má 

v správe cesty druhej a tretej triedy, za ktoré dos táva 

peniaze VUCka, nechceme ich odzveri ť, VUCka ich chce im 

zveri ť. Nie, my sa o ne budeme stara ť, nemáme na ne. Jeden, 

jedna z vecí.  

Ľudia, ktorí tu bývajú, Štatistický úrad, už neviem,  

tri roky sa mohlo rieši ť, pre čo  nie sú ponahlasovaní 

ľudia, ktorí tu bývajú, pre čo sa to nepre čistí, pre čo 

nebola nejaká iniciatíva.  

Tu je kopu, kopu iných vecí, ktoré sú dôvodom tohto  

stavu. A teraz dnes, samozrejme som za to, aby tá d oprava 

tu bola proste čo najlepšia, ale na druhej strane skrátka, 

tu je iks iných systémových chýb v tejto krajine a v tomto 

meste, pretože jednoducho  tu sa na všetko, s prepá čením za 

vyjadrenie, sere a proste potom sa nedá čudova ť, že 

jednoducho veci nefungujú.  

No tak ke ď nemáte peniaze, lebo ľudia, lebo sa staráte 

o veci, o ktoré sa stara ť nemáte, tak sa nemôžte čudova ť, 
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že nemáte peniaze na výkony, ktoré by ste potrebova li. Tak 

to proste je.  

A ja ke ď mám tie výkony ma ť obmedzené a mám sa, mám si 

vybra ť, že čo je moja hlavná úloha, tak proste neurobím to, 

že budem ma ť len dopravu a ni č ostatné.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec, prosím, keby ste sa vyjadrovali 

parlamentným jazykom, pretože to sa na úrove ň tohto 

zastupite ľstva patrí.  

A po druhé,  Vy  teda chcete pokra čova ť v praxi, že si 

budeme objednáva ť veci a nezaplatíme za ne? To chcete 

robi ť? Lebo tá zmluva to nedovo ľuje. A tá prax doteraz bola 

taká.  

Ako, pokia ľ toto má by ť politika mesta, ja si myslím, 

že to by bola cesta zlým smerom. Snažíme sa v nej 

nepokra čova ť.  

Pán poslanec Uhler.  

A potom budeme reagova ť, pán riadite ľ, aj na pána 

poslanca Uhlera.  

Nech sa pá či. 

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

Ďakujem. 

Zaznelo tu znižovanie výkonov. Ja by som sa k tomu 

staval ve ľmi, ve ľmi opatrne, pretože pán primátor sa, 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 12. december 2013 s pokra čovaním 29. januára 2014  

 483 

myslím, už dva roky po sebe pýtal mestských častí, čo 

potrebujú od verejnej dopravy  alebo Dopravného pod niku 

a žiadny, žiadna mestská časť nepovedala, že chcú nie čo 

zruši ť, že chcú niekde zriedi ť interval, že chcú niekde 

zmeni ť vozidlo na kratšie s menším po čtom miest, ale všetky 

sa vyjadrili v tom duchu, že potrebujú zahusti ť interval, 

dlhšie vozidlá, nové linky a tak ďalej.  

Čiže nie som si istý, či je dnes vhodná doba na to, 

aby sme znižovali výkony, ke ď sa nám mesto rozrastá. Skôr 

naozaj musíme dba ť na to, aby tí ob čania, ktorí tu bývajú 

mali trvalý pobyt, aby skuto čne nie len prostredníctvom 

cestovných lístkov ale aj prostredníctvom svojich d aní 

platili túto verejnú dopravu.  

A okrem toho znižovanie výkonov má ve ľmi negatívny 

dopad aj na kvalitu ciest, pretože zvýši sa nám po čet 

vozidiel, motorových vozidiel individuálnej dopravy , teda 

zvýšia sa nároky na parkovné a budú viac za ťažované cesty. 

Takže toto nie je tá správna cesta. Podpora cyklist iky je 

možno správna cesta a verejnej dopravy a pešej dopr avy. Ak, 

ak by niekto povedal, že zanedbávame pešiu dopravu,  mal by 

možno vä čšiu pravdu ako ak by, ako ke ď povie, že 

zanedbávame tú verejnú dopravu. Tej verejnej sa ven ujeme 

omnoho, omnoho viac ako tej pešej.  

Ale čo sa týka samotných materiálov, dozorná rada sa 

stotožnila s konceptom, ktorý je tu navrhnutý. A to  je to, 

že časť majetku pôjde do Dopravného podniku a časť majetku 

bude prenajímaná. Vieme ako je to rozdelené, nebude m sa 

opakova ť. Každopádne je dobré sa možno zamyslie ť nad, nad 

odpismi, ako povedala pani Kimerlingová a možno o p ár rokov 
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naozaj bude doba, ke ď Dopravný podnik bude schopný z tých 

odpisov nie čo nakúpi ť. Dnes tá doba nie je, pretože mesto 

istý čas, boli teda tie odpisy na strane mesta, a nejaký 

zvyšok necháme v Dopravnom podniku, ale za to už no vé 

vozidlo nekúpime, to musí by ť nieko ľkoro čné prechodné 

obdobie ur čite, kým, kým mesto bude prispieva ť na, na 

dopravné prostriedky, pretože to, že ja to tam dnes  

prehodím, to neznamená, že už zajtra z odpisov bude  mať 

Dopravný podnik peniaze. Takže na toto treba ve ľmi opatrne. 

A ak, ak má niekto naozaj ve ľmi, ve ľmi dôležité 

pripomienky k týmto návrhom zmlúv, je dôležité si p oveda ť, 

či dnes je ten deadline kedy to musí by ť, alebo, alebo či 

to po čká do konca mesiaca.  A ja som ochotný prís ť na 

rokovanie sem aj medzi sviatkami. Viem, že vä čšina z vás, 

nebude môc ť, ale ak by to naozaj bolo nutné, ja som 

ochotný. Ale skúsme sa zamyslie ť nad tým, či sa nie čo dá 

schváli ť dnes, či sa nedá schváli ť, či sú tie pripomienky 

naozaj tak vážne, že toto nejde a porozprávajme sa tu 

o tom. Nie len to, že povieme toto je zlé, toto je zlé, ale 

konštruktívne. Toto sa nedá preto a preto. Spravme to čím 

skôr, stretnime sa, pracovná skupina o týžde ň a tak ďalej. 

Riešenie sa musí nájs ť, pretože my sme tu na to, aby sme ho 

našli.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne.  

Mám dve faktické poznámky na toto vystúpenie.  
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Pán poslanec Černý, pán poslanec Osuský.  

Nech sa pá či. 

Ing. Milan   Č e r n ý , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo.  

V krátkosti. Ja si myslím, že doprava patrí k tým 

najdôležitejším funkciám mesta. Myslím si, že tak i sto 

poslanci, ako aj mestské časti a starostovia nevolajú po 

znížení dopravných výkonov, ale volajú po pláne dop ravnej 

obslužnosti, ktorý už tri roky sa tu s ľubuje a pretriasa sa 

a doteraz žiadny nie je.  

Preto si nemyslím, že je možné dneska sa obraca ť na 

to, že my tu máme nejaké garantované výkony, my sme  nie čo 

objednali. Objednalo sa to na základe nejakého zvyk ového, 

zvykového dojmu a, a takto sa v tom pokra čuje bez toho, že 

nevieme posúdi ť relevantne či je to efektívne, alebo to 

neni efektívne.  

Ten materiál tak, ako je predložený, a ja súhlasím 

s mojimi predre čníkmi, tak sme sa bavili aj na tom na 

klube, že bude odložený do januára na to, aby sme h o 

dokázali ďalej rozpracova ť a pretože v takej podobe v akej 

je, ho nedokážeme podpori ť. Ten dôvod samozrejme je, 

pretože (gong). 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

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

Ďakujem pekne. 

No, ako ten, ktorý používa MHD každý de ň, viem zhruba 

na rôznych trasách aká je obsadenos ť, aký je problém po čkať 

na zastávke. Samozrejme, že si neviem predstavi ť starostu, 

ktorý bude nadšený ke ď z autobusu, ktorý chodí každých 

pätnás ť minút, vznikne autobus, ktorý chodí každých dvadsa ť 

minút. Ale jednoducho, ni č nie je horšia a vä čšia cesta do 

pekla ako objednáva ť výkony a neplati ť za ne.  

To znamená, ak  je finan čná situácia taká a vô ľa 

upravova ť cenu cestovného nie je, alebo je menšia, je 

jednoducho riešením, že budem vedie ť, že sa dvestoosmi čkou 

dostanem  z cintorína vo Vrakúni na Šulekovu nie ka ždých 

pätnás ť minút ale každých dvadsa ť minút.  

A na tomto mieste nechcem poveda ť, že človek si nerád 

odvyká od dobrého. Ale  zažil som dedinu, ktorá sa volá 

Vinné, ktorá je pri Michalovciach, kde chodí autobu s raz za 

šes ť hodín. A tam žijú ľudia. Majú dve nohy, dve ruky 

a hlavu. To znamená, že predstava, že je kategorick á 

tragédia, že medzi cintorínom vo Vrakuni a Šulekovo u bude 

chodi ť trolejbus len za každých dvadsa ť minút, ke ď na iné 

nemáme, je pod ľa mňa chorá. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pani námestní čka Kimerlingová. Nech sa pá či.  
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Ing. Viera   K i m e r l i n g o v á ,     

I .  námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

Ja mám otázku na vedenie Dopravného podniku. Lebo 

dvadsa ť rokov si objednávame výkony a neplatíme za ne 

v plnej výške. Preto musí existova ť množstvo verite ľov, 

ktorí nedostali zaplatené za faktúry. Ko ľko v Dopravnom 

podniku je záväzkov po lehote splatnosti za tých dv adsa ť 

rokov a kde sú tí veritelia? Ktorí predpokladám, ke ď tam 

bude nejaký majetok vyjdú na povrch so svojimi 

požiadavkami.  

Takže, pán riadite ľ, ko ľko je u vás záväzkov po lehote 

splatnosti za tých dvadsa ť rokov? Lebo sme si objednávali 

výkony a v plnej výške sme ich nezaplatili. Ko ľko je tam 

tých záväzkov po lehote splatnosti?  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán riadite ľ, hne ď dostanete slovo. Ešte pani 

poslanky ňa Feren čáková a potom bude odpoveda ť pán riadite ľ, 

aj ja.  

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

Ďakujem,  pán primátor. 

Ja som vlastne už aj chcela stiahnu ť teda svoju 

požiadavku na, na diskusiu, do diskusie. Pretože na ozaj sa 

priklá ňam teda ku kolegovi Uhlerovi, aj teda k viacerým 

predre čníkom.  
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Chcem len úplne malú, malý, malú vec pripomenú ť, že 

hovorí sa tu o možnosti ako zvýši ť príjem. Samozrejme je 

to, je to jednak zvýšením ceny, znížením výkonov. D neska 

veľmi ťažko by sme asi našich ľudí primäli k tomu, alebo 

teda ťažko by sme obhájili to, keby sme naozaj ten 

trolejbus z Vrakune vypravovali každých dvadsa ť minút, pol 

hodiny.  

Ale ja úplne inú vec som chcela. Odznelo tu 

nieko ľkokrát, že možno primä ť ľudí k tomu, aby sa 

prihlásili k trvalému pobytu. Žia ľ, práve zase naša 

legislatíva hovorí, že človek môže vlastni ť teda viacero 

nehnute ľností a trvalý pobyt môže ma ť len v jednej. Čiže, 

to asi hovorí za všetko.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Ja na to len faktickou poznámkou pre pána poslanca 

Koleka, malý výpo čet. Spo čítaní sme boli na 

štyristojedenás ť tisíc, od vtedy sa nám prihlásilo tri 

a pol tisíca obyvate ľov. Ja si môžem myslie ť, že aj preto, 

že sme im poskytli ako Bratislav čanom výhodu cez 

bratislavskú mestskú kartu.  

Tri a pol tisíca ľudí krát tristo eur na jedného, máte 

milión výnos na dani. Štyristo ste dali, milión ste  

zarobili.  

Len hovorím. Aby ste mali predstavu, čo sme tým chceli 

dosiahnu ť. Je to faktická poznámka na pani poslanky ňu 
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Feren čákovú, ale vysvet ľujem Vám, pán poslanec, že ten 

výpo čet je tu. Akože, to sme robili preto, aby sme ľudí 

motivovali k tomu, aby sa stali Bratislav čanmi. A oni sa 

stali. Za posledných dva roky, predtým ve ľmi málo, za 

posledné dva roky tri a pol tisíca sa prihlásilo. T o som 

Vám len chcel da ť len taký výpo čet, že čo je to 

Bratislavská mestská karta.  

Nech sa pá či, pán poslanec . 

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

Na túto tému som hovoril. Práve na túto tému som 

hovoril. My v plnej miere ale refundujeme desa ť percent 

z týchto troch tisíc novoprihlásených užívate ľov dopravy. 

Ja sa pýtam pre čo? Ve ď my tým, že sme. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Nie, iba Bratislav čanom, iba Bratislav čanom to 

refundujeme.  

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

Prosím? 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

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

Áno, ve ď my len preto, my len preto, že, že sme im 

zriadili kartu, sme ich navodili na to, aby si obje dnali 

tieto služby formou ro čnej alebo akej predplatnej služby, 

hej? A ja sa pýtam, pre čo my, mesto v plnej miere máme 

refundova ť Dopravnému podniku tú v úvodzovkách stratu. Ve ď 

bez tej karty by ich nebolo tritisíc, ale len dveti síc. Tá 

filozofia je v tomto.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Pán riadite ľ, prosím, keby ste odpovedali na konkrétne 

otázky, ktoré smerovali na Vašu adresu. 

Ing. Ľubomír   B e l f i ,    

predseda predstavenstva a generálny riadite ľ Dopravného 

podniku Bratislava, a. s. 

Ďakujem. 

Tak, pán Kolek, pán poslanec Kolek, ja o tej karte 

nechcem, lebo to je filozofia mesta. To, to mesto z aviedlo 

a jednoducho zle ste, asi ste sa pomýlil, ke ď ste položili 

otázku, že pre čo by ste nám mali refundova ť? Však, ke ď ju 

zrušíte, tak netreba ni č refundova ť. Ale, tam sú asi aj iné 

efekty z tej karty, ale to ja nechcem rozvádza ť. Nejaké 

vstupy, neviem kam, do múzeí alebo, a tak ďalej.  
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Jedna vec, aby bola jasná. Lebo stále sa tu hovorí,  že 

málo času a nejaké výhra. Ja som ni č zásadné nezaznamenal 

z tých diskusií. 

Alebo zopakujem to. Boli urobené inventúry. Sú 

absolútne v poriadku. 

Boli, znalcami ocenený bol majetok. Normálny, normá lne 

znalcami bol ocenený majetok, ktorý má by ť vložený do 

základného imania. Absolútne v poriadku.  

Čo sa týka, nejakej, nejakých otázok, alebo výhrad, že 

dve percentá umož ňuje, umož ňuje pohyb výkonov, pán poslanec 

Kolek, to je, to je zase v súlade s tisíctristosede mdesiat 

JASPERS. Bohužia ľ, budeme to tu ako zaklínadlo opakova ť 

veľakrát, ale to je požiadavka Európskej únie. Oni to tak 

nastavili. Ale to je obrana pre nás, aby vy ste jed ného d ňa 

nepovedali z jedného roku na druhý, že, vymyslím si , chceme 

zvýši ť výkony o desa ť miliónov. Preženiem. A my nemáme na 

to pozíciu, nemáme vozidlá, tak to nemôžme akceptov ať.  

Takisto, vymyslím si, máme sedemsto vozidiel a vy 

zrazu poviete, že znížme výkony o pä ť miliónov kilometrov, 

alebo o desa ť. Tak zase, sú tam vozidlá a čo s nimi.  

Čiže. Ale to je len o tom, že by to bol takpovediac 

diktát z mesta. V prípade dohody, my sa môžme dohod núť 

akoko ľvek. Čiže tam nie je žiadna zábrana na to, aby sme sa 

my dohodli Dopravný podnik a akcionár, mesto, akým spôsobom 

chceme tie výkony upravi ť. Tomu nebráni tá zmluva. Aby to 

bolo, ako, raz navždy jasné čo sa toho týka.  
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No čo sa týka zníženia kilometrov, čo ste hovorili 

a potom aj pán poslanec Uhler. Tak, ve ď ja si pamätám, ke ď 

som nadniesol ja požiadavku, že po ďme zníži ť vozokilometre 

z toho istého dôvodu stále, že málo pe ňazí a išla úloha 

smerom na mestské časti a vrátila sa nám kopa A4 (poznámka: 

bolo povedané „á štvoriek“, a ke ď sme to spo čítali, tak to 

predstavovalo plus tri milióny nárast. Takže súhlas ím 

s tým, že je, myslím si, absolútne nereálne teraz h ovori ť 

o tom v nastávajúcich mesiacoch, že zníži ť kilometre. Aj 

keď ja, ja som prvý za, aby bolo, aby bolo jasné.  

Čo sa týka tých, čo sa týka tých odpisov, pani 

námestní čka, ešte raz, aby bolo jasné. Ke ď vložíme, ja 

neviem štyridsa ť miliónov do základného imania, tak predsa 

je jasné, že na budúci rok z tých odpisov, ktoré 

vygenerujú, my nemôžme zabezpe či ť investície v plnom 

rozsahu pre Dopravný podnik. Keby sme dnes na zelen ej lúke 

vložili kompletný majetok v objeme stopä ťdesiat miliónov 

a za čaneme fungova ť, no tak áno, tak si generujeme odpismi 

nejaký, nejaké zdroje na obnovu.  

A ďalšia vec, aby bolo jasné, hovoríme o vozidlách 

z Európskej únie. Tie, tie sa neodpisujú. Tie nám 

negenerujú odpisy pretože, takpovediac, tie sme dos tali 

zadarmo. Takže tam ten priestor na, na vytváranie a kéhosi 

balíka investícií, ten musí by ť postupný. Áno, súhlasím, 

ale postupný.  

Chcel by som poveda ť ešte, neviem, či sa diskusia 

chýli k záveru alebo nie, že z môjho poh ľadu tieto zmluvy, 

napriek tomu, že málo času a tak ďalej, čo sa týka zmluva 

o, zmluvy o výkonoch, je absolútne štandardná. Hovo rím, 
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bola robená KPMG, s Deloittom, s eu, proste auditov aná. 

Myslím si, že absolútne žiadne nebezpe čenstvo nehrozí, ani 

žiadny problém, vždy sa dá dohodnú ť. Akurát zavádza 

poriadok, ktorý dnes nie je.  

Je to paradoxom, že sa jej bojíme, pretože dnes, ta k 

ako pán primátor hovoril v tom vysvet ľujúcom stanovisku, 

ona zavádza iné pravidlá ako je dnes. A Európska ún ia nám 

nedovolí, aby sme tie pravidlá nedodržiavali. Bude na nás 

pozera ť zhora.  

Takže ja si myslím a chcem vás poprosi ť, aby ste ju 

podporili a neodkladali. Takisto tie dve nadväzujúc e 

zmluvy, čo sa týka vloženia majetku a, a nájomnú zmluvu. 

Pretože zase, mnohí viete proste. Je prvý január, z ačína 

účtovné obdobie. Takéto veci sa ve ľmi zle robia niekedy, 

niekedy prvého marca alebo prvého apríla. To sa kom , to sa 

komplikuje situácia.  

A nejdem hovori ť o tom, že teda Európska únia čaká 

v Bruseli, kedy im dáme stanovisko, že tieto veci s ú 

v poriadku.  

Neobvi ňujte ma zase v prípade, že sa napriek tomu 

rozhodnete, že nie a urobí sa to v januári a poviet e, že no 

veď dobre, ni č sa nestalo. No myslím si, že sa stalo, lebo 

sa na nás pozerajú ako krivo a vytvárame si ďalší nejaký 

problém, ktorý sa nám môže niekde vráti ť.  

Tak by som vás chcel poprosi ť, aby ste všetky tie tri 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Pani námestní čka Kimerlingová, faktická poznámka.  

Ing. Viera   K i m e r l i n g o v á ,     

I .  námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

Pán riadite ľ, v tomto kole otázok, moja otázka 

nesmerovala k odpisom ani k investíciám, ja som sa pýtala: 

Dvadsa ť rokov sme si objednávali výkony, ktoré sme v plnej  

miere nezaplatili. A preto sa pýtam, ko ľko je záväzkov, 

koľko evidujete záväzkov z tých minulých období po leh ote 

splatnosti (poznámka:  po čuť slová generálneho riadite ľa 

Ľubomíra Belfiho: „ospravedl ňujem sa“), a, a ktorí 

veritelia, teda ktorí veritelia sú tí, ktorí vlastn e nás 

teraz môžu za tých dvadsa ť rokov neuhradených, povedzme, 

faktúr, nahá ňať? Ko ľko je tam záväzkov po lehote 

splatnosti?  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Tá otázka je jasná, zrozumite ľná, Vy ste ju opomenuli, 

nech sa pá či.  
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Ing. Ľubomír   B e l f i ,    

predseda predstavenstva a generálny riadite ľ Dopravného 

podniku Bratislava, a. s. 

Ospravedl ňujem sa, ospravedl ňujem sa, ja som, ja som, 

ja som na tento bod zabudol. 

Je to vcelku, vcelku jasné. Čo sa týka záväzkov po 

lehote splatnosti z obchodného styku máme plus, mín us 

nejakých desa ť miliónov. Ovšem, to sú prenášajúci sa 

z titulu, že cash flow zlý. Ve ď viete, že dnes ste 

schválili závere čný ú čet za minulý rok. To znamená, tri 

a p. 

Nie? 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Vysporiadanie schválili poslanci. Vysporiadanie 

finan čné, samotný závere čný ú čet schválený nebol. Takto to 

konštatujem.  

Ing. Ľubomír   B e l f i ,    

predseda predstavenstva a generálny riadite ľ Dopravného 

podniku Bratislava, a. s. 

No tak, tak, tak, tak terminus technikus, ale tých 

milión štyristo tisíc, dúfam, že dostaneme.  
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Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Áno. Áno. (poznámka:  zasmiatie) 

Ing. Ľubomír   B e l f i ,    

predseda predstavenstva a generálny riadite ľ Dopravného 

podniku Bratislava, a. s. 

No, čiže, nech sa to volá.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

(poznámka:  so smiechom) Pán riadite ľ zmrzol trošku, 

ale. 

Ing. Ľubomír   B e l f i ,    

predseda predstavenstva a generálny riadite ľ Dopravného 

podniku Bratislava, a. s. 

nech sa to volá ako chce, ale, ale proste od decemb ra 

minulého roku nám mesto dlhovalo tri a pol, respekt íve 

milión štyristo.  

No samozrejme, každý, každý robíte nejaký biznis. 

Viete, že, čo iné môžete robi ť ako neplati ť? Alebo si 

zobra ť úver.  

To znamená, že máme zlú situáciu, ale môžem ubezpe či ť 

všetkých vás, že nikto tam nie je nejaký zakopaný, ktorý by 

sa mal kdesi, čosi objavi ť. To sú normálne, by som povedal, 

plýživí verite, tí, ktorí majú vo či nám poh ľadávku a ktorým 
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proste normálne platíme v úvodzovkách trochu neskor o, alebo 

niekedy trochu viac neskoro. Ale nikto tam nie je d lhodobo 

schovaný a ni č sa nemôže sta ť.  

A kde sú? No je to v stratách, ktoré mesto dlhuje 

k dnešnému roku šestnás ť miliónov, pani námestní čka. A je 

to, myslím si, že v úveroch, v bankách, to je jasné . Banky 

nás úverujú, strata mesta, teda neuhradená strata m esta 

voči Dopravnému podniku šestnás ť miliónov. A záväzky, 

hovorím, pohybuje sa to desa ť, jedenás ť miliónov zhruba od 

začiatku roku záväzky po lehote splatnosti.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Pani. 

Ing. Ľubomír   B e l f i ,    

predseda predstavenstva a generálny riadite ľ Dopravného 

podniku Bratislava, a. s. 

A okrem toho máme kontokorentné úvery ešte, 

samozrejme, dva. V roz,v objeme nejakom sedem milió nov.  

Takže  súborom všetkých týchto okolností, tam sú 

skryté tie, tie, tie nedostatky, čo sa týka cash flow, 

ktoré za uplynulé roky sa nahromadili.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

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

Ďakujem pekne za slovo.  

Pán primátor, v čera na poslaneckom grémiu, mne už sa 

to tam javilo, že tieto dokumenty sú neschválite ľné 

a bavili sme sa o tridsiatom januári, tak som to ta k 

vnímala, že ráno tieto dokumenty stiahnete.  

Dnes je, dnes sme rokovali o nich hodinu štrnás ť minút 

a mne sa to javí tak isto, ako to bolo v čera, to znamená, 

že sú to ťažké materiály a potrebujeme na to stretnutie 

tak, ako sme to v čera avizovali. To znamená, že zavre ť sa 

na tri, štyri hodiny, poslanci, komunikova ť, pýta ť sa, 

diskutova ť, ma ť kvalifikované odpovede a myslím si, že 

tridsiateho januára sa k tomu môžme vráti ť.  

Určite pán riadite ľ, generálny riadite ľ nie je 

nadšený, ale prvý január ur čite pre ú čtovné obdobie by bolo 

lepšie, ale riešite ľné je to ur čite aj v inom termíne.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Pani poslanky ňa, ja som registroval tú diskusiu 

a ve ľmi pozorne som vás po čúval a tie pripomienky smerovali 

najmä k bodu šestnás ť. To je rámcová zmluva o výkonoch. 

K samotnému majetkovému usporiadaniu, to znamená ná jom 

a vloženie do základného imania bola pripomienka ib a zo 

strany pána poslanca Koleka, na ktorú sme reagovali  
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spôsobom, že sme vyrovnali veci a máme na knihách t ie isté 

majetky aj v Dopravnom podniku, aj u nás.  

Čiže táto vec je, pod ľa mňa, schválite ľná. Tam nikto 

Tam nikto ni č nepovedal. Ešte pán poslanec Uhler 

pridal informáciu, že dozorná rada to prerokovala 

a odporú ča schváli ť.  

Ako, tu sa mi zdá, že tam by sme mohli za čať po novom. 

Tam nikto z vás necíti nejaké nebezpe čenstvo. Reálne je to 

tak, že my tam vkladáme opotrebované dopravné prost riedky, 

lebo to tak majú v každom inom meste tuto okolo nás . 

A cestu si nechávame my a budeme ju prenajíma ť.  

To by bol pre m ňa jasný vz ťah, aj to, ako máme 

nastavi ť rozpo čtové vz ťahy. Otázku nájomného, odpisov a to, 

čo sme vám k tomu hovorili.  

Mne sa táto vec, bod sedemnás ť a osemnás ť zdá 

schválite ľná. Z tej diskusie nevyplynulo ni č, čo by 

spochybnilo túto možnos ť a tam by sa naozaj dalo za čať od 

prvého januára.  

Ak máte pocit, že chcete o zmluve o výkonoch 

diskutova ť dlhšie, rešpektujem to, urobím to, čo ste 

navrhli. Stretneme sa, vytvoríme priestor, budeme o  tom 

hovori ť a pevne verím, že potom naša diskusia v januári na  

túto tému bude kratšia. Ale k samotnej zmluve sedem nás ť, 

osemnásť, nájom a základné imanie, ja som neregistroval 

žiadne pripomienky, ktoré by spochybnili možnos ť rozhodnú ť 

o tom dnes.  
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Pán poslanec Kolek.  

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

Ďakujem za slovo. 

Ja som naozaj sa nedostal k tým ďalším dvom bodom, 

nerád by som bol ten, ktorý by, ktorý by sa nejakým  

konkrétnym spôsobom chcel a mal vyjadri ť a aby to malo aj 

tú váhu. Ale ke ď si pozriete tie tabu ľky, ktoré hovoria 

o majetku a to je v ma, to je materiál sedemnás ť, tam je 

väčšina v zostatkovej hodnote nula.  

Oni nejakú hodnotu majú.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Účtovnú už nemajú.  

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

Nie, ú čtovnú nie.   

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

No? 

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

No, ale oni majú hodnotu.  
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Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Však ale je znalecký posudok, ktorý tú hodnotu 

stanovil. 

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

Nie, nie, Vy ste povedali, že to nie je problém. Pr e 

mňa to je problém, súhlasi ť s takýmto materiálom, kde, kde 

na strane nadobúdacia hodnota je plus mínus nejaké milióny 

a na výstupe je to nula, ktorú my dávame, a teraz t o 

poviem, tak ve ľkoryso, akože tak, tak ako grandi, hej, však 

majte a nakladajte si s tým ako chcete, v úvodzovká ch, bez 

toho, aby sme sa za ťažili, respektíve bonifikovali pre nás 

nejakým príjmom z toho. V obchodnom styku vždy ke ď sa 

predáva, nie je (gong) možné predáva ť za nulu, hej? Čiže to 

je jedna, jedna zásada.  

Čiže tam to ocenenie, tak jako prebehlo v ďalšom bode 

majetku, ktoré ide do, do navýšenia majetku. Aj tam  by som 

mal zase otázky do akej miery je tento, tento, toto  

nacenenie reálne alebo nie je, nie je to tam vy číslené. 

Nenašiel som ten, ten mechanizmus toho, do akej mie ry by 

človek mohol by ť spokojný s tým, alebo nie.  

Čiže naozaj Vás poprosím skôr, osvojte si aj Vy ten 

prístup, tak jako sme za čali debatova ť o tom trojbode ako 

o jednom, že aj to prenesenie na to rozhodnutie nec hávajme 

v komplexe.  
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Poviem len ďalšiu vec. Predpokladané investi čné 

náklady. To vôbec nie je zabudované, predpokladám, aspo ň 

som to nevidel, v rozpo čte na rok štrnás ť.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ale to s bodom sedemnás ť, osemnás ť nesúvisí.  

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

No nie, ale vravím, že ten komplex, tá, tá, tá téma  je 

tak previazaná jedna s druhým, že sa nedá, nedá hov ori ť 

o tom schvá ľte aspo ň toto. Nie je (gong) dôvod.  

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: 

Aký je, prosím Vás, z ú čtovného h ľadiska rozdiel, či 

ten majetok má k 1. januáru alebo k 30. januáru? Ja  teda 

ako. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Odpisy napríklad.  
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Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Odpisy? Tam neni žiadny rozdiel v odpisoch, pretože  

odpisujete v daný mesiac, ktorý ste to zaradili. Čiže, či 

ste to zaradili 1. 1. alebo 31. 1., odpisujete úpln e 

rovnako. Čiže z h ľadiska odpisov medzi prvým januárom 

a tridsiatymprvým januárom nie je absolútne žiadny rozdiel, 

pretože zara ďujete to v danom mesiaci. Ú čtovníctvo 

rozlišuje mesa čne, nie denne. Čiže nie je v tom žiadny 

rozdiel.  

Čiže napríklad, ke ď máme tridsiateho prvý 

zastupite ľstvo, tak si myslím, že toto je k ľudne 

riešite ľné. A z h ľadiska odpisov alebo prevodu majetku 

v tom neni absolútne žiadny rozdiel.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Havrila.  

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

Ja využijem príležitos ť, že je tu riadite ľ Dopravného 

podniku. Ja by som poprosil, keby každý posledný št vrtok 

v mesiaci boli pred ĺžené linky elektri čiek, ke ďže ich 

využívam do Dúbravky, aspo ň do pol noci.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Končíme o desiatej.  
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Jozef   H a v r i l a , poslanec MsZ: 

To bolo myslené ako trošku s nadsázkou. Lebo chodia  

tuším len do dvadsa ťdva tridsa ť a ke ďže máme dlhé 

rokovania, tak aby bolo možné ich pred ĺži ť.  

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: 

Samozrejme, to je nejaký proces. My ke ď budeme ma ť 

zastupite ľstvo tridsiateho, predpokladám, tak tridsiateho 

prvého, to je asi desa ť tisíc položiek, to nestihnú 

jednoducho ľudia a tie odpisy a ten majetok bude zaradený 

vo februári, takže stratíme ten jeden mesiac.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Dobre. 

Vážené pani poslankyne, páni poslanci, navrhujem, a by 

sme uzatvorili diskusiu a vyjadrili vô ľu, ktorú má 

zastupite ľstvo vo vz ťahu k týmto bodom.  

Ja to na základe tej diskusie vidím tak, ako som to  

povedal. Zmluva o výkonoch vo verejnom záujme si vy žaduje 

hlbšiu diskusiu.  
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Dám Vám ešte priestor, pán riadite ľ, v rámci 

závere čného slova.  

Ale body sedemnás ť a osemnás ť ja považujem naozaj za 

schválite ľné, nezazneli žiadne také výhrady, ktoré by mohli 

spochybni ť to, že môžme o týchto bodoch rozhodnú ť.  

Hovorím vám to ako predkladate ľ s plnou 

zodpovednos ťou. Chápem vašu potrebu diskutova ť o bode 

šestnás ť, to znamená o zmluve o výkonoch a službách. Nemám 

s tým problém, zorganizujeme, usporiadame, ale body  

sedemnás ť a osemnás ť sú z môjho poh ľadu, po tejto diskusii, 

schválite ľné. A prosím, aby ste to takýmto spôsobom 

rozhodli.  

Pán riadite ľ, Vy ste chceli ešte do závere čného slova. 

Nech sa pá či. 

Ing. Ľubomír   B e l f i ,    

predseda predstavenstva a generálny riadite ľ Dopravného 

podniku Bratislava, a. s. 

Len na margo tej poznámky pána poslanca Koleka.  

Tak, ve ď som povedal to číslo, ke ď ste povedali, že 

veľkoryso vložíte do našej akciovej spolo čnosti. Tak, ve ď 

to je vaša akciová spolo čnos ť. Vždy je to majetok mesta. Aj 

tie dvadsa ťro čné autobusy, ke ď ve ľkoryso vložíte. Oni sú 

v znaleckom posudku ohodnotené. Tu to číslo som povedal, 

predstavuje ten nájom dvadsa ťsedem miliónov.  

Čiže, ke ď ste hovorili nula a čo, nemôže by ť nula. Nie 

je nula. Sú ohodnotené všetky tie vo, celý ten maje tok, 
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ktorý predstavuje prenájom, prenájom na dvadsa ťsedem 

miliónov. A to, čo je vložené do základného imania 

štyridsa ťdva miliónov.  

A boli, boli ur, som povedal, že boli znalecké posu dky 

urobené proste na každý, na každé jedno vozidlo, na  každý 

jeden predmet.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne.  

Tým sme uzatvorili diskusiu aj závere čné slovo.  

 

 

HLASOVANIE O BODOCH 16, 17, 18  

 

BOD 16. NÁVRH RÁMCOVEJ ZMLUVY O SLUŽBÁCH VO 

VEREJNOM ZÁUJME A RÁMCOVEJ 

INVESTI ČNEJ ZMLUVY NA ROKY 2014 – 

2023 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Dávam teraz priestor pre návrhovú komisiu, aby sme 

pristúpili k rozhodovaniu o jednotlivých bodoch. 

Nech sa pá či. 
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Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Takže hlasujeme najprv o bode číslo šestnás ť. Návrh 

uznesenia tak, ako nám bolo písomne predložené, mes tské 

zastupite ľstvo schva ľuje  návrh Rámcovej zmluvy a žiada 

primátora, aby podpísal predmetné zmluvy. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte o bode číslo 

šestnás ť. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťšes ť prítomných poslancov, 

jedenás ť z nich hlasovalo za, šiesti proti, osemnásti 

sa zdržali, jeden nehlasoval.  

Konštatujem, že sme neprijali uznesenie k tomuto bo du 

programu.  
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BOD 17 NÁVRH ZMLUVY O NÁJME MAJETKU MEDZI 

HLAVNÝM MESTOM SR BRATISLAVOU 

A DOPRAVNÝM PODNIKOM BRATISLAVA, 

A.S. HLASOVANIE 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pani predsední čka bod číslo sedemnás ť. 

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 A schva ľuje ako 

prípad hodný osobitného zrete ľa  a po B splnomoc ňuje 

primátora na uzatvorenie zmluvy.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte o bode číslo 

sedemnás ť.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťšes ť prítomných, 

sedemnás ť hlasovalo za, pä ť proti, štrnásti sa 

hlasovania zdržali. 

Konštatujem, že sme o dva hlasy neschválili toto 

uznesenie. 
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BOD 18 NÁVRH NA ZVÝŠENIE ZÁKLADNÉHO IMANIA 

OBCHODNEJ SPOLOČNOSTI DOPRAVNÝ 

PODNIK BRATISLAVA, A. S.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Bod číslo osemnás ť. 

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 schva ľuje 

peňažný vklad. 

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, 

sedemnás ť za, piati proti, trinásti sa zdržali. 

Konštatujem, že sme neschválili uznesenie ani k tom uto 

bodu programu.  

A všetkými troma materiálmi sa budeme zaobera ť na 

januárovom zastupite ľstve po osobitnom stretnutí poslancov, 

tak ako to avizovala pani poslanky ňa Tvrdá. 
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BOD 19 NÁVRH FINANCOVANIA OBNOVY 

VOZIDLOVÉHO PARKU PRE MHD 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Otváram rokovanie o bode číslo devätnás ť. To je návrh 

financovania obnovy vozidlového parku pre mestskú h romadnú 

dopravu.  

Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, tento  

materiál si nevyžaduje nejaké ve ľké úvodné slovo, takže na 

úvod poviem, že my sme už v zastupite ľstve rokovali o tom, 

že aká je potreba, že aký je stav vozového parku v oblasti 

autobusov, ke ďže nemáme možnos ť zabezpe či ť nové dopravné 

prostriedky z európskych fondov, tak musíme zvažova ť, 

odkia ľ zabezpe číme tie prostriedky z vlastného.  

Potreba je stoštyridsa ťdevä ť autobusov, to ste zobrali 

na vedomie, ke ď sme o tom rokovali v októbri a povedali ste 

nech pripravíme návrh na financovanie obnovy. Ten s me mali 

už v novembri predložený, ale vtedy nebola vô ľa sa tým 

zaobera ť.  

Predkladáme ho dnes a po vyhodnotení dopadov na 

rozpo čet mesta, navrhujeme, aby sme obstarali pä ťdesiat 

nízkopodlažných autobusov, ktoré budú klimatizované  

a financovali to výšky maximálne trinás ť miliónov eur 

formou dlhodobého investi čného úveru, ktorý si zoberie 

Dopravný podnik.  
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Toto je v podstate obsah toho návrhu, ktorý tu máme  

a myslím si, že takýmto spôsobom môžme urobi ť prvý krok 

k tomu, aby sme vyriešili tú kritickú situáciu, kto rá 

v oblasti autobusov v Dopravnom podniku je, že nemá me dnes 

náhradné vozidlá, záložné vozidlá, máme problémy 

s výpravou, lebo máme problém s vozidlami.  

Toto je realita, ktorú musíme rieši ť a preto vám 

predkladáme návrh pod bodom číslo devätnás ť na to, aby ste 

ho podporili, pretože si myslím, že je to krok, kto rý si 

mesto môže dovoli ť z h ľadiska svojej za ťaženosti úverovej 

ako celku, teda mesto plus mestské podniky, ale na druhej 

strane tým pomôže Dopravnému podniku rieši ť tie 

najakútnejšie problémy v oblasti výpravy vozidiel 

a zabezpe čovania výkonov, o ktorých sme pred chví ľou 

hovorili.  

Toľko z mojej strany na úvod k bodu číslo devätnás ť.  

Otváram diskusiu. Nech sa pá či. 

Pán poslanec Kolek.  

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

Ďakujem. 

Pán primátor, troška som, troška som prekvapený ted a, 

že z tohto svojho Vášho úvodného slova, lebo na fin ančnej 

komisii naozaj ste otvorili a skôr sa mi zdalo, že ste 

naklonený pre to riešenie skôr ďaleko obmedzujúce. Ten 

pôvodný návrh z tých sto kusov vozidiel prejs ť a hovorilo 

sa o pätnástich dvadsiatich, ktoré by naozaj vykryl i tie 

najpál čivejšie miesta.  
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Teraz ste tu predniesli a tak isto bola teda 

predložená správa na polovi čný nákup, teda pä ťdesiat kusov.  

Ja len upozorním znova na to, v tabu ľke na strane tri, 

hej. Sumár platieb, ktorý nás čaká v roku pätnás ť, 

šestnás ť, sedemnás ť a tak ďalej. Čiže to sú pálky, pardon 

za výraz, od dva milióny v prvom roku, po štyri a p ol 

milióna, respektíve štyri celé pätnás ť milióna v ďalších 

rokoch. Hej? 

Čiže my nemáme schválený rozpo čet, my nevieme, akým 

spôsobom sa budeme vedie ť dosta ť do tých reálnych stavov, 

hej? Možno v štrnástom, možno pätnástom, šestnástom . 

A dnes, tu, ke ď sme odro čili ďaleko dôležitejšie veci pre 

Dopravný podnik na január, čiže predpokladám, že táto 

otázka tak isto nie je na pulze d ňa. Na pulze d ňa teraz, 

dnešného d ňa. 

Ďakuajem. 

Určite však to tu bolo vyjadrené, že, že tá obnova 

vozového parku je nutná. Ale ten, tá rozumná miera a to, 

to, to filigranstvo v tom, čo si môžme dovoli ť a čo nie, by 

mala by ť jasne na stole.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec, musím zareagova ť na to, čo ste povedali.  

Pri tej časti diskusie, kde ste hovorili o pätnástich 

vozidlách, som nebol. Pretože ste o tom možno disku tovali 

vtedy, ke ď ste nás poslali všetkých pre č. To je na 
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finan čnej komisii beží ako pravidlo. Ale tam som nebol. J a 

by som Vám bol povedal, že to je nezmysel.  

Kvôli pätnástim vozidlám robi ť obstarávanie, vestník 

a všetko, čo je s tým spojené, to nevyrieši vôbec ni č. Ak 

máte predstavu, že pätnástimi vozidlami zaplátame d ieru, 

tak je to príliš malá záplata. Naozaj to hovorím ve ľmi 

úprimne. Potom povedzte, že nechcete ni č obstara ť.  

A čo sa týka tých čísiel, tie sú narátané na úver 

dvadsa ťšeť miliónov. Čiže si ich vyde ľte dvoma a pozerajte 

sa na to, že je to od roku pätnás ť. Vy preto, že neviete, 

čo bude v roku pätnás ť, nemôžte dnes nie čo schváli ť?  

Bohužia ľ je situácia taká, že naši kolegovia pred 

minulými vo ľbami schválili pokojne úver pre Dopravný podnik 

vo výške pä ťdesiat miliónov. Pä ťdesiat miliónov, vo 

volebnom roku. Nepozerali na to, kto to zaplatí. 

Naobjednávali si toho ešte viac. My sme si na to, v  tomto 

volebnom roku museli bra ť úvery, aby sme tie, tie dopravné 

prostriedky, ktoré nám prichádzali, mali z čoho zaplati ť.  

Čiže toto je malý krok, ale pod ľa mňa ve ľmi dôležitý. 

Keď pätnás ť, hovorím, že neobstarávajme ni č. Potom nerobme 

ni č. Lebo to je lepšie poveda ť, že nie. Obstarajte si to 

prenájmom, nejako, bude to drahšie. Ale ke ď to tak chcete, 

áno, budeme to tak robi ť. Len ja vám tvrdím, že pä ťdesiat 

je reálne aj z h ľadiska úverového za ťaženia mesta, aj 

z h ľadiska toho, čo to môže pomôc ť pre Dopravný podnik.  

Musíme obnovova ť vozový park. Sme v situácii, kedy ho 

máme značne prestarnutý. O tom by vám vedeli poveda ť 
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členovia dopravnej komisie. Čiže ten návrh na pä ťdesiat je 

minimum. Naozaj pätnás ť, je, to je symbolické gesto, ktoré 

ale nevyrieši vôbec ni č.  

Toľko z mojej strany, ja. Hovorím to ve ľmi úprimne 

a vy sa rozhodnete tak, ako budete zvažova ť.  

A horí, prosím, v tomto prípade, pretože možno sa n ám 

stane to, že nebudeme ma ť v budúcom roku čo vypravi ť. Čiže 

horí nám. Toto neznesie odklad. Tu sa nemáme na čo 

vyhovára ť.  

Čiže, pán poslanec Hr čka, faktickou poznámkou, nech sa 

páči. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ja, jednoduchá otázka. Ke ď sme sa o tom úvere, ktorý 

zobrali naši predchodcovia a my sme ho museli splác ať, 

bavili, tak sa Vám to nepá čilo. A ja sa pýtam, že či si 

myslíte, že sa to našim nasledovníkom bude pá či ť. Lebo 

proste, kritizované to bolo, že čo nám spravili a my ideme 

urobi ť to isté. A z h ľadiska korektnosti my to nepríde 

správne.  

Podľa mňa by sme si naozaj mali zobra ť len to, čo 

vieme tento, max. budúci rok, proste, naozaj zaplat i ť. 

A nie, že teraz my to nakúpime a od dvetisícpätnást eho, čo 

my vieme, kto tu bude, tak nech si to potom nejak r ieši, 

kto príde. Nepríde mi to správne.  
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Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pani poslanky ňa Tvrdá.  

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

Ďakujem. 

Ja len nadviažem na predre čníka. Ste hovorili, už to 

tu horí. No keby sme v roku 2010, alebo Vy ste v ro ku 2010 

nekúpili dvesto autobusov, tak by sme tu už dávno z horeli.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Áno, áno. 

Ale ja chcem poveda ť to ľko, že sami ste povedali 

a máme to v uznesení, že to má by ť dlhodobý investi čný 

úver.  

Nevieme splati ť trinás ť miliónov za dva roky. Ani za 

rok štrnás ť, ani za rok pätnás ť. My musíme robi ť aj 

záväzky, ktoré majú dlhodobejšie dopady. Inak by sm e ich 

neboli schopní plati ť. A tú odvahu urobi ť to musíme zobra ť 

na seba.  

Reálna situácia je taká a tu sa. 

Porovnajte si pä ťdesiat a trinás ť miliónov. To 

rozhodnutie je ve ľmi triezve vo vz ťahu k možnostiam mesta. 

Triezve vo vz ťahu k možnostiam mesta.  
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Len, ak hovorím, nechceme pomôc ť, povedzme to radšej 

na priamo, že nie, ale to rozhodnutie urobi ť musíme.  

A rozkladáme ten, tu dobu, až do roku 2023. čiže tá 

doba je dostato čne dlhá na to, aby toto mesto dokázalo 

finan čne zvládnu ť.  

Napriek tomu, že sa to nezdá, ale také rozhodnutia 

tiež musíme urobi ť. Lebo potom by sme nikdy ni č za štyri 

roky nestihli spravi ť, čo si vyžaduje úverové za ťaženie na 

dlhšie obdobie a rozklad toho za ťaženie.  

Pani námestní čka Kimerlingová, pán poslanec Kolek.  

Nech sa pá či. 

Ing. Viera   K i m e r l i n g o v á ,     

I .  námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

Na prelome minulého obdobie a tohto volebného obdob ia 

sa vymenila polovica vozového parku autobusov. A pr eto 

nemôžeme teraz poveda ť, že nebudeme ma ť čo vypravi ť, 

pretože polovica tých autobusov ešte nie je po dobe  

životnosti.  

Takže toto sú príliš silné slová a pod ľa môjho názoru 

nezodpovedajú skuto čnosti. A naozaj si, si nemyslím, že sme 

v takej finan čnej kondícii, aby sme sa takto zadlžovali, 

radšej rozložme na dlhšie časové obdobie nákup vozidiel 

a tých pätnás ť, dvadsa ť autobusov ro čne, ak sa nakúpi každý 

rok, tak je rozhodne znesite ľnejších a naši nasledovníci 

nás nebudú tak, tak preklína ť, ako my teraz preklíname 

minulé volebné obdobie.  
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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: 

Do ur čitej miery by som naozaj, pán primátor, bol od 

Vás po čul, že áno, tak jak mali odvahu tí predchodcovia 

naši a teda Vy ste tu sedeli v týchto laviciach, v ktorých 

sedíme my teraz a mali sme tú odvahu za to zahlasov ať. Asi 

ste za to nehlasovali vtedy, predpokladám, lebo ter az to 

tak kritizujete.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Mňa sa nikto nepýtal, (poznámka:  so smiechom) m ňa sa 

nikto nepýtal v tom čase. Nikto sa ma nepýtal, bola iná 

doba.  

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

Takže, takže v tom smere by som to chápal, v tom sm ere 

by som to chápal ako také povzbudenie. Ľudia, však teda, tí 

mali odvahu, teda aj ja budem ma ť odvahu, alebo majte aj vy 

tú odvahu, čiže to je jedna vec. 

Pokia ľ hovoríme zase o tých sumách, ono sa 

predpokladalo, že pokia ľ dnes alebo tento rok pä ťdesiat, 

teda hovorím o štrnástom roku, tak ďalších pä ťdesiat by 

malo by ť v tom roku pätnástom. Čiže tá kumulácia tejto sumy 
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tam dochádza. V tom pätnástom, šestnástom by išla. Lebo to 

už nebude náš problém, to bude teda tých ďalších za nami.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Nie. Návrh uznesenia je na pä ťdesiat bez kumulácie. 

Tak sme ho upravili, to uznesenie, prosím, keby ste  si ho 

pre čítali. Čiže pä ťdesiat a žiadna kumulácia.  

Prosím, vystúpi ť chce aj v tejto diskusii pán riadite ľ 

Belfi za Dopravný podnik. 

Pán riadite ľ, nech sa Vám pá či.  

Ing. Ľubomír   B e l f i ,    

predseda predstavenstva a generálny riadite ľ Dopravného 

podniku Bratislava, a. s. 

Ďakujem pekne. 

Ja si myslím, že by sa nemal vozidlový park nakupov ať 

podľa toho, že či je volebný rok alebo nie je volebný rok.  

A čo sa týka na margo toho, čo hovorila pani 

námestní čka, to nie je pravda, pretože na prelome vo, teda 

volebných období, v tom čase prišlo sto autobusov 

z celkového po čtu pä ťsto. Takže to je dvadsa ť percent, nie 

polovica.  

A zásadný rozdiel, ktorý tu je, ke ď tu stále hovoríme 

o hospodárení a ve ľmi radi, aj vy, aj ja, tak v tom, že ak 

si dobre pamätáte, tak ako nazval tú firmu pán Nesr ovnal, 
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pán poslanec Nesrovnal, presne pred dvomi rokmi, ke ď sme sa 

o tom bavili, garážovú firmu AIC, z ktorej, cez kto rú 

zabezpe čili úver v predchádzajúce predstavenstvo za osem 

percentný úrok, my sme zabezpe čili o rok na to, za 

štvorpercentný úrok.  

Viete aký je rozdiel medzi osem a štvorpercentným 

úrokom v tom objeme, ktorý bol vtedy zrealizovaný, za to 

obdobie, ktoré splácame úver? Šes ť a pol milióna Eur. To ľko 

mohlo ušetri ť mesto, keby bolo vybavilo úver nie za osem 

percent ale za štyri. A my teraz máme návrh úroku, no to je 

pravda, to je pravda. To je za celé obdobie šes ť a pol 

milióna eur. A ke ď sme ho my mohli v jedenástom roku 

vybavi ť za štyri percentá, mohli ho aj v desiatom roku 

vybavi ť za štyri percentá, lebo to bola rovnaká doba na to .  

My máme pripravený úver na, za tri celé osemdesiatp äť 

percenta. Myslím si, že dobrý, taký, aký sa momentá lne asi 

komer čný úver najlepší dá vybavi ť.  

No a je tu, je tu predpoklad nejakej diskusie, také  

náznakové za čali a ve ľká snaha by bola, aby sme vybavili 

možno v ďalšom roku úver, kedy sa, keby ste schválili opciu 

na ďalších pä ťdesiat, na,  na rok pätnás ť, možno z nejakej 

európskej inštitúc, banky, možno aj za jednopercent ný úrok.  

Preto sa prihováram  k tomu, lebo dá sa to, dá sa t o 

pokia ľ nejaké mechanizmy do seba zapadnú a budeme ma ť aj 

trochu š ťastia, tak sa to dá. A iste uznáte, že za menej 

ako jedno percento vybavi ť úver už asi nikto nevybaví ve ľmi 

v celej Európe alebo možno inde.  
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Takže, ja by som pokladal za škodu, ke ď už sa budeme 

trápi ť, pretože každá jedna sú ťaž je trápenie a potenciálne 

riziká. Sme si to prežili a prežívame denno-denne, aby sme 

vysú ťažili pä ťdesiat, s opciou ďalších pä ťdesiat, s tým, že 

pre m ňa nech zastupite ľstvo potom odsúhlasí, ak predložíme, 

že áno, máme ve ľmi dobrý úver. Napríklad jednopercentný. Ja 

nehovorím, že ur čite vybavíme. Alebo nejaký ve ľmi podobný. 

Tak, pre m ňa, nech to zastupite ľstvo odsúhlasí a povieme 

si, že uplatníme opciu, neuplatníme.  

Keď nebudeme ma ť dobrý úver, ke ď nebude kondícia, ke ď 

sa nebude da ť, no tak tú opciu neuplatníme. Ale bola by to 

škoda, keby sme jedným vrzom, proste, ako sa povie,  

nevysú ťažili pä ťdesiat plus pä ťdesiat pre túto variantu by 

som vás chcel poprosi ť, aby ste zahlasovali.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem ve ľmi pekne, pán riadite ľ.  

Pani námestní čka Kimerlingová, faktickou poznámkou.  

Ing. Viera   K i m e r l i n g o v á ,     

I .  námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

Pán riadite ľ, to, čo ste povedali, že na tom prelome 

volebných období sto autobusov a rok pred tým tak i sto sto 

autobusov. Takže, to sú údaje z tabu ľky, ktorú ste nám pred 

dvoma mesiacmi na zastupite ľstve poskytli. Ten preh ľad, že 

ako, v ktorom roku sa kupovali autobusy, tam to bol o 

zrejmé.  
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Takže, že som nehovorila pravdu, v tom jednom roku,  

ale dva roky, ke ď zoberieme, tak tam bolo dvesto autobusov.  

Ing. Ľubomír   B e l f i ,    

predseda predstavenstva a generálny riadite ľ Dopravného 

podniku Bratislava, a. s. 

Ste to povedali: na prelome.  

Ing. Viera   K i m e r l i n g o v á ,     

I .  námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

No, ale hovorila som o dvoch rokoch. To ve ľmi dobre 

viete, ko ľko máte autobusov, že ešte nemajú, nie sú po dobe 

životnosti, tak to sa nebudeme spori ť.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne.  

Pán poslanec Uhler, nech sa pá či.  

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

Ďakujem. 

My neriešime problém toho, že máme povedzme 

dvestopä ťdesiat, dvestošes ťdesiat kusov autobusov, ktoré sú 

v celkom dobrej kondícii, nízkopodlažné a tak, ale riešime 

problém toho, že máme stodvadsa ťdva kusov starších ako 

dvanás ť rokov. Toto je ten problém, ktorý teraz potrebujem e 

rieši ť.  
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Čo sa týka návrhu kúpi ť dvadsa ť kusov. Ak by sme to 

robili dlhodobo, tak celý vozový park vymeníme za 

dvadsa ťdva, dvadsa ťtri rokov. Neviem si predstavi ť, že by 

jazdili tak staré autobusy. Takže dvadsa ť ro čne je ur čite 

málo.  

Ak sa s tým nevysporiadame my, budú sa musie ť 

vysporiada ť s tým tí po nás.  

Štyristopä ťdesiat kusov, pani Kimerlingová, 

štyristopä ťdesiat kusov je dnešný stav. Dvadsa ť ro čne, to 

je jednoduchá matematika, je dvadsa ťdva a pol roka.  

(poznámka:  po čuť hovor mimo mikrofón) 

Ale za dvadsa ťdva a pol roka budú aj tie staré.  

Takže o tom, o tom hovorím, aký je dlhodobý plán. 

Koľko zhruba treba ro čne objednáva ť. Je to zhruba pä ťdesiat 

kusov, ak sa budú v diel ňach o ne ve ľmi, ve ľmi dobre 

stara ť, tak možno štyridsa ť ro čne. Ale to sú po čty, ktoré 

bude musie ť, či už my, alebo niekto poveda ť, že takáto bude 

pravidelná obnova.  

Toľko som chcel iba. Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec Kolek, riadna prihláška. 
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Ing. Ignác   K o l e k , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Čiže predpokladám, že sa k hlasovaniu to nejakým 

spôsobom dostane.  

Ja tam otvorím ešte, prosím, pán primátor, otázku, čo 

to je mandátna, či patronátna, patronátne vyhlásenie? Hej? 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Patronátne vyhlásenie.  

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

Čiže to riziko z toho plynúce pre mesto. Čiže to je 

jedna vec.  

Druhá vec je, naozaj, naozaj tú, tá požiadavka na 

obnovu parku autobusového je opodstatnená, nikto s tým nemá 

problémy. Ale tie možnosti, ktoré sú, sú, sú tie li mitujúce 

preto, aby sme sa vedeli zodpovedne vedeli k tej ve ci 

postavi ť.  

Ja si skôr myslím, že z poslaneckého zboru vychádza  

a teraz to poviem, ja som nehlasoval totižto za týc h 

dvadsa ťšes ť miliónov pôži čky, vychádza skôr taký návrh 

ústretový, že áno, nemáme na to ľkoto, ale aspo ň toto dajme. 

A čo bude o rok, čo bude o dva, a ke ď naozaj sa prelomí tá 

hranica životnosti autobusov,  lebo tam je to plus- mínus, 

pól na pól, hej, tak to bude ten problém, ktorý bud e treba 

rieši ť. Úroková miera.  
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No zaväzova ť, alebo žiada ť, aby sa vybavila najlepšia 

úroková miera, však to je pravdepodobne zbyto čné, lebo to 

je tak automatické, ako by, ako by malo by ť, že jedna plus 

jedna je dva. Pán riadite ľ má s tým skúsenosti, on nám tu 

ponúkal akože tie ponuky na financovanie, alebo inv estície, 

odvíjajúce sa od euro, či euro (poznámka: po čuť 

predsedajúceho: „eurovýboru“) eurovýboru, hej? Plus  teda tá 

prirážka, hej? Čiže hovori ť tu o nejakých tri celé 

osemdesiatpä ť ako trvalá úroková miera, je otázne, do akej 

miery je to dobrá ponuka. Neviem, ja to neviem posú di ť.  

Viem zo svojho, svojho pôsobiska, ale to sú iné, in é 

sumy, o ktorých hovorím, že nie je problém sa dosta ť na, 

pod štyri percenta. Čiže, čiže pri tejto sume trinás ť plus 

možno ešte ďalších trinás ť, sa mi to až tak výhodná úroková 

miera nezdá.  

Ale vravím, to môže by ť Vaša skúsenos ť.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Pán riadite ľ, prosím, keby ste reagovali na tú prvú 

časť pána, vystúpenia pána Koleka.  
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Ing. Ľubomír   B e l f i ,    

predseda predstavenstva a generálny riadite ľ Dopravného 

podniku Bratislava, a. s. 

Čo sa týka skladby, teda skladby vozového parku, že 

kúpime nieko ľko vozidiel a potom uvidíme. Tak, ve ď v tých 

tabu ľkách, ktoré sme predkladali vtedy, v tej analýze, t am, 

tam je jasné, my tu máme napríklad šes ťdesiatdva Karos, 

ktoré majú dvadsa ťtri rokov. Takže nie, že budú chodi ť, 

budú, budú vozidlá sa, jazdi ť dvadsa ťro čné, oni aj teraz 

jazdia aj dvadsa ťro čné, aj dvadsa ť. Karosy, šes ťdesiat 

Karos, je dvadsa ťtriro čných. A tak ďalej. Sedemnás ť, 

sedemnás ťro čných Ikarusov a ďalšieho, o ktorých som tu už 

nieko ľkokrát hovoril, takže to nechcem ani, nechcem ani 

opakova ť.  

Situácia je taká, aká je. My sme od za čiatku roka 

vyradili šty, autobusov plus trolejbusov z titulu t oho, že 

totálny kolaps pä ťdesiat. Asi pä ťdesiat.  

A ja neviem, čo spraví ďalšia zima, ale aj bez zimy  

budú zase o rok staršie, to znamená, budú ma ť dvadsa ťštyri 

a osemnás ť rokov a sedemnás ť rokov a neviem ko ľko. Takže, 

my z toho nemáme rados ť, akurát, akurát tak starosti. 

A v súvislosti z prevádzkovou dotáciou, ktorá je ta ká, 

aká je, vždy je nižšia ako výkony, o tom ste tu, sa mi ste 

to potvrdili a hovorili o tom, no tak je proste pro blém aj 

s náhradnými dielmi, problém je so záväzkami vo či dodá. To 

sú všetko súvisiace veci, ktoré proste nejak kompli kovanie 

riešime, aby sme zabezpe čili niededy na hrane a niekedy aj 

pod hranou trochu, trochu výprav.  
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Čo sa týka toho úroku. Pozrite sa, prešli sme pä ť 

najvä čších domov, toto je najlepší úver, aký nám dali. 

Treba jednu mali čkú vec bra ť do úvahy, aj tú, že vždy sa 

berie do úvahy bonita firmy. A naša bonita teda, ak o, nie 

je exelentná. Takže lepší úver ako tri celé osemdes iat pä ť 

na trhu, v tomto zmysle pre nás nie je.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem ve ľmi pekne.  

Teraz dostane slovo pán riadite ľ Gajarský, aby 

vysvetlil otázku patronátneho vyhlásenia, lebo to j e 

podstatná náležitos ť toho uznesenia, že čo to znamená, ke ď 

mesto prijme a podpíše patronátne vyhlásenie.  

Pán riadite ľ, nech sa pá či.  

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

Ďakujem za slovo. 

Ide o to, myslím že to patronátne vyhlásenie, zneni e 

bolo aj myslím na niektorej z tých fina čných komisií, aj 

ukázané ako draft, ako by mohlo vyzera ť. V podstate ide 

o vyhlásenie, ktoré sa týka toho, že nezmeníme pred met 

činnosti tejto spolo čnosti a že zachováme jej ú čel. Ešte sú 

tam nejaké ďalšie vyhlásenia, ktoré samozrejme, o typ, 

každá banka má trošku iné, ale princíp je ten, zach ováme 

účel spolo čnosti a budeme, budeme, zachováme si aj svoj 

podiel v tejto spolo čnoti.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Čiže to vyhlásenie neznamená naše ru čenie, ale to, že 

tá spolo čnos ť bude ma ť výkony, budeme si ich objednáva ť 

a budeme s ňou pracova ť. To je to, čo potrebuje banka, aby 

mala istotu, že to nedáva do spolo čnosti, ktorá by nebodaj 

v nejakom čase mohla zaniknú ť.  

Dámy a páni, ke ďže sa nikto nehlási, ja využijem ešte 

tú možnos ť, že je možné aj zasiahnu ť do textu.  

Áno, samozrejme, dám priestor ešte pre pána poslanc a, 

len chcem vás upriami ť na bod B, žiada predstavenstvo, 

dozornú radu, pripravi ť a zrealizova ť verejné obstaranie 

formou elektronickej sú ťaže na celkom sto kusov autobusov. 

Tam zostalo to, to množstvo sto. Pä ťdesiat kusov 

a pä ťdesiat kusov opcia, nízkopodlažných 

plneklimatizovaných autobusov, čiarka, a veta bude 

pokra čova ť tak, s tým, že o uplatnení opcie rozhodne 

mestské zastupite ľstvo svojim uznesením. Aby to bolo celkom 

jasné, že tá, že tá opcia nie je automatická.  

Vysvet ľuje pán riadite ľ, že sú ťaž má zmysel obstaráva ť 

možno viac vozidiel, je to , je to logické aj pre t oho 

dodávate ľa, že má potom šancu ponúknu ť dobrú cenu, ale či 

sa uplatní opcia, rozhodne zastupite ľstvo pod ľa úveru, 

podľa toho, či mesto bude schopné tú opciu uplatni ť 

a podobne.  

Čiže pä ťdesiat teraz s trinás ť miliónmi, akože áno, to 

je návrh na hlasovanie, predpokladám že o ňom rozhodnete, 

ale čo sa týka tej opcie, tá by tam zostala len v takej 
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podobe, že musí o nej rozhodnú ť mestské zastupite ľstvo. 

Autoremedúrou dop ĺňam ten text len pre vašu informáciu, aby 

ste vedeli, ako budeme o tom potom hlasova ť.  

Pán poslanec Hr čka. 

Nech sa pá či. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ja len rýchlo jednu otázku, tu máte napísané, že 

indikatívne ponuky od bánk predpokladajú: Hlavné me sto SR 

Bratislava  ako jediný akcionár, musí deklarova ť zdroje na 

splácanie dlhovej služby a dlhová služba musí by ť na ro čnej 

báze zahrnutá do investi čnej dotácie. Pred ĺženie zmluvy 

o službách vo verejnom záujme a zabezpe čenie mestskej 

hromadnej dopravy minimálne do dobu splatnosti úver u, 

navýšenie základného imania spolo čnosti.  

Už v tom predchádzajúcom bode sme niektoré z týchto  

vecí nesplnili, neviem či potom je vôbec, má to zmysel to 

prijíma ť, pretože vlastne nesp ĺňame so základných podmienok 

tých indikatívnych ponúk, ktoré tam sú. Tak len som  sa 

chcel na to spýta ť.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán riadite ľ.  
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Ing. Ľubomír   B e l f i ,    

predseda predstavenstva a generálny riadite ľ Dopravného 

podniku Bratislava, a. s. 

No, ve ď to je, to je to, čo som, preto som naliehavo 

vás žiadal to základné imanie spolo čnosti a som to 

zdôraz ňoval, že to chcú aj banky v súvislosti s úvermi. Je  

to logické. Máme, máme ve ľmi nízke základné imanie.  

Takže, ale ja verím tomu, že ke ď to dnes neprešlo 

a bude diskusia o tom a vysvet ľovanie, tak ja verím tomu, 

že sa to v januári, sná ď, že to sná ď schválite. A v tom 

prípade, samozrejme, ešte máme čas na to.  

Ešte k tej indikatívnej ponuke chcem poveda ť, aby ste 

ma zase nechytali potom za slovo. Toto je indikatív na 

ponuka, ktorú nám nikto nepodpísal zatia ľ krvou. To 

znamená, že môže to skon či ť tri celá osemdesiatjedna aj tri 

celá osemdesiatsedem. Ale nejaká, nejaká malá odchý l, 

odchýlka tam môže by ť, ale myslíme si, že ve ľmi, ve ľmi 

plus-mínus presne by to, sa to mohlo približova ť k tomuto 

číslu.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Kolek, faktická.  

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

By sa mi tu do konfrontácie dve tvrdenia. Jedno pán  

riadite ľ, ktorý hovorí, že teda my neru číme za ten úver. Na 
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druhej strane, to čo kolega čítal, skôr si vysvet ľuje, 

akože ru číme za ten úver. Hej? 

V súvislosti s týmto bolo rozoberané, myslím, pán 

Nesrovnal s tým prišiel a v o čakávaní prekro čenia možného 

zadlženia, tam hovoril aj o tom, že aj ru čenie vstupuje do 

percentuálneho, v rámci, v rámci sumarizovania závä zkov, 

percentuálneho na čítavania. Čiže, my sme tam plus-mínus na 

hranici, možno týchto trinás ť miliónov nás prevrhne cez 

šes ťdesiat percent.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec, ešte raz. Pre čítajte si tie podmienky. 

Sloví čko ru čenie tam nie je ani v jednej, ani v jednom  

bode.  

Banka nežiada ru čenie, nežiada ru čenie. Žiada, aby sem 

deklarovali zdroje. A my ich deklarujeme v našom ro zpo čte. 

Áno, musíme to vyrieši ť tak, aby sme mali tú investi čnú 

dotáciu, čiže nie je to ru čenie, že my ru číme za ten úver. 

My ho budeme vo vz ťahu k podniku rieši ť, pretože tak to 

robíme s každým iným. Aj s tými sto autobusmi, či dvesto 

autobusmi, z toho minulého obdobia. Ten úver spláca me my. 

My dávame podniku na to investi čnú dotáciu, kapitálové 

výdavky.  

Čiže v tom zmysle sme v tom aj my zapojený, ale nie je 

to ru čenie. Ten úver si berie Dopravný podnik. A to 

patronátne vyhlásenie, tak ako tu bolo vysvet ľované, 
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znamená len to ľko, že my ten podnik neplánujeme zruši ť, 

budeme s ním pracova ť a plánujeme do ňho vklada ť finan čné 

prostriedky z h ľadiska prevádzky.  

Pán poslanec Kolek.  

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

Naozaj, škoda, že tu teda pán Nesrovnal nie je. 

V tomto duchu to hovoril, že či aj takýmto spôsobom, znova 

teda použijem výraz ru čenie alebo teda zabezpe čovanie 

zdrojov, v tej kumulovanej sume, ktorá predstavuje to 

zabezpe čovanie zdrojov nie je, nie je subjektom toho 

načítavania celkového zad ĺženia.  

Ďakujem. 

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: 

Ja len, aby som to vysvetlil, čo sa týka toho 

celkového zadlžovania, jak sme sa o tom bavili.  

Bola informácia na finan čnej komisii, že my plánujeme, 

čo sa týka celkového zadlžovania ís ť dole o dvadsa ť, 

dvadsa ť až dvadsa ťjedna miliónov v roku 2014 a to následné, 

teda v tomto bode, kde by sme schva ľovali schválenie úveru, 

načerpania úveru v hodnote dvanás ť, dvanás ť celá šes ť 

milióna, tak v podstate, ke ď si to s čítame, dvadsa ťjedna 
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miliónov by sme zaplatili na istine a dvanás ť celá šes ť by 

sme na čerpali, takže mne to vychádza plus-mínus okolo osem  

miliónov, že by sme stále ešte klesali, v tej celko vej 

zadlženosti.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Myslím, že sme k tomu problému povedali všetko, čo 

bolo treba poveda ť.  

Keďže sa nikto nehlási, uzatváram možnos ť sa 

prihlási ť.  

Dáme slovo návrhovej komisii a vám, aby ste o veci 

rozhodli.  

Nech sa pá či, pani predsední čka.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Budeme, budeme hlasova ť o návrhu uznesenia tak, ako 

nám bolo písomne predložené, mestské zastupite ľstvo v časti 

A súhlasí v bode jedna aj dva, v časti B žiada v bode 

jedna, dva, tri s tým, že v bode jedna sa autoremed úrou 

prijme to, čo bolo doložené a v bode C poveruje. 
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Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte o predloženom 

uznesení, vrátane toho doplnenia o opcii cez mestsk é 

zastupite ľstvo.  

Prezentujte sa a hlasujte.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťpäť prítomných poslancov, 

osemnásť z nich hlasovalo za, traja boli proti, 

štrnásti sa hlasovania zdržali. 

Konštatujem, že sme schválili tento materiál v tom 

znení uznesenia tak, ako bolo predložené.  

Veľmi pekne ďakujem za to rozhodnutie.  
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BOD 20 NÁVRH NA POKRAČOVANIE PRECHODNÉHO 

OBDOBIA DO SPUSTENIA III. ETAPY IDS 

BK, PO ČAS KTORÉHO SA  V DOPRAVNÝCH 

PROSTRIEDKOCH DPB, A.S. BEZPLATNE 

PREPRAVUJÚ DRŽITELIA PREUKAZOV ŤAŽKO 

ZDRAVOTNE POSTIHNUTEJ OSOBY NA 

ZÁKLADE PREUKÁZANIA SA PREUKAZOM 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prechádzame do bodu číslo dvadsa ť, ktorý sa tiež týka 

dopravy. V tomto prípade cestujúcich, to znamená ťažko 

zdravotne postihnutých osôb a predkladáme vám mater iál, 

ktorý hovorí o tom, čo sme za obdobie, ktoré, ktoré sme sa 

venovali riešeniu tohto problému urobili, s tým, že  sme 

analyzovali situáciu z h ľadiska po čtu ťažko zdravotne 

postihnutých a snažili sme vyrokova ť s ostatnými partnermi, 

ktorí sú objednávate ľmi výkonov otázku zhody v integrovanej 

preprave. Pretože tam sa predpokladá, že ten cestuj úci bude 

mať rovnaké podmienky u železníc, Slovak lines aj 

u mestskej hromadnej dopravy. Zatia ľ sa ukazuje, že to nie 

sme schopní dosiahnu ť, pretože oni nechcú ustúpi ť zo 

svojich iba čiasto čných zliav a my zase tvrdíme, že kým nie 

je zavedené jednorázové cestovné, tak to pre tých z dravotne 

postihnutých nemá zmysel to tla či ť na to, že by nemali 

bezplatné cestovné. Pretože dnes máme integrovanú d opravu 

zavedenú len na predplatné cestovné lístky.  

Navrhujeme teda uznesenie, do spustenia tretej etap y, 

ktorá sa predpokladá, že nastane v roku 2015 po obs taraní 

ozna čova čov, ktoré môžu zabezpe či ť to, že si budeme môc ť aj 
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v našich prostriedkoch MHD štiknú ť lístok, ktorý je 

jednotný. Dovtedy, aby sme povedali, že budeme prep ravova ť 

ťažko zdravotne postihnuté osoby bezplatne, ako sme to 

robili doteraz. A potom nájdeme zhodu s ostatnými 

dopravcami o tom, že niektoré skupiny budú ma ť bezplatnú 

dopravu v celej integrovanej doprave a niektoré sku piny 

ťažko zdravotne postihnutých bude ma ť čiasto čnú z ľavu.  

Takáto je zatia ľ diskusia, ktorú vedieme 

s objednávate ľmi výkonov, s Ministerstvom dopravy, 

s Bratislavským samosprávnym krajom, ale dnešný de ň máme 

rozhodnú ť o tom, že budeme pokra čova ť v tej výnimke, ktorú 

sme rozhodli pre zdravotne postihnutých, pretože si  

myslíme, že je to možné naviaza ť práve na tú tretiu etapu, 

ktorá súvisí s jednorazovými cestovnými lístkami 

a integráciou tarifnou v tejto oblasti. 

Toľko z mojej strany úvodné slovo k bodu číslo 

dvadsa ť. Prosím vás o podporu predloženého materiálu. 

Otváram diskusiu, do ktorej sa hlási pán námestník 

Budaj.  

Nech sa pá či. 

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

Ďakujem. 

Mnohí ste si možno všimli, že v tej polhodinke 

diskusnej, kedy k nám môžu hovori ť ob čania, hovoril aj 

zástupca jedného z,  jednej z organizácií politický ch 

väz ňov. 
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Politickí väzni a bojovníci proti fašizmu mali 

v minulosti, mali v minulosti takisto v MHD vo ľný lístok. 

Jedných aj druhých je iba h ŕstka, najmä takých, ktorí ešte 

nedosiahli sedemdesiat rokov, kedy majú tak, či tak vo ľný 

lístok vo ľný. Ale myslím si, že s oh ľadom na túto dlhoro čnú 

tradíciu a s oh ľadom na zanedbate ľné množstvo týchto, 

týchto ľudí, by sme mohli doplni ť to znenie, aby sa tam 

opäť popri držite ľov preukazov ťažko zdravotne postihnutej 

osoby doplnila aj veta, doplnenie na záver vety by znelo 

takto: 

a budú bezplatne prepravova ť osoby s preukazom 

účastníka protifašistického alebo protikomunistického  

odboja.  

Prosím, aby ste to zvážili a podporili tento návrh.   

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Faktickou poznámkou chce reagova ť pani poslanky ňa 

Tvrdá.  

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

Ja teda obdivujem politických väz ňov, ale nemám, že by 

niektorí z nich mal pod sedemdesiat rokov.  

(poznámka:  po čuť hovor z predsália) 
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Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pani poslanky ňa, vystúpil tu pán, ktorý reprezentoval 

politických väz ňov a hovoril o tom, že postihnuté boli aj 

ich deti, ktoré nemajú sedemdesiat rokov.  

My sme podobným spôsobom ako Vy reagovali na 

požiadavku Konfederácie politických väz ňov. Potom mi to 

kole, oni sami vysvet ľovali, že viete, ale rodiny a deti.  

Tie po čty v Bratislave sú naozaj na úrovni niekde 

okolo pä ťsto, šes ťsto. To nie sú po čty, ktoré by sa dali 

porovna ť so zdravotne postihnutými, ktorých evidujeme 

v Bratislave okolo dvadsa ťtisíc. Len, aby sme mali 

predstavu o po čte skupín, o ktorých hovoríme.  

Čiže návrh pána námestníka smeroval skôr do stoviek 

ľudí, než do nejakých tisícov a desa ť tisícov, ktoré by 

mohli zamáva ť s príjmami Dopravného podniku.  

Je to aj otázka istej spravodlivosti. Mali sme tera z 

stretnutie pri sedemnástom novembri s pánom námestn íkom so 

zástupcami tejto organizácie a vyslovili tam tieto 

očakávania, tak ako to prišiel pán, teraz si nespomín am 

jeho meno, prednies ť vlastne v rámci rozpravy ob čanov.  

Pokra čuje diskusia. Pani poslanky ňa Černá, pán 

námestník Budaj, faktické poznámky.  

Nech sa pá či. 
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RNDr Marta   Č e r n á , poslanky ňa MsZ: 

Ten pán bol aj za mnou, ale oni to nechceli len pre  

seba, ale oni to chcú aj pre svoje deti.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Veď tak to predniesol aj pán námestník. Nepredniesol? 

Takže pán námestník má slovo. 

Nech sa pá či. 

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

Ďakujem.  

Áno, dop ĺňam tam, a rodinných príslušníkov v priamej 

línii. Lebo to by naozaj išlo možno o nieko ľko desa ť ľudí, 

alebo v desiatkach. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

On hovoril sto, on hovoril pä ťsto. 

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

On hovoril, že ich je do pä ťsto, áno, ale aj 

s rodinnými príslušníkmi.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Tak, tak.  
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Ďalší diskutujúci pán poslanec Uhler.  

Nech sa pá či. 

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

Bratislava je posledným krajským mestom na Slovensk u, 

ktorá nijakým spôsobom neeviduje ťažko zdravotne 

postihnutých, ktorí cestujú. Všetky ostatné mestá t o 

zaviedli. Ale nie preto, že by chceli robotu navyše , alebo 

že by chceli týchto ľudí zdiera ť, ale preto, aby vedeli kto 

a kde, kedy im cestuje. 

Poprosím o ticho v sále.  

Aby vedeli kto, kde, kedy im cestuje a aby vedeli 

skvalit ňova ť služby pre ťažko zdravotne postihnutých.  

To neznamená len, že im dáme zadarmo cestovanie. Vš ak 

my nevieme kde cestujú, či, kde treba nasadi ť nízkopodlažné 

vozidlá, kde im treba prispôsobova ť zastávky v čo najvä čšom 

množstve, čo má prioritu. Nevieme. Preto ich potrebujeme 

evidova ť.  

A preto si myslím, že mali by sme to robi ť čím skôr 

a neodklada ť to až do tretej etapy. Pokúsi ť sa to urobi ť od 

druhej. Ak sa to nepodarí, no tak dobre, posu ňme to na 

tretiu. Ale nehádžme dnes flintu do žita, že, že to  chceme 

až potom. Skúsme, pán primátor, už od spustenia dru hej 

etapy zavies ť evidenciu týchto pa, nie pacientov, ale ľudí 

so zdravotne ťažko postihnu, s ťažkým zdravotným 

postihnutím. Myslím si, že bolo by to prospešné pre  

všetkých a skôr, či neskôr sa tomu naozaj nevyhneme.  
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Ja by som rád po čul Váš názor na túto tému, lebo máme 

už dnes technické prostriedky, ktoré to dokážu, nie ktoré sa 

obstarávajú a teda niektoré už sú. Ak rátam celú 

integrovanú dopravu. 

Takže neboli by to nejaké ve ľké investície. Nové 

plastové karti čky. Tak, ako ich Dopravný podnik nakupuje 

teraz, nakupoval by ich aj potom. Všetko na to máme . sta čí 

sa rozhodnú ť, že áno.  

Ja viem, že je to nepríjemné, pretože zrazu tým ľuďom 

bude treba poveda ť, že raz do roka treba ís ť na predajné 

miesto a toto si zabezpe či ť. Ale skôr, či neskôr to bude 

potrebné. 

Takže poprosil by som Vás, Vás, pán primátor, o Váš  

názor na toto, lebo viem, že boli dlhé diskusie oh ľadom 

tohto, mali sme to aj pred rokom, aj po čas, po čas roka 2013 

to bolo, tak bol by som rád, keby ste sa vyjadrili.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec ja s Vami súhlasím, že tú evidenciu 

budeme musie ť zavies ť, ale otázka, keby sme ju zaviedli 

zajtra, dozvieme sa ko ľko si našich zdravotne postihnutých 

občanov kúpilo, alebo teda zabezpe čilo tú karti čku, nemusí 

to by ť celých dvadsa ť tisíc, to by sme sa dozvedeli, ale už 

by sme nevedeli kam cestujú, lebo oni to v tom vozi dle 

nemajú do čoho zidentifikova ť.  
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Vy ste spomínali, že máme technické prostriedky. Ja  

o žiadnych neviem. Kam to v tom vozidle, ako to pou žije 

v tom vozidle, aby ste vedeli, že cestuje z bodu A do bodu 

B v naš, našom meste a že ich je pä ťdesiat alebo sto, a to 

znamená treba nízkopodlažný alebo iný autobus? Na t o by nám 

tie karti čky nepomohli.  

Čiže preto si myslím, že ke ď sa dozvieme. My sme sa 

dohodli v rámci tej diskusie s BIDkou, že by ona ur obila 

nejaký dopravný prieskum, práve medzi zdravotne 

postihnutými, aby sme vedeli tieto údaje. Tie by sa  mi 

zdalo, že by, že by nám ve ľmi pomohli, ale či sa to 

dozvieme pre zavedenie eviden čných kariet neviem. Ak 

trváte, že eviden čné karty napriek tomu, tie si viem 

predstavi ť, že by sme spustili k tej druhej etape, ale 

bezplatné cestovné by sme mali meni ť až pri tretej etape, 

keď pôjdeme na jednorazové cestovné lístky.  

To je môj názor. Čiže zostávam pri tom texte tak, ako 

som navrhol. Evidencii rozumiem, len sa pýtam, čo tým 

chceme dosiahnu ť ako mesto? Pýtam sa to faktickou poznámkou 

skôr Vás, pretože ste s tou, s tou myšlienkou prišl i.  

Pán poslanec Fiala chce tiež faktickú a potom Vy 

budete, pán poslanec, reagova ť.  

Stanislav   F i a l a , poslanec MsZ: 

Myslím si, že tá poznámka kolegu Uhlera je, je naoz aj 

na mieste. M ňa by to naozaj tiež ve ľmi zaujímalo, myslím 

si, že by malo aj Vás, pán primátor, že totiž akou sumou 

mesto pravdepodobne dotuje alebo dopláca tie skupin y osôb. 
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A to už nehovorím, nehovorím, že, že teda kde cestu jú, toto 

už je len samozrejme. Možno je to naivná predstava,  ale, 

ospravedl ňujem sa teda, ak je to tak, ale možno aj 

revízori, ktorí teraz chodia a niekto sa im preukáž e tým 

preukazom, by možno vedeli urobi ť štatistiku o tom, že teda 

po ktorých trasách chodia.  

Lebo, mne sa tento návrh riešenia, ktorý, ktorý ted a 

podporím, ale ja, javí sa mi v tejto chvíli ako ali bistický 

a pritom neustále a pritom ako neustále pla čeme, že nemáme 

dostatok prostriedkov, tak, tak trochu aj svojim sp ôsobom 

čudný.  

Ďakujem. 

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: 

My by sme zavedením tejto evidencie v prvom rade 

vedeli, ko ľko ich máme, ktorí využívajú verejnú dopravu 

a ak sa podarí ukon či ť sú ťaž, ktorá bola štyri, pä ť krát 

zrušená (poznámka:  po čuť slovo „štyri“)na ozna čova če?, 

Štyri krát. (poznámka:  po čuť slovo „áno“) Ak sa podarí ju 

dokon či ť, tak tie prostriedky čoskoro budeme ma ť všetky. 

A tretia etapa, kedy sa spustí?  
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Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Vtedy, kedy budeme ma ť tie prostriedky, čo ste teraz 

povedali. Ve ď na to je to viazané. Ke ď budem ma ť 

ozna čova če, potom spustím tretiu etapu. To sú jednorazové 

cestovné lístky. To je tretia etapa.  

Čiže Vy potvrdzujete moje slová, že vtedy to má 

zmysel. A dovtedy, čo s tou karti čkou budeme robi ť?  

Pán poslanec Uhler ešte chce reagova ť.  

Nech sa pá či. 

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

Ako, budeme ma ť aspo ň čias, čiastkové informácie 

o po čte, budeme ma ť informácie z vozidiel, ktoré prídu ako 

nové, teda trolejbusy už nové to budú ma ť, ktoré za čnú od 

jari prichádza ť a tak isto nové ozna čova če už má Slovak 

lines a toto tiež môže by ť pre nás dô, dôležité. Aj 

čiastkové štatistiky, ktoré budú doplnené prieskumom . 

Myslím, že, že to má význam. Aj čiasto čne. Ako, skúsme nad 

tým porozmýš ľať, aby to bolo čím skôr.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne pánovi poslancovi Uhlerovi.  

Pán poslanec a starosta Pilinský. 
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Mgr. Peter   P i l i n s k ý , poslanec MsZ: 

Ďa, ďakujem. Ja vítam návrh pána námestníka, ktorý sa 

týka politických väz ňov a príslušníkov protifašistického 

odboja.  

My sme v predchádzajúcom období dávali obdobný návr h 

na bezpríspevkových darcov krvi, minimálne teda drž ite ľov 

zlatej Jánskeho plakety a viac, pred, a teda a, a v yššie, 

pretože v minulom období boli bezpríspevkoví darcov ia krvi 

nejakým spôsobom zvýhod ňovaní, či už pri da ňových 

priznaniach, mali uvo ľnenie, uvo ľnenie z práce, mali nejaké 

nároky, teda mali nárok na, na nejaké liekové dopln ky. 

Tieto veci, bohužia ľ, im boli škrtnuté, preto sme my prišli 

s takýmto návrhom. Ten vtedy prijatý nebol, nako ľko teda sa 

ozvali hlasy, že to potom by sa mohol ozva ť hocikto.  

Riešili sme to aj na, na župe a aj na, na meste. 

Nakoľko teda vtedy to prijaté nebolo, netla čil som ďalej 

ani na to, aby sa to, aby sa to proste schva ľovalo ke ď sa, 

keď sa tu táto téma znovu otvorila. Ale ke ď teda ideme 

rieši ť, rieši ť túto otázku znova, jedná sa tam. My sme to 

to vtedy zis ťovali na Červenom kríži, jedná sa cca 

o štyristo ľudí na území celého Bratislavského 

samosprávneho kraja, ktorí majú teda udelenú zlatéh o 

Jánskeho plaketu a vyššiu. Samozrejme, nie všetci b y si by 

si túto z ľavu uplatnili.  

Tak ja dávam návrh, obdobne ako bolo prednesené pán om 

námestníkom, do bodu A navrhujem doplni ť: budú bezplatne 

prepravova ť osoby, poml čka, bezpríspevkových darcov krvi, 

držite ľov minimálne zlatej Jánskeho plakety.  

Ďakujem. 
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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 námestník Budaj.  

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

Veľmi podporujem túto myšlienku, pretože to len 

zdanlivo vyzerá nesúrodo. Jednoducho postoje týchto  ľudí sú 

spolo čensky nasledovaniahodné, či už sú to sú časní darcovia 

krvi, alebo ľudia, ktorí čosi boli ochotní obetova ť za vec 

verejnú, za spolo čné hodnoty.  

Sú to zanedbate ľné po čty aj v prípade jednych, aj 

v prípade druhých, ale myslím, že dopad na rozmýš ľanie, 

rozprávanie ľudí o tej téme a na bratislavskú verejnos ť, by 

bol povzbudivý a pozitívny.  

Veľmi pekne ďakujem, že si to doplnil aj o tento 

rozmer.  

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. 

Ja by som sa vrátila k tým politickým väz ňom. 
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Ja súhlasím, že ak majú niektorí aj pod sedemdesiat  

rokov, treba im da ť priestor a zaplati ť, ale v žiadnom 

prípade nemôžem súhlasi ť s tým, aby sa to dotklo ich 

rodinných príslušníkov. Ve ď ako sa oni podie ľali na tom?  

Pred chví ľou sme hodinu a pol rozprávali o tom, jak 

Dopravný podnik je v srabe, jak nemáme peniaze na t o, aby 

sme zaplatili výkony a my teraz tu ideme rozširova ť, akože.  

Som sa politických väz ňov, aby sa im dal tento 

priestor.  

Ja osobne som držite ľka Jánskeho zlatej plakety 

a myslím si, že jednoducho v Bratislavskom kraji je  viacej 

ako štyristo ľudí, to si treba overi ť. Myslím si, že ove ľa 

viacej, ove ľa viacej. Takže treba si da ť na to pozor.  

Určite sa treba týmto ľuďom po ďakova ť, ale či im dáva ť 

zadarmo cestovné, to som si neni istá, ke ď sme v takej 

finan čnej situácii.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Reaguje faktickou poznámkou pani poslanky ňa Jégh. 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Akurát som sa chcela opýta ť, že na koho sa s ťažu, 

vz ťahuje rodinný príslušník? Či len na manželku alebo aj na 

deti, ktoré, ktorí už môžu by ť dobre zabezpe čení, alebo na 
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vnukov? Ale pani Tvrdá hovorila tiež o tom, že to b y sme 

nemali bra ť ako, dáva ť zadarmo ostatným rodinným 

príslušníkom.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán, pán námestník Budaj.  

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

Ďakujem. 

Chápem, že na prvý poh ľad to tak vyzerá, najmä 

v minulosti sa ve ľa kritizovali výsady protifašistických 

bojovníkov.  

Tu treba si uvedomi ť páni kolegovia a kolegyne, že 

politickí väzni netrpeli iba, iba v období medzi ro kmi 44 

až 45, po oslobodenie. Ich rodiny mali zákaz štúdia  a mnohí 

sú sociálne absolútne deprivovaní. To je práve skup ina, ja 

nechcem vôbec ni č upiera ť protifašistickým bojovníkom, 

ktorých rodiny, možno niektoré, trpeli aj po roku 

štyridsa ťpäť. Iné mali konjuktúru a v ďaka povstaleckým 

predkom alebo príbuzným mali aj isté výhody. To vša k vôbec 

neplatí o rodinách politických väz ňov, ktorí štyridsa ťdva 

rokov boli proskribovaní (gong) pre svojich príbuzn ých. 

Nesmeli cestova ť, mnohí nesmeli študova ť a nikto im v tejto 

spolo čnosti  to nevynahradí ani na dôchodku, ani na 

dnešných platoch. Je to nepríjemná téma a preto som  radšej 

obidve tie skupiny spomenul jedným dychom.  
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Ale práve Vy, pani Tvrdá, z hnutia KDH, by ste sa 

ľahko dozvedela od starších členov KDH, aký sociálne krutý 

život majú dnes politickí väzni v Srholcovej organi zácii, 

ako trú biedu doslova.  

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. 

Mne sa ten ná, ten návrh aj pána námestníka Budaja,  aj 

pána kolegu Pilinského ve ľmi pá či a ja si myslím, že by 

bolo dobré ho podpori ť. Na druhej strane však tu odzneli 

veľmi racionálne argumenty, že nemáme presné čísla.  

Otázne je  a dám to na zváženie, či by sme neschválili 

ten materiál tak, ako je. To znamená, že zdravotne 

postihnutým sa tá výnimka pred ĺži a povedzme do ďalšieho 

razu, do ďalšieho zastupite ľstva, si zistíme presné čísla 

koľko ľudí má povedzme, ko ľko ľudí by sa to týkalo, ale 

presne, jednak tej skupiny tých protifašistických 

a protikomunistických bojovníkov, a jednak naozaj a j tých 

ľudí z toho Jánskeho  plakety.  

Ja ke ď som bol na odovzdávaní tých nižších, nejakých 

neviem akých, tak to boli týžde ň, čo týžde ň plné sály 

v Ružinove. Čiže mne sa nezdá, že by to bolo naozaj len 

nejak málo ľudí. Neviem, či zlatá je po sto darovaniach. 

A myslím si, že napriek tomu, že ve ľakrát sa rozhlasuje, že 
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je málo darcov krvi, tak ja ke ď idem, tak ja vždycky čakám 

hodinu aj dve, kým sa dostanem na radu, pretože to je 

vždycky plné. Čiže tých ľudí neni málo.  

Ja samozrejme im doprajem, otázne je, že či by sme 

týmto krokom vážne nenarušili sys, celkový ekonomic ký 

systém potom toho, toho cestovného? 

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

Pán kolega Kríž, zhodou okolností o tom nie čo viem. 

Som držite ľ zlatého Jánskeho plakety. Zlatá Jánskeho 

plaketa sa ude ľuje pri minimálne pri štyridsiatich 

bezplatných darovaniach krve.  

Je pravda, že ke ď prídeme na tranzfúzku, tak tam 

čakáme, jednoducho z technických prí čin. Pravda je, že 

napriek tomu, že som sa dotkol šes ťdesiatky, ešte stále 

dostávam esemesky, aby som prišiel darova ť krv, a to 

podotýkam, že nemám nejakú ve ľmi vzácnu skupinu, mám celkom 

takú masovku, by som povedal. To znamená, že ono sa  to 

možno zdá, že Vy tam čakáte, aj ja tam čakám, a to som aj 

doktor medicíny, ale napriek tomu to nie je teda tý m, že je 

tých darcov strašne ve ľa a tej krvi strašne ve ľa.  

Keďže by som bol v konflikte záujmov, nebudem hlasova ť 

o nejakej výhode pre seba, ako držite ľa zlatej Jánskeho 

plakety. Len chcem poveda ť, že to je akt, ktorý si 

zasluhuje úctu a ocenenie, nie preto, že som ho spl nil ja, 

ale tam sú ľudia, ktorí majú diamantovú a ktorí majú 

Kňazovického (gong), to je tých sto. A to teda, že tá  druhá 

populácia je pripravená kedyko ľvek prija ť krv ve ľkorysého 
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darcu, ale sama nie je ochotná, dokonca často ani pre 

rodinného príslušníka, tak to je to proste, kasta i ných 

ľudí. A ja na nich pozerám s obdivom.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec a námestník Budaj. 

Nech sa pá či. 

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

Len úplne vecne, ve ď donedávna politickí väzni, 

členovia oboch organizácii, ktoré u nás sú, cestoval i 

bezplatne a ani sme to nevedeli. To je zanedbate ľný po čet. 

Nikdy to tu neodznelo  za celé tie roky, čo tento predpis 

platil.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Kolek.  

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

Ja by som. Ďakujem za slovo. Ja by som naozaj uviedol 

len to, pokia ľ tu treba vyslovi ť osobný názor, tak sa 

priklá ňam k tomu, čo pán Budaj námestník teda predložil. 

Ten dopad nebol adresný len na toho konkrétneho trp ite ľa, 

teda tým pádom v tejto súvislosti myslíme otca, či matku 

tých detí, ale dopadla, ten, ten dopad bol možno ďaleko 

silnejší ešte na tie deti, hej.  
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Čiže v tomto duchu, pokia ľ tu hovoríme o nejakej 

spolo čenskej satisfakcii alebo ústretovosti, zdie ľať aspo ň 

takýmto spôsobom spoluú časť, ktorá ur čite v rámci tých 

čísiel, ktoré sa tu hovorili, teda tých protifašisti ckých, 

ja neviem ko ľko týchto protipolitických, či politických 

väz ňov je ešte menej, hej, predpokladáme, že ten dopad 

nebude taký ve ľký a možno po roku sa dá vy čísli ť a uvidíme.  

Čiže ja sa prihováram, aby sme aj tých rodinných 

príslušníkov zahrnuli do toho. Priamo v rade, teda deti 

priamo.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pani, pani poslanky ňa Tvrdá, faktická. 

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

Spýta ť pána námestníka Budaja, že či si vie 

predstavi ť, o akom čísle sa bavíme. Lebo to už som sa 

dozvedela, že politickí väzni mladší ako sedemdesia t rokov, 

že ich je pár. Ale ke ď sa teraz bavíme o všetkých, aj tých 

starších nad sedemdesiat, ko ľko majú detí, o akú skupinu sa 

bavíme, lebo. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán námestník, pán námestník zareaguje na pána 

poslanca Koleka, lebo je to v téme.  

Nech sa pá či. 
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Ján   B u d a j ,  námestník primátora a poslanec MsZ: 

Ak môžem naraz.  

Už hovorila sa suma. Oni to sami obidve organizácie  

odhadli na pä ťsto osôb.  

No, nie je to viac. Ve ď ja, ja poznám obidvoch 

predsedov tých organizácií, poznám ich stav. Tuná v  regióne 

bratislavskom stopercentne neklamú, ja im dôverujem .  

Ak treba predloži ť nejaké doklady, tak potom ja ich 

môžem doda ť.  

Ale opakujem, politickí väzni oboch organizácií mal i 

bezplatné cestovanie až do tých čias, čo sa tie zmeny 

robili. Nikdy neodznelo z tejto tribúny, ke ď tu hovoril 

Dopravný podnik, že toto by im robilo nejaké ťažkosti.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

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

Podotýkam ešte, ak môžem ešte, pán primátor. 

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

Chcem pod čiarknu ť jednu vec, ktorú si Ty povedal a, 

ale ako by sem na ňu zabúdali. Toto je všetko len prechodné 

obdobie, kým sa nevytvoria podmienky pre platenie i stých 

jednorazových poplatkov, kedy aj títo ľudia budú prispieva ť 

(gong) a budú ove ľa presnejšie evidovaní.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Tak, tak.  

Myslím, že odznelo všetko, čo zaznie ť asi malo k tejto 

téme.  

Opäť pristúpime k rozhodovaniu, máme nejaké návrhy od 

poslancov.  

Pani predsední čka návrhovej komisie.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Dostali sme dve dopl ňujúce návrhy do návrhu uznesenia, 

do prvej časti, v časti schva ľuje. K tomu pôvodnému textu 

pán námestník Budaj navrhuje doplni ť, a budú bezplatne 

preváža ť osoby s preukazom ú častníka protifašistického 

a protikomunistického odboja aj s rodinnými prísluš níkmi. 

Toto je návrh pána Budaja na doplnenie.  

(poznámka:  po čuť hovor mimo mikrofón) 
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Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

V priamej línii, to povedal. Pán námestník to 

upresnil, čiže to, prosím, dopl ňme do toho hlasovania.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

V priamej línii a neviem, či nemôžme nahlas, naraz 

hlasova ť.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Nie, myslím, že budeme hlasova ť osobitne o tom návrhu 

na, na politických väz ňov a potom budeme hlasova ť o návrhu 

na darcov krvi. Myslím, že tak by to bolo korektné,  tak je 

to aj v zmysle rokovacieho poriadku.  

Čiže hlasujeme o návrhu pán námestníka Budaja, aby s me 

do toho bezplatného cestovného do zavedenia tretej etapy 

IDS zapojili aj politických väz ňov, protifašistických 

bojovníkov, a ich rodinných príslušníkov v priamej línii.  

Prosím, prezentujte sa a hlasujte o tomto návrhu 

námestníka Budaja.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

dvadsa ťosem prítomných, 

dvadsa ťsedem za, nikto proti, nikto sa nezdržal, jeden 

nehlasoval.  

Tento návrh bol prijatý.  
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Pani predsední čka.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Do tejto istej časti pokra čujúc k návrhu pán Pilinský 

dal  ďalej doplni ť text, budú bezplatne prepravova ť osoby 

bezpríspevkových darcov krvi, držite ľov minimálne zlatej 

Jánskeho plakety.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte o držite ľoch zlatej 

Jánskeho plakety a vyššich oceneniach z h ľadiska 

bezplatného cestovného. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ť prítomných, 

dvadsa ťštyri za, nikto proti, šiesti sa zdržali. 

Aj tento návrh sme prijali.  

Pani predsední čka.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

A teraz by sme mali hlasova ť o zbytku. Proste prvej 

časti nášho uznesenia tak, ako bolo písomne predlože né 

schva ľuje a v časti žiada.  
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Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Prosím hlasujeme o uznesení ako o celku s tými 

dopl ňujúcimi návrhmi, ktoré sme už schválili.  

Prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ť prítomných, 

dvadsa ťosem za, nikto proti, dvaja sa zdržali. 

Konštatujem, že sme prijali platné uznesenie. 

 

 

BOD 21 SUMÁR KROKOV (PREDAJ AKCIÍ SPAP) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Otváram rokovanie o bode číslo dvadsa ťjeden Sumár 

krokov na predaj akcií SPAP. 

Pán riadite ľ, prosím, uve ďte materiál.  

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

Ďakujem za slovo. 

Tento materiál uvádzam s tým, že odvíja sa od 

materiálu, respektíve diskusie, ktorú sme mali na m estskej 

rade oh ľadne hodnotenia majetkových ú častí mesta. Tento 
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materiál pojednával o tom, aby sme sa pozreli na ma jetok 

mesta z poh ľadu jeho zhodnotenia, kde sme ho rozdelili do 

dvoch častí na majetkové, majoritné majetkové ú časti 

a minoritné.  

Materiál, ktorý teraz predkladám a ktorý, o ktorom by 

sme išli hlasova ť je, sa týka minoritnej ú časti mesta. Je 

to naša minoritná ú časť v spolo čnosti SPaP, ktorá nám 

vznikla z prevodu, historicky z prevodu majetku z F ondu 

národného majetku, kde máme, kde sme získali sedem celá 

nula jedna percenta v spolo čnosti Slovenská plavba 

a prístavy.  

Tento materiál predkladáme ako materiál hodný 

osobitného zrete ľa, preto by som poprosil, je nás tu aj 

málo v tejto rokovacej sále, a ve ľmi by som vás poprosil 

o podporu tohto materiálu. Myslím, že nás je, myslí m 

dvadsa ťosem alebo dvadsa ťdevä ť. Potrebujeme dvadsa ťsedem 

hlasov.  

Ide hlavne o to, že, čo sa týka, čo sa týka akcií, 

ktoré vlastníme, my, preto je to aj hodný, prípad h odný 

osobitného zrete ľa, pretože v stanovách spolo čnosti je 

napísané, že ostatní akcionári majú predkupné právo . Majú 

predkupné právo na tieto akcie a my im ich musíme, 

jednoducho musíme im ich ponúknu ť a tým pádom nepredávame 

tieto akcie tretím osobám ale vzh ľadom k tomu, že majú 

ostatní akcionári majú predkupné právo, tak ich naj prv 

ponúkame im.  

Čo sa týka zdôvodnenia, je to v bodoch dva a tri a t ak 

isto aj v bode 2.5 v znaleckom posudku napísané, že  čo sa 
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týka predkupného práva, musíme postupova ť takýmto spôsobom. 

Aj samotný ten postup krokov definuje to, že toto j e, toto 

je požadované od nás.  

Ešte je tam jedna vec, samozrejme ten celkový, celk ový 

predaj akcií musí by ť schválený valným zhromaždením. 

A čo sa týka nejakého časového horizontu, myslím, že 

by sme to vedeli skon či ť, teda uskuto čni ť do konca, do 

konca roka.  

Takže ve ľmi by som poprosil, ke ďže je to prípad hodný 

osobitného zrete ľa, podpori ť tento materiál. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem ve ľmi pekne, pán riadite ľ, za uvedenie 

materiálu. 

Otváram diskusiu k bodu číslo dvadsa ťjeden.  

Pán poslanec Hr čka.  

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

V dozornej rade tejto spolo čnosti bol pán Fiala, tak 

ja by som poprosil jeho vyjadrenie k tomuto bode a teda 

pokia ľ tie informácie ma neklamú, tak tam bol nerozdelený  

zisk nieko ľko rokov, tým pádom sa nerozde ľoval medzi 

akcionárov. My teraz ke ď predáme podiel, tak ten, kto ten 
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podiel kúpi, tak ten podiel na zisku za šes ť, sedem rokov, 

ktorý sa nerozde ľoval, mu automaticky pripadne.  

A tak isto, sú tam ešte nejaké ďalšie otázniky, čiže 

nie som úplne presved čený, že to je zrovna najvýhodnejšie, 

i ke ď rozumiem potrebe meni ť majetok na peniaze, ale na 

druhej strane, nemyslím si, že zrovna tá cena je ta ká, 

ktorá by zodpovedala pod ľa môjho názoru.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec Fiala, máte slovo.  

Stanislav   F i a l a , poslanec MsZ: 

Ďakujem, ďakujem.  

Ja som sa priamo neprihlásil, pretože som Vám to, p án 

riadite ľ, nechcel ve ľmi kazi ť a keby som vystúpil, takže.  

Bol som členom dozornej rady do krátkeho momentu 

potom, ako mesto zverejnilo, že chce odpreda ť podiely 

v spolo čnostiach. Predpokladám, že bola priama súvislos ť 

medzi mojim odvolaním z dozornej rady a zverejnením  tejto 

skuto čnosti.  

To, čo povedal pán Hr čka je pravda. Za, po čas môjho 

pôsobenia neprišlo k prerozdeleniu dividend a z toh to 

pohľadu ja som na klube ako keby odporú čal radšej možno sa 

zdrža ť predaja tohto podielu aj ke ď uvedomujem si to, že, 
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že možno by sme mohli čaka ť už pri tom podiele, ktorý v tej 

spolo čnosti máme, neviem ako dlho, až by tie dividendy 

vyplatené boli.  

Dnes som sa pri istom rozhovore dozvedel, že je aj 

mož, iný, iný možný spôsob vyrovnania, vysporiadani a 

podielov v spolo čnosti, ako napríklad odovzdaním časti 

majetku alebo pozemkov.  

Takže uvedomujem si, že, že mesto potrebuje financi e, 

aj ke ď pri niektorých rozhodnutiach sa ich ve ľkoryso 

vzdáva. Predchádzajúce body boli toho jasnou, jasný m 

dôkazom.  

Takže ja som, na priamu otázku, priama odpove ď. Som 

pomerne zdržanlivý o výhodnosti tejto, tohto riešen ia.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec a môžte odhadnú ť, lebo Vy viete čísla, 

ktoré my nevieme, ko ľko by mohol by ť ten potencionálny 

výnos so siedmimi percentami z toho nerozdeleného z isku 

minulých období? Lebo to znie lákavo, ale ak je to milión 

a my z neho máme sedem percent, tak to je sedemdesi attisíc. 

Ak je to, ak tak. Ja nehovorím, že je to málo, ale tu sa 

ponúka šes ťstodevä ťdesiatšes ť. Čiže otázka, ko ľko by to 

mohlo by ť, keby s tým, rozdeleniu tých nerozdelených ziskov 

prišlo? Aspo ň odhadom. Aby sme si to vedeli porovna ť.  
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Stanislav   F i a l a , poslanec MsZ: 

Pán primátor, na túto otázku som nebol pripravený, 

koľko rokov do budú, do minulosti a bolo by to ve ľmi 

nepresné a to si v tejto chvíli naozaj netrúfam odh adnúť.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Faktickou reaguje pán poslanec Kolek.  

Nech sa pá či. 

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

Ja som pred chví ľočkou stiahol. Teraz sa znova teda 

hlásim.  

Naozaj toto by predkladate ľ mal vedie ť zisti ť a je to 

dos ť závažná otázka, predkladate ľ tohto materiálu a teda 

priamy, priamy vlastník akcií. 

Čiže, skúsme si poveda ť, že to neschválime teraz 

naozaj, ani ja nepodporím tento materiál, pokia ľ som po čul 

to, čo tu odznelo od bývalého člena dozornej rady.  

Skúsme doplni ť ten materiál o tú hodnotu zadržaného 

rozdelenia vyprodukovaného zisku spolo čnosti.  

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: 

Áno. Ďakujem za slovo.  

Samozrejme, čo sa týka toho nerozdeleného zisku. 

Takto. Pozrite sa na to takto: čo ja viem, materiál, ktorý 

bol schválený aj na predstavenstve, aj na dozornej rade 

danej spolo čnosti hovorí o tom, že žiadne dividendy, ani 

zisk nebudú vypláca ť v tejto spolo čnosti, že sa všetko 

bude, že sa všetko preinvestuje aj nasledujúcich de sať 

rokov. Tak, také je uznesenie.  

Tam vychádza to, že v podstate to, čo sa týka, čo sa 

týka zisku a nejakých dividend alebo nie čoho podobného, 

tuto v tejto spolo čnosti, si myslím, že nemôžeme s tým 

ráta ť.  

Spätne, takisto. Čo sa týka zisku akumulovaného, vždy 

aj ten nerozdelený zisk sa použije na investície do  

spolo čnosti. Takže to je k tej vašej otázke. 

Aj nasledujúcich desa ť sa to tak bude robi ť. Je to 

naozaj tak.  

Čo sa týka našich siedmich percent, my máme, no pros te 

je to taká, taká ne, nepríliš ideálna situácia. V, my sm, 

my tam v podstate sme, tak nie že v bazálnom, ani t o tak 

nechcem poveda ť, ale proste, my nemáme ve ľmi ve ľa 

rozhodovacích právomocí, čo sa týka tých siedmich  percent.  
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Myslím si, že tento predaj by bola, by bola vhodná 

cesta, ako z toho vyjs ť von si myslím a zhodnoti ť tento 

majetok,  pretože tá, ani táto spolo čnos ť nejakým spôsobom 

nefunguje, respektíve nevykonáva žiadne činnosti, ktoré by 

malo vykonáva ť mesto, ako je napríklad OLO alebo BVS-ka, 

alebo, alebo Dopravný podnik. Ni č takéto nie je. Oni nemajú 

tieto veci vo svojom predmete činnosti.  

A tak isto, čo sa týka, čo sa týka nejakého 

zhodnotenia tohto podielu. Ja si myslím, že toto je , toto 

je ve ľmi dobrá cena aj z toho poh ľadu, že naozaj, ke ď si 

pozrieme tie, napríklad, tento rok mali, mala tá fi rma 

problém s tým, že ke ď boli povodne, som si pozeral aj 

fotky, naozaj tá firma, ako vidíte, aj v tých výsle dkoch 

jej poklesli zisky a celkové tržby išli dole tak, ž e je to 

z toho dôvodu, že posledné, teda respektíve dva let né 

mesiace nemali žiadne tržby, lebo museli zavre ť, nemohli, 

nemohli vykonáva ť svoju, svoju činnos ť, pretože boli 

v podstate zatopení. Takže aj čo sa týka nejakej budúcnosti 

a odhadov príjmov budúcnosti, si myslím, že tieto o dhady, 

ktoré sú tu a z ktorých vychádza diskontovaný tok 

peňažných, pe ňažných prostriedkov sú skôr v náš prospech 

a v prospech toho ocenenia toho nášho, nášho podiel u.  

Takže si myslím, že aj to zhodnotenie tých siedmich  

percent, ja si myslím ve ľmi, ve ľmi dobré. Je to naozaj, si 

myslím, vhodná cesta von ako z tohto, ako z tohto v yjs ť. 

V podstate, by som povedal, že čo sa týka tých 

siedmich percent, mi tam nemáme, nemáme, nemáme ve ľký 

priestor manévrovací a samozrejme, nechcem to hovor i ť ako 

nejaký dôvod, myslím si, že takýto spôsob a tento p redaj je 
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veľmi vhodný a, a myslím, že ve ľmi výhodný pre mesto. Tak. 

Dobre, okej. Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Pán kontrolór má faktickú poznámku.  

Nech sa pá či. 

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

SR Bratislavy: 

Tak, rád by som doplnil teda otázku pána primátora.  

Štrnás ť miliónov nerozdelený zisk, to znamená v prípade 

siedmich percent je to cirka jeden milión euro, je to, čo 

máme tezaurované v položke nerozdelený zisk.  

A ešte by som rád upozornil na ukazovate ľ, ktorý je 

v riadku 67, je to vlastné imanie. Je to základná 

informácia o spolo čnosti. Je to osemdesiat miliónov euro, 

z čoho sedem percent je zhruba desa ťnásobne, desa ťnásobne 

viacej ako to, za čo to budeme predáva ť.  

Ja by som podiskutoval o tom odhade.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 
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Myslím, že všetko podstatné opä ť zaznelo.  

Ešte pán riadite ľ Gajarský, v závere čnom slove.  

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

Ja by som, ja by som chcel poveda ť, že naozaj čo sa 

týka, čo sa týka aj toho ocenenia, tak naozaj sa to blíži 

aj k tomu zisku, ktorý tu spomínal, ktorý tu spomín al pán 

Šinály, ale treba, treba si ešte poveda ť, že akým spôsobom 

by sme sa k tomu vedeli, k tomu vedeli dosta ť. Hej? 

Ako, čo sa týka, čo sa týka vyplatenia dividend 

a nerozdeleného zisku, naozaj tam ja osobne nevidím  nejaký 

priestor, ako by sme my vedeli manévrova ť v tom, že by sme 

si chceli vyplati ť tieto dividendy, ke ď je aj uznesenie, že 

v podstate tieto dividendy sa nebudú vypláca ť a pôjde to 

smerom tým, že sa bude investova ť do podniku a tieto, tento 

hospodársky zisk sa nebude vypláca ť. ´ 

Takisto si myslím, že, že čo sa týka tržieb tohto 

podniku, je naozaj otázne, ktorým smerom sa pôjde, pretože 

tie tržby si myslím, myslím si, že nepôjdu tým smer om úplne 

takým, takým silným nárastom, skôr si myslím, že bu dú 

oscilova ť okolo tohto, okolo tohto, okolo tržieb, ktoré 

získajú tento rok s tým, že, s tým, že to ocenenie,  ktoré 

tam je a z ktorého vyplývajú tieto, ktoré bolo zalo žené na 

diskontovaných pe ňažných tokoch, je naozaj pre mesto 

výhodné.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Toto môžme chápa ť aj ako závere čné slovo k tomuto bodu 

programu.  

Prejdeme k hlasovaniu.  

Prosím, 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, v časti schva ľuje v bode jedna a dve. 

Je to trojpätinová vä čšina. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. Hlasujeme o príp ade 

hodného osobitného zrete ľa.  

Prezentujte sa a hlasujte o tomto bode programu.  

Tridsa ťdva prítomných, 

osemnásť za, traja proti, deviati sa hlasovania 

zdržali, dvaja nehlasovali. 

Konštatujem, že sme návrh neschválili a odplávalo n ám 

medzi rukami sedemstotisíc. Ale to je v pohode. 
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Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Poďme teraz pozrie ť na hodiny, pretože máme 22.04 h 

a musíme sa dohodnú ť čo ďalej.  

Chcem vám najprv poveda ť príhodu z Izraelského 

parlamentu, kde majú zákonom uzákonené, že rozpo čet musia 

prija ť do 31. 12. do polnoci. Ke ď sa blížia k polnoci 

a ešte nie sú dohodnutí, tak odhlasujú, že ešte stá le je 

polnoc.  

(poznámka: smiech) 

Tak sa to robí v Izraelskom parlamente. Nechcem vám  

toto navrhova ť, chcem predloži ť návrh, aby sme hlasovali 

o tom, že budeme rokova ť do dvadsiatej tretej hodiny a kam 

sa dostaneme, tam sa dostaneme. Ako ústretový návrh  

sťahujem bod číslo dvadsa ťdva, aby sme si ho nechali na 

diskusiu o rozpo čte v roku 2014.  

Pretože tie ostatné body nepovažujem za problematic ké, 

máme šancu ich prerokova ť za hodinu, čiže navrhujem vám 

odsúhlasi ť, že do dvadsiatejtretej hodiny budeme rokova ť 

a tam naše rokovanie ukon číme.  

Berte to, prosím, ako procedurálny návrh. Čiže dám 

o tom hlasova ť, aby to malo podporu z vašej strany.  

Má to, pod ľa mňa rácio, vieme asi prejs ť tie body, 

ktoré si vyžadujú váš súhlas a možno nie až takú ná ro čné 

diskusiu.   

(poznámka: ruch v rokovacej sále) 
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Prosím, prezentujte sa a hlasujte  o procedurálnom 

návrhu, že dnes budeme rokova ť do dvadsiatejtretej hodiny. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Môžme rokova ť aj menej. A môžme sa stretnú ť budúci 

týžde ň. 

Dvadsa ťosem prítomných, 

dvanás ť za, štyria proti, jedenásti sa zdržali, jeden 

nehlasoval.  

Mám tomu rozumie ť tak, že chcete skon či ť?  

(poznámka: z pléna je po čuť „áno“) 

Dobre.  

To znamená, že prerušujem rokovanie. Stretneme sa 

budúci týžde ň vo štvrtok.  

(poznámka: z rokovacej sály je po čuť prejavy 

nesúhlasu) 

No tak akože, akože ne, ne. Tak akože do štrnástich  

dní treba zvola ť schôdzu. Nie je skon čená, ja vám avizujem, 

že sú veci, ktoré treba schváli ť, plán kontrolnej činnosti 

a ďalšie veci. 

Budúci týžde ň vo štvrtok. Ak máte lepšie návrhy. 

Prosím, ešte chví ľu vydržme. Predsedovia klubov, 

skúste da ť nejaké racionálne návrhy, kedy teda dokon číme 

túto schôdzu.  
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(poznámka:  zo sály je po čuť „do jedenástej“) 

Nie, nie, nie je vô ľa do jedenástej, to, to neprešlo. 

Čiže prosím predsedov klubov, aby ste sa vyjadrili. Poďte 

ku mne na chví ľočku, ostatní, keby ste vydržali na svojom 

mieste. Za každý klub keby sem prišiel niekto a môž me sa 

dohodnú ť čo robíme.  

(poznámka: ve ľká vrava v rokovacej sále) 

(poznámka: porada predsedajúceho so zástupcami 

poslaneckých klubov) 

Vážené pani poslankyne, vážení poslanci, zhoda 

politického grémia je nasledovná, do štrnástich dní  bude 

zvolaná schôdza, ktorá sa bude kona ť dvadsiateho deviateho 

januára, to znamená, dvojd ňové zastupite ľstvo v januári 

naplánované na tridsiateho. Viete, že robíme ten mo del 

dvoj ňových zastupite ľstiev poobede, čiže za čali by sme 

o 16.30 tak ako zvykneme, rokuje sa do deviatej, na  druhý 

deň ráno rozpo čet a všetky tie ťažké veci, ktoré nám 

zostali z dnešného. Čiže mali by sme (poznámka: 

nezrozumite ľné slovo) takto.  

Pozývam vás sú časne na 9. januára, tí ktorí chcete 

k zmluve o výkonoch vo verejnom záujme  (poznámka: nie je 

rozumie ť, hovorí ve ľa ľudí naraz.) v poobed ňajších hodinách 

po pracovnej dobe bude pracovné stretnutie v Justih o sieni, 

kde budeme diskutova ť o veciach, ktoré treba v tejto 

porozpráva ť.  

Veľmi pekne vám ďakujem. 
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Napriek tomu, že kon číme v takej akoby neusporiadanej 

atmosfére, dovolím si vám zažela ť príjemné viano čné sviatky 

a to, aby ste si oddýchli po čas Vianoc, lebo máme ešte ve ľa 

práce aj v budúcom roku. 

Veľmi pekne vám ďakujem. 

(prerušenie zasadnutia mestského zastupite ľstva 

o 22.10 h.) 
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DRUHÝ DEŇ ROKOVANIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

29. 1. 2014 

POKRAČOVANIE PRERUŠENÉHO ZASADNUTIA 

MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA Z 12. 12. 2014 

 

začiatok o 16.43 h 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

V rokovacej sále ja som napo čítal dvadsa ťdva 

poslancov. predpokladám, že nás je v kuolároch toht o paláca 

je nás viac. Prosím, aby ste prišli do miestnosti, aby sme 

mohli otvori ť pokra čovanie zasadnutia mestského 

zastupite ľstva, ktoré sme nedokon čili v decembri. Za čneme 

o dve minúty o šestnás ť štyridsa ťpäť.  

 

 

OTVORENIE POKRAČOVANIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dámy  

a páni, ktorí ste v rokovacej sále. Otváram pokra čujúce 

zasadnutie mestského zastupite ľstva hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy, ktoré sme nedokon čili d ňa 

12. 12. 
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Vítam na ňom všetkých vás poslancov mestského 

zastupite ľstva, prítomných starostov mestských častí, 

ktorého, ktorých žia ľ nevidím ani jedného okrem tých, ktorí 

ste poslancami a samozrejme vítam aj ostatných prít omných.  

Podľa prezen čnej listiny je prítomná nadpolovi čná 

väčšina všetkých poslancov, preto konštatujem, že mest ské 

zastupite ľstvo je uznášania schopné.  

O ospravedlnenie neú časti na tomto zastupite ľstve 

požiadali nasledovní poslanci: pani poslanky ňa Dzivjáková, 

pán poslanec Kugler, pán poslanec Muránsky, pani po slanky ňa 

Farkašovská, pán poslanec Dinuš a zo starostov sa 

ospravedlnili pán starosta Škodler a pani starostka  

Ožvaldová. Neskôr by na náš, do nášho rokovania mal i 

vstúpi ť pán poslanec Gašpierik a pán poslanec Bendík.  

Toľko ku overovate ľom. Pardon ku ú časti.  

Teraz by sme prešli k overovate ľom. Overovate ľmi na 

decembrovej schôdzi boli pán poslanec Fiala a pán p oslanec 

Kor ček. Ke ďže oboch pánov tu vidím prítomných, nebudeme 

voli ť osobitne overovate ľov, pretože budú pokra čova ť vo 

výkone svojej funkcie.  

Tak isto chcem, aby návrhová komisia, ktorá bola 

schválená na decembrovej schôdzi v zložení pán posl anec 

Lenč, pani poslanky ňa Ondrišová, pán poslanec Bendík, ktorý 

ako som avizoval, príde o čosi neskôr, lebo má povinnosti 

v mestskej časti, pán poslanec Havrila a pani poslanky ňa  

Jégh aby zaujala svoje miesto. Myslím, že všetci sú  už tam, 

okrem pani poslankyne Ondrišovej, ktorá predpo, á n ie, už 
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Vás vidím, prepá čte, ste sa zohli a zdalo sa mi, že to 

miesto je prázdne.  

Čiže návrhová komisia je na mieste. My vieme, že bud e 

zbiera ť návrhy. 

Chcem vám ešte urobi ť ešte jeden návrh, ktorý by sa 

týkal Rôzneho. My sme pôvodne chceli o ňom rokova ť zajtra. 

Je to materiál Návrh na vymenovanie členov Rady Pe ňažného 

fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry, ktorý by  sme 

chceli rieši ť ešte dnes. Tak sme sa dohodli s predsedami 

poslaneckých klubov, že by sme ustanovili túto Radu , aby 

mohla kona ť a predklada ť svoje návrhy poslancom mestského 

zastupite ľstva. Takže toto budeme rieši ť v Rôznom. 

Toľko z mojej strany také tie úvodné veci, ktoré bolo 

treba poveda ť, aby sme mohli rokova ť.  

 

 

BOD 22 PARTICIPATÍVNY ROZPO ČET NA ROK 2014 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Procedurálne pristúpime ku bodu číslo dvadsa ťdva, 

ktorým je participatívny rozpo čet a tento materiál, tento 

materiál budeme dnes rokova ť ako prvý. 

Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, ide 

o výsledok procesu, ktorý sme istým spôsobome modif ikovali 
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pre rok 2014 v tom zmysle, že sme v zmysle vašich 

pripomienok dali vä čšiu váhu na hlasovaní ob čanov. To 

znamená, urobili sme identifikáciu tém, ktoré by mo hli by ť 

predmetom participatívneho rozpo čtu ako spôsobu, ktorým 

verejnos ť môže alokova ť finan čné prostriedky na ciele, 

ktoré považuje za rozhodujúce a dôležité pre ten pr íslušný 

rozpo čtový rok a potom sme urobili hlasovanie, v ktorom 

prakticky stopercentnú váhu mali hlasy hlasujúcej 

verejnosti a vyšli nám z toho návrhy, ktoré máte pr edložené 

v tomto materiáli s tým, že poradie zodpovedá porad iu 

hlasovania. A financova ť bude možné tieto aktivity len do 

výšky schváleného rozpo čtu, ktorý pre rok 2014 je 

navrhovaný vo výške štyridsa ťšes ťtisíc eur.  

Čiže tieto projekty, ktoré sa do tejto hranice zmest ia 

by bolo možné financova ť, všetky ostatné zostanú v rezerve 

keby došlo k nejakým zmenám, aby sme mali kam siahn uť 

a rieši ť ďalšie priority, ktoré schválili ob čania.  

V tomto zmysle chcem ešte prida ť ďalšiu informáciu, 

predložili sme vám materiál, ktorý pripravil pán ná mestník 

Budaj spolo čne s mojim poradcom Michalom Feikom, v ktorom 

avizujú zmeny v metodike, v postupe participatívneh o 

rozpo čtu, ktoré by chceli spracova ť na aprílové 

zastupite ľstvo. Vyhodnotili ten doterajší priebeh a snažili 

sa spolo čne h ľadať princípy, na ktorých by to mohlo 

fungova ť lepšie a chcú ich písomne predloži ť na aprílové 

zastupite ľstvo.  

To  len pridávam ako informáciu k bodu dvadsa ťdva.  

Otváram diskusiu o bode číslo dvadsa ťdva.  

Nech sa pá či. 
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Pani poslanky ňa Krištofi čová a pán poslanec Uhler.  

Ing. Alena Krištofi čová, poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem pekne.  

Participatívny rozpo čet. Ke ď som prvýkrát po čula tento 

názov, tak som  privítala túto myšlienku a mala som  ale 

úplne inú predstavu ako by mal prebieha ť tento 

participatívny rozpo čet. Myslela som, že mesto vy člení 

nejaké tri projekty A, B, C, ľudia budú hlasova ť a ví ťazný 

projekt bude realizovaný v tom, ktorom roku. Partic ipatívny 

rozpo čet sa ale uberal iným smerom.  

Teraz sem sa troši čku zacyklili, lebo ja z každej 

strany po čúvam ur čité slová nevôli aj z oblasti ob čanov, aj 

sú to aktivisti, ale sú to aj poslanci, že je tento  

participatívny rozpo čet nepreh ľadný, nejasný, spontánny. Je 

jednoducho treba nie čo s tým urobi ť. Dokonca odznievajú aj 

hlasy, že by sa mal zruši ť.  

Myslím, že myšlienka tohoto rozpo čtu je dobrá, len je 

potrebné, aby sa prekopal celý systém, aby sa nasta vili 

veľmi jednozna čné pravidlá a hlavne, aby sa tu nezabudlo na 

myšlienku, ktorá by mala odráža ť nejaký bratislavský 

celomestský charakter, čo sa týka projektov. Lebo finan čné 

prostriedky, ktoré sú vy členené na tento rozpo čet, zdá sa 

mi, že sa trieštia a takto nejak preteká nám medzi prstami. 

Projekty, ktoré sa realizujú neodrážajú, potreby 

celomestského charakteru a preto by bolo ve ľmi dobré keby 

sa celý tento proces nejakým spôsobom dal do poriad ku 

s tým, že by boli aj mantinely nie len na to, ako s a bude 

hlasova ť, ako sa budú vybera ť projekty, ale hlavne aj na 
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to, aby tieto projekty odrážali tú ducha Bratislavy  a aby 

tie projekty, ktoré sa budú realizova ť mali 

celobratislavský charakter.  

Pekne 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. 

Čiasto čne toto odznelo od kolegyne, z viacerých strán 

som po čul o nedostatkoch procesu parti, paticipan, 

participatívneho rozpo čtu aj o tom, že teda niektoré 

projekty sa nespravili vôbec, nezrealizovali sa ale bo boli, 

boli zrealizované len čiasto čne.  

Preto sa chcem spýta ť, nová metodika, ktorú spomínate 

a bude predstavená,  ktorá bude predstavená v apríl i, bude 

reagova ť aj na tieto podnety, pretože dostávali ste 

otvorené listy, ktoré som dostal aj ja a ur čite vám to 

povedali aj pri osobných stretnutiach aj aktivisti,  ktorí 

presadzujú participatívny rozpo čet. Čiže či to bude 

reagova ť a či sa to bude týka ť už tých pe ňazí, ktoré 

schva ľujeme teraz? 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Zodpoviem na to.  

Ešte dám slovo pánovi poslancovi Pilinskému.  

Nech sa pá či, pán poslanec a starosta mestskej časti. 

Máš slovo, Peter.  

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

Ďakujem. 

Ja by som chcel možno požiada ť aj kolegov, aby sme 

úplne nedo, nedehonestovali princíp participatívneh o 

rozpo čtu. Samozrejme je to vec, ktorá je v slovenskej 

komunálnej politike nová na rozdiel teda od, od iný ch, 

bohužia ľ vä čšinou len západných demokracií.  

Ja si naopak myslím, že tento princíp je správny. 

Určite pri tom zavádzaní tohoto nového, nového prvku 

nepôjde všetko hne ď na sto percent, je čo vylepšova ť, je 

kde zlepši ť celý ten proces, ale ur čite by som nezatracoval 

tie dva roky posledné, ktoré sa s týmto robili.  

Samozrejme niekto si môže myslie ť, že teraz je to 

účelné, pretože jeden z tých projektov, ktoré boli v tom 

hlasovaní ob čanov Bratislavy vyhodnotený ako, ktorý teda by 

mal by ť podporený je práve projekt Ra čianskeho spolku, 

ktorý sa venuje revitalizácii obecnej záhrady, na k torom 

pracujeme už vyše dvoch rokov. Financie zhá ňa, zhá ňajú, 

zhá ňajú aktivisti z mimorozpo čtových zdrojov samosprávy 

najmä, takže ur čite by potešilo, ak by aj mesto k tomuto 

prispelo.  
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Ja sa len chcem trošku, ja myslím, že ak je tu neja ká 

obava v časti poslancov strati ť nejakú rozhodovaciu 

právomoc o, o ur čení, kde by mohlo by ť, pod ľa mňa smiešna 

suma z mestského rozpo čtu alokovaná, pod ľa mňa to je rádovo 

v promile, tak myslím si, že to ur čite nie je na mieste. Na 

svete existujú  ekonomiky, respektíve existujú komu nálne 

politiky, kde sa celý rozpo čet mesta rieši participatívnym 

spôsobom, teda ľudia si rozhodujú o tom sami. Samozrejme, 

my ešte tak ďaleko nie sme , ale ur čite by sme túto 

myšlienku nemali úplne zatrati ť a ale pou či ť sa z tých 

vecí, ktoré sa nám zdajú, že by sa dali zlepši ť.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Ďalší sa prihlásil pán poslanec Kolek.  

Nech sa pá či. 

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

Ďakujem za slovo. 

Všetko som dobre nerozumel, čo tu doteraz odznelo, 

pokia ľ by som sa opakoval už potom, čo tu odznelo, tak sa 

ospravedl ňujem.  

Samozrejme súhlasím s participatívnos ťou akurát tá, tá 

adresnos ť by pre m ňa mala by ť jednozna čná už v tom, čo od, 

čo odsúhlasujeme my tu teraz. Pokia ľ v tom zozname siedmich 

vybraných, ktoré by mali sa zmesti ť  do toho nášho 
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rozpo čtu, čítam že obnova trávnikov v centre, lokalita bude 

vybraná na základe diskusie s obyvate ľmi. Chýba mi tam tá 

adresnos ť konkrétne, je to tento park alebo je to táto 

lokalita. Čiže ešte stále sa bude, bude nejakým spôsobom 

diskutova ť o tom, kde sa tých pä ťtisíc eur použije. To sa 

mi nezdá ako participatívnos ť jasná.  

A presne to isté, oprava chodníkov. Opravi ť poškodené 

chodníky u konkrétnych lokalitách bude mesto vies ť verejnú 

diskusiu.  

Tieto dva body si myslím, že by nemali by ť momentálne 

zahrnuté ako tie, ktoré sú jasné a ja mám problém s a 

zosúladi ť s tým, s tým umiestnením na tom šiestom a siedmom 

mieste, skôr by som videl ako reálne odsúhlasi ť osmi čku 

a deviatku.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Keďže sa nikto nehlási, dovo ľte stru čnú reakciu. 

Naozaj ten príbeh participatívneho rozpo čtu, ktorý sme 

realizovali najmä v roku 2013, 2013 a čiasto čne aj v roku 

2011 bol ur čitým h ľadaním toho, akým spôsobom naplni ť 

myšlienku participácie a spoluú časti ob čanov na rozhodovaní 

o peniazoch.  

Naozaj na prvý poh ľad symbolická suma, na druhej 

strane z našej strany úprimne mienená ponuka vo či ľuďom, 
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ktorí mali ambíciu vstúpi ť do participatívnych komunít 

a chceli sa vyjadri ť k tomu, akým spôsobom alokova ť mestské 

peniaze.  

Ukázalo sa, že z vašej strany je skôr požiadavka na  

tie internetové hlasovania, na rozhodovania o vecia ch, 

ktoré sú pomenované. Čiže skúšali sme aj toto. A na základe 

toho by malo vzniknú ť vlastne nie čo, čo som avizoval smerom 

k aprílu. To znamená, jasné pravidlá. My sme sa o n e 

pokúšali už minulý rok, aj sme vám ich predložili. 

Nezískali podporu v zastupite ľstve. Tie išli prísne cez tie 

komunity, nepripúš ťali nejakú ve ľkú váhu toho hlasovania.  

Čiže chcem odpoveda ť pánovi poslancovi Uhlerovi, že 

budeme reflektova ť aj tie negatívne skúsenosti, lebo aj 

také sme získali a budeme sa snaži ť ich zoh ľadni ť, aby sme 

ich už neopakovali. Pretože tá skúsenos ť tu už reálna je, 

vieme, že ten mechanizmus treba nastavi ť tak, aby veci 

fungovali.  

Pokia ľ je schválený v zastupite ľstve projekt, povedzme 

opravy chodníka, alebo budovania parku, tak musí by ť jasné, 

že to je premyslené, pripravené a že sa tie peniaze  naozaj 

použijú.  

Ja tú šestku, sedmi čku chcem obhajova ť skôr z toho 

pohľadu, že ob čania sa za ňu prihlásili. Im sa zdala 

dostato čne zrozumite ľná a jasná a chcú, aby sme týmto 

spôsobom alokovali peniaze, preto je to v tom zozna me 

takýmto spôsobom uvedené. A preto sme sa snažili tú  

konkrétnu lokalitu necha ť na ďalšiu diskusiu, ktorej 
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priestor ale nebude ve ľký, pretože chceme to aj reálne 

v roku 2014 naplni ť.  

Takže chápem tie vaše obavy, pripomienky. Chcel by som 

vás nabáda ť k tomu, aby sme podporili tú myšlienku. Máme ju 

zapracovanú aj v návrhu rozpo čtu a sústredili sa potom na 

tú prácu smerom k tomu aprílu, tak ako avizovala pa ni 

poslanky ňa Krištofi čová a ďalší. Ur čite o tom budeme ma ť 

diskusiu, ktorou nastavíme vlastne režim fungovania  tohto 

projektu, alebo tohto prístupu, skôr by som to takt o 

nazval, na ďalšie roky. To znamená rok 2015 a ďalšie.  

Pre pána poslanca Uhlera teda odpovedám, že to sa u ž 

nedotkne vo ve ľkej miere toho roku, ten má už proste 

rozbehnutý vlak, pretože zmeni ť pravidlá v polovi čke roku 

znamená, že ich vlastne chystáte pre to ďalšie obdobie. Ale 

potom bude jasné, ako sa majú tie naše ob čianske komunity 

a obyvatelia vyjadrova ť k prioritám a poh ľade na rok 2015. 

To by sme mali poveda ť ešte v prvej polovici roku, aby sme 

usmernili ten proces, ktorého výsledok opä ť zostane 

zastupite ľstvo v decembri, respektíve skôr v januári po 

komunálnych vo ľbách.  

Toľko z mojej strany k bodu dvadsa ťdva.  

Keďže sa z vašej strany nikto nehlási, uzatváram 

možnosť sa prihlási ť.  

Dávam priestor pre návrhovú komisiu.  

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, mestské zastupite ľstvo schva ľuje  

projekty.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte  o tomto návrhu 

uznesenia. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Dvadsa ťdevä ť prítomných poslancov,  

dvadsa ťdevä ť hlasovalo za, nikto proti, nikto sa 

nezdržal. 

Ďakujem ve ľmi pekne za toto hlasovanie. Prijali sme 

platné uznesenie. 

 

 

BOD 24 SPRÁVA O AKTIVITÁCH BRATISLAVSKÉHO 

DOBROVOĽNÍCKEHO CENTRA V R. 2013 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Číslo dvadsa ťtri sme prerokovali už v decembri, čiže 

prejdeme na bod dvadsa ťštyri. Je to Správa o aktivitách 
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Bratislavského dobrovo ľníckeho centra v r. 2013. materiál 

predkladá pani námestní čka Nagyová Džerengová. 

Ak chcete úvodné slovo, nech sa pá či, máte priestor, 

aby ste uviedli materiál. 

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. 

Ja budem iba ve ľmi stru čná, pretože mnohí z vás boli 

na ostatnom zastupite ľstve kedy tu bola vlastne riadite ľka 

Dobrovo ľníckeho centra pani Alžbeta Mra čková a povedala vám 

podrobne informácie o tom, čo sa im podarilo za ten čas 

urobi ť. A v jej mene by som aj vám, ktorí ste tu neboli, 

chcela vyjadri ť v ďaku za to, že vy ako poslanci ste 

podporili vznik tejto myšlienky a možno, takmer 

jednohlasne.  

Ak sa prechádzate okolo tržnice, ja tam teda chodím  

takmer každý de ň vždy pred šiestou sa tam naozaj svieti, 

skuto čne tam sedia do šiestej. A aj vzh ľadom na to, že boli 

ur čité problémy čo sa týka otvorenia centra, pretože to 

súviselo s prevzatím budovy Starej tržnice Aliancio u Nová 

Stará tržnica, centrum za čalo svoju činnos ť reálne až 

v septembri. Za tie štyri mesiace sa im však podari lo 

urobi ť už poriadny kus práce.  

Aj ke ď sú limitovaný jedným človekom, vlastne jeden 

človek tam musí sedie ť od tej desiatej do šiestej, čo tam 

skuto čne sedí a druhý by mal teda chodi ť po tých podnikoch, 

po organizáciách aj našich mestských, takže to vyri ešili 
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tak, že sú tam dve diev čatá, jedna na dve tretiny, jedna na 

jednu tretinu.  

Mnohí ste možno zaregistrovali kampa ň, ktorá bežala. 

Bola možno trošku kontroverzná, ale splnila svoj ú čel. 

Podarilo sa im ve ľmi šikovne túto kampa ň vybavi ť vlastne 

sponzorsky a takisto pred Vianocami bola ve ľmi pekná 

kampaň, ktorá bola smerovaná k osamelým ľuďom.  

Čo sa týka práce v mestských organizáciách, boli už 

školenia s pani riadite ľkami, rozbehla sa spolupráca aj 

s Mestskými lesami, aj inde.  

Takže ešte raz, ve ľmi pekne vám všetkým ďakujeme. 

Otváram diskusiu k bodu číslo dvadsa ťštyri.  

Konštatujem, že sa do nej nikto nehlási. 

Dávam priestor pre návrhovú komisiu. 

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 písomne 

predložili, mestské zastupite ľstvo 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 o predloženom 

uznesení. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 
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Tridsa ťtri prítomných, 

tridsa ťtri za, nikto proti, nikto sa hlasovania 

nezdržali. 

Konštatujem, že sme prijali platné uznesenie. 

 

 

BOD 25 NÁVRH ZÁSAD POSKYTOVANIA 

JEDNORAZOVÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 

OBETIAM DOMÁCEHO NÁSILIA 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Bod číslo dvadsa ťpäť je Návrh Zásad poskytovania 

jednorazového finan čného príspevku obetiam domáceho 

násilia. 

Ak dovolíte, kratu čko predložím. Tento materiál, ktorý 

pripravilo naše oddelenie sociálnych vecí v rámci 

takzvaného Regionálneho ak čného plánu na prevenciu 

a elimináciu násilia páchaného na ženách, ktorý sa v našom 

meste alebo aj za našej ú časti, skôr to takto poviem, 

v rámci kraja rieši už od roku 2010. 

Ten ak čný plán predpokladá, že jednotlivé subjekty, či 

je to samotný samosprávny kraj, ministerstvo práce,  mestské 

časti, ale aj naše mesto, urobia konkrétne kroky k t omu, 

aby zmiernili dopady, vytvorili preventívne opatren ia, 
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jednoducho h ľadali kroky na pomoc práve tejto skupine 

obyvate ľov, ktorí sú obe ťou domáceho násilia.  

My teda predkladáme jednu časť týchto opatrení a to sú 

zásady pre poskytovanie finan čného príspevku. Mesto 

navrhuje vy členi ť na to v rozpo čte šes ťtisíc eur. 

Vychádzame z po čtov, ktoré máte uvedené za rok 2011, 2012, 

koľkých ľudí sa to týkalo.  

Štyridsa ť, pä ťdesiat sa zdá, že sú ve ľmi malé čísla. 

Áno, vieme všetci, že mnohí, ktorí sa stali obe ťou domáceho 

násilia, či to boli deti, ženy ale niekedy aj muži, sa 

jednoducho k tomu nehlásia, že to nezverejnia, že t u je aj 

také skryté podhubie, ktoré možno bude treba rieši ť neskôr. 

My teraz chceme pomôc ť tým, ktorí sú identifikovaní, 

nachádzajú sa v krízových centrách, ktoré sú zriade né 

občianskymi združeniami. Viete, že jedno krízové centr um 

prevádzkuje aj mesto. V ďaka Nórskym fondom už tretí rok 

takéto služby poskytujeme a budeme hovori ť o správe, ktorú 

toto centrum dosiahlo za uplynulý rok.  

Čiže snažíme cielene nasmerova ť peniaze a v zásadách 

vytvori ť systém, ktorý by umožnil pomáha ť aj tejto ve ľmi 

ohrozenej skupine našich obyvate ľov. Primárne ide 

o obyvate ľov hlavného mesta. To je, to sú tí, ktorí by 

pobera ť takto alokované peniaze. 

Z mojej strany na úvod všetko. Ak budete ma ť konkrétne 

otázky, je tu pani kolegy ňa Náhliková z oddelenia 

sociálnych vecí, ktorá ur čite na to odpovie. Prešlo to 

prerokovaním v jednotlivých komisiách, najmä v komi sii 
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sociálnych vecí a bývania a má to podporu smerom k tomu, 

aby sme tieto zásady prijali.  

Otváram diskusiu, do ktorej sa ako prvý hlási pán 

poslanec Fiala.  

Stanislav   F i a l a , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo, pán primátor. 

Vážení poslanci, ctení kolegovia, pozrel som si ten  

materiál, podporujem ho, ale najmä kvôli tomu, že j e 

limitovaná celková výška tohto príspevku a je tam n a strane 

sedem bod dva, prispievali by sme príspevok aj na r ozvod. 

Dovolím si da ť návrh, aby sme tento bod z tohto vypustili. 

Možno tým umožníme, aby sme pomohli jednoducho ľuďom, 

ktorí, ktorí to potrebujú na dôležitejšie veci. Mys lím si, 

že ak je tam napríklad podanie návrhu na vysporiada nie 

bezpodielového vlastníctva do výšky najviac šes ťdesiatšes ť 

eur, tak toto myslím si, že toto pokrýva, ale z obe cných 

peňazí si myslím, by sme rozvody plati ť nemuseli.  

Ja teda prednesiem návrh: vypusti ť z textu zásad odsek 

d bod 2 v paragrafe 3 podaním návrhu na za čatie konania 

o rozvode manželstva do výšky najviac šes ťdesiatšes ť eur. 

Terajší bod e bude ako bod d, ak by sme ho vypustil i.  

Podám. Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 12. december 2013 s pokra čovaním 29. januára 2014  

 588 

Faktickou poznámkou chce reagova ť pani poslanky ňa 

Dyttertová.  

Anna   D y t t e r t o v á , poslanky ňa MsZ: 

Áno, ďakujem pekne.  

Ja len faktickou poznámkou chcem podpori ť tento návrh. 

Ja priznávam, že som si tento bod nejako nevšimla, 

neuvedomila, ale považujem ho aj ja za hodne riziko vý, 

pretože môže vy čerpa ť tie prostriedky, ktoré by boli 

potrebné na iné body tu uvedené.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Pani poslanky ňa Krištofi čová.  

Ing. Alena Krištofi čová, poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Ja by som  ve ľmi rada požiadala o podporu tohto 

materiálu. Nie je toto systémová záležitos ť, je to 

jednorázová pomoc, ale napriek tomu vítam tento mat eriál 

a som rada, že ho máme na stole, lebo môžeme operat ívne 

pomôcť práve tým osobám, ktorý to, ktoré to najviac 

potrebujú.  

Chcem požiada ť teda o podporu.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Keďže sa nikto ďalej nehlási, poprosím pani Náhlikovú 

keby reagovala na to, ako sa tam ten bod d) dostal,  čo ste 

ním chceli poveda ť. ve ľmi stru čne keby ste to vysvetlili.  

Nech sa pá či. 

Mgr. Drahomíra   N á h l i k o v á , sociálne oddelenie 

magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy: 

Tým rozvodom, návrhom na rozvod, to vyplynulo v rám ci 

diskusie s krízovými centrami, že v podstate tieto ženy tam 

ujdú a sú skrývané pred tými manželmi povä čšinou 

a potrebujú rozvodové konanie a nemajú tie finan čné 

prostriedky, je to dos ť drahé podávanie tohto návrhu na 

rozvod. Takže, to bolo zahrnuté ako jeden z bodov. 

Vyplynulo to len z diskusie. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Takže preto. Dobre, bolo to h ľadanie ako pomôc ť, 

snažili sme sa nastavi ť ten diapazón na široko.  

Mgr. Drahomíra   N á h l i k o v á , sociálne oddelenie 

magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy: 

Oni nemusia dáva ť z tých finan čných prostriedkov návrh 

na rozvod, hej, tých šes ťdesiatšes ť eur. Tam je tá suma, 
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tých napríklad  sto eur on má tú limitovanú sumu, a  ona sa 

rozhodne, tak budem investova ť do stravy, do hygieny, lebo 

som ušla z domy pred tyranom, tým pádom už nebudem dáva ť 

peniažky na návrh na rozvod.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Dobre, myslím, že je to jasné. Je to na vašom 

rozhodnutí, aby ste posúdili,  či toto chceme podpori ť 

z tej alokovanej sumy, alebo nie.  

Ja som chcel aby tu zaznelo odborné vysvetlenie, le bo 

majú sa rozhodnú ť poslanci. Po čuli ste diskusiu, návrh pána 

poslanca Fialu, bude predmetom hlasovania.  

Čiže uzatváram možnos ť sa prihlási ť. V podstate máme 

za sebou aj závere čné slovo. 

Pani predsední čka návrhovej komisie, nech sa pá či.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Dostali sme jeden návrh na doplnenie uznesenia, 

respektíve vypustenia zo Zásad odsek d) bod 2 v par agrafe 3 

podaním návrhu na za čatie  konania o rozvode manželstva do 

výšky najviac šes ťdesiatšes ť eru, eur. Terajší bod e) bude 

ako bod d), proste postúpi namiesto tohoto bodu čo by sa 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prosím, hlasujeme o návrhu pána poslanca Fialu na 

vypustenie bodu d) z bodu dva odseku 3. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťtri prítomných, 

dvadsa ťdva hlasovalo za, nikto proti, devä ť sa 

zdržalo, dvaja nehlasovali.  

Konštatujem, že tento návrh sme schválili. 

Pani predsední čka.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Teraz by sme mali hlasova ť o celkovom návrhu uznesenia 

s ostatnými bodmi, teda schva ľuje Zásady poskytovania. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte o materiály ako 

celku v tom upravenom znení. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťtri prítomných, 

tridsa ťtri za, nikto proti, nikto sa hlasovania 

nezdržal. 
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Konštatujem, že sme schválili Zásady pre poskytovan ie 

jednorazového finan čného príspevku obetiam domáceho 

násilia.  

 

 

BOD 26 NÁVRH NA DELEGOVANIE PRÁVOMOCÍ 

ZRIAĎOVATEĽA NA PRIMÁTORA VO VECI 

SCHVAĽOVANIA SPRÁVY O VÝCHOVNO-

VZDELÁVACEJ ČINNOSTI, JEJ VÝSLEDKOCH 

A PODMIENKACH ZUŠ/CVČ  

ZA PREDCHÁDZAJÚCI ŠKOLSKÝ ROK 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Bod číslo dvadsa ťšes ť je Návrh na delegovanie 

právomocí zria ďovate ľa na primátora vo veci schva ľovania 

správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 

a podmienkach základných umeleckých škôl a centier voľného 

času za predchádzajúci školský rok. 

Pán riadite ľ, prosím, aby ste uviedli materiál.  

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

Ďakujem. 

Tento materiál hovorí o delegovaní právomocí 

zria ďovate ľa na pána primátora oh ľade schva ľovania správy 

o výchovno-vzdelávacej činnosti po tom, čo bude táto správa 

prerokovaná na komisii pre vzdelávanie.  
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Komisia sociálna odporú ča tento materiál schváli ť, tak 

isto mestská rada odporú ča schváli ť poverenie primátora 

schválením správ a požiada ť primátora predloži ť súhrnnú 

správu. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Ja už k tomu pridám len jednu vetu, že ve ľmi dôležitú 

úlohu v tých správach hrá naša komisia pre školstvo , ktorá 

sa tými správami podrobne zaoberá a tu ide len o to , aby 

sme v zákonom stanovenej lehote stihli tie veci uza vrie ť, 

podpísa ť a zasla ť na príslušné ministerstvo.  

Nejde tu o žiadne posil ňovanie kompetencií primátora, 

ale skôr snaha dodrža ť lehoty a pravidlá, ktoré sú 

nastavené v zákone, s tým že tú informáciu, ktorú 

zastupite ľstvo má dosta ť aj dostane, pretože samotnú správu 

bude prerokováva ť dodato čne po prerokovaní správ 

jednotlivých našich škôl v našej školskej komisii.  

Toľko z našej strany na úvod.  

Otváram diskusiu k bodu dvadsa ťšes ť.  

Nie sú žiadne prihlášky do diskusie.  

Prosím návrhovú komisiu.  
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Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Budeme hlasova ť o návrhu uznesenia tak, ako nám bolo 

predložené, mestské zastupite ľstvo  

v časti A poveruje primátora  

a v časti B žiada primátora predloži ť Súhrnnú správu. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte o návrhu uzneseni a 

ako je písomne predložené. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťtri prítomných, 

tridsa ťtri za, nikto proti, nikto sa hlasovania  

nezdržal. 

Konštatujem, že sme prijali platné uznesenie a aj 

predložený návrh. 
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BOD 27 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: 

Bod číslo dvadsa ťsedem je Informácia o rokovaniach so 

spolo čnos ťou Henbury vo vz ťahu k Parku kultúry a oddychu. 

Keďže zajtra nás čaká prerokovanie petície, nemyslím, 

že by sme teraz mali vies ť nejakú širokú diskusiu. Tým 

skôr, že v materiáli samotnom z decembra sa píše, ž e 

rokovanie sa v tom období, ktoré sme hodnotili na 

decembrovej schôdzi neuskuto čnilo. To znamená, že nemali 

sme možnos ť uvies ť nejaké nové skuto čnosti, preto ten 

materiál je ve ľmi stru čný. A budeme sa zrejme tejto téme 

PKO venova ť zajtra, ke ďže máme prerokova ť aj petíciu, aj 

informáciu za január. 

Toľko z mojej strany na úvod.  

Hlási sa pán poslanec Hr čka.  

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Ja by som tú otázku možno dal tak všeobecnejšiu, kv ôli 

tomu, že ke ďže k tomu bude otá, ke ďže sa k tomu budeme 

vraca ť zajtra, tak aby ste aj Vy mohli niektoré z tých 

materiálov pozrie ť.  
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Tak ja som si pozrel pôvodné uznesenie z roku 2006,  

podľa ktorého mestské zastupite ľstvo schválilo to, že sa 

predávajú pozemky a zaviazalo primátora informova ť 

zastupite ľstvo oh ľadom predaja budovy.  

Potom z roku 2009 som si našiel interpeláciu 

vtedajšieho poslanca za SDKÚ pána Húsku, ktorý sa p ýtal na 

to, že ako skon čilo rokovanie oh ľadom predaja budov 

a vtedajší primátor mu odpovedal, že, že budovy PKO  sa 

predáva ť nebudú. Dôvodom bola potreba zachova ť činnosti PKO 

až do doriešenia náhradných priestorov.  

Ako sme sa potom dozvedeli, napriek tomu, že 29. 5.  

2009 nebol zámer preda ť budovy PKO až do doriešenia 

náhradných priestorov, tak napriek tomu, že sa náhr adné 

priestory nedoriešili, tak sa budova PKO povolila z búra ť 

a máme tu teraz otázku, teda je tu nejaké uznesenie  a ja by 

som chcel vedie ť. Nikde som nenašiel tú informáciu oh ľadom 

rokovaní pána primátora s tu. Tú informáciu, ktorú bol 

povinný da ť zastupite ľstvu, rok, pri rokovaniach s Henbury 

Development, tak chcel som požiada ť, nepotrebujem to teraz, 

len do zajtra, aby sme si celú tú situáciu teda vyr iešili. 

Lebo pod ľa toho, čo som nejak vyh ľadal, alebo proste na 

základe týchto materiálov čo tu mám, tak táto informácia 

nikdy do zastupite ľstva nešla, zastupite ľstvo nikdy nebralo 

na vedomie, ktorá je povedaná s výnimkou toho, čo je tu 

napísané v interpelácií, tým pádom to uznesenie nik dy 

nebolo celkom rešpektované a chcem sa teda spýta ť, ako je 

možné, že to zastupite ľstvo nemalo? A ak to zastupite ľstvo 

malo, kedy to malo?  Kedy, kedy to zastupite ľstvo dostalo, 

dostalo na vedomie? Alebo kedy to schválilo, že ber ie na 

vedomie?  
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A tiež hovorím, v celku zaujímavá informácia, že 

v máji 2009 bolo trošku iné rozhodnutie, ako potom 

v dvetisícdesiatom. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán námestník Budaj faktickou poznámkou reaguje na 

pána poslanca Hr čku.  

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

Nechcem odpoveda ť za pána primátora, ten sa zrejme 

vyjadrí, len Vás chcem opravi ť, budova sa nikdy nepovolila 

zbúra ť. Toto zastupite ľstvo o scudzení tej budovy, či už 

predaji, darovaní alebo zbúraní nikdy nehlasovalo.  

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: 

Áno, samozrejme, nemyslel som súhlas, ktorý by dalo  

zastupite ľstvo. Myslel som iný súhlas. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec, ja reagujem. Tá história je zložitá 

a písali sme ju niekedy, ke ď sme za čínali toto volebné 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 12. december 2013 s pokra čovaním 29. januára 2014  

 598 

obdobie a dávali sme poslancom súhrnné informácie, lebo 

vtedy to bola naozaj TOP téma a viem ich poskytnú ť aj Vám, 

lebo Vy ste prišli do tohto volebného obdobia neskô r.  

V januári 2007 na za čiatku druhého obdobia volebného, 

keďže sa tie veci okolo predaja riešili v roku 2005. p otom 

bolo to poverenie pre pána primátora Ďurkovského, aby 

rokoval o predaji budovy a on prišiel v januári 200 7 do 

zastupite ľstva s informáciou, ktorú zastupite ľstvo zobralo 

na vedomie, že budova sa predáva ť nebude. Že o to nemá tá 

druhá strana záujem. V tom čase ale už bola podpísaná 

dohoda, o ktorej vtedajšie zastupite ľstvo nevedelo, Dohoda 

o spolupráci pri búraní.  

A celá tá história ako Vám ju viem zdokumentova ť 

písomne a budem rád, ke ď sa na to pozriete tým analytickým 

spôsobom, ako to Vy zvyknete robi ť a možno z toho vyplynú 

nejaké nové skuto čnosti. My sme tu o nich hodiny a hodiny 

diskutovali práve v tom období sedem až desa ť a snažili sa 

dovies ť ten proces niekam.  

Čiže tie informácie Vám naozaj rád poskytnem, tých 

informácií bolo ve ľa, ale na za čiatku volebného obdobia. 

Potom sa už dop ĺňali len priebežne.  

Keďže nevidím ďalšieho prihláseného, navrhujem, aby 

sem uzavreli dnes diskusiu o tomto bode programu, d ali 

slovo návrhovej komisii a potom sa k tej téme vráti me 

zajtra.  

Pani predsední čka, máte slovo.  
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Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia mestské zastupite ľstvo 

berie na vedomie správu. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťdva prítomných poslancov, 

tridsa ťdva za, nikto proti, nikto sa nezdržal. 

Prijali sme platné uznesenie. 

 

 

BOD 28 NÁVRH PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI 

MESTSKÉHO KONTROLÓRA HLAVNÉHO MESTA 

SR BRATISLAVY A JEHO ÚTVARU NA I. 

POLROK 2014 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Bod dvadsa ťosem je Návrh plánu kontrolnej činnosti 

mestského kontrolóra hlavného mesta Slovenskej repu bliky 

Bratislavy a jeho útvaru na I. polrok 2014. 

Pán kontrolór, nech sa pá či, uve ďte materiál.  
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Prosím, keby ste dali mikrofón pre pána kontrolóra.  

Neviem či máte zasunutú kartu, možnože tam je nejaký 

technický problém. A teraz skúste stla či ť. Už teraz.  

Nech sa pá či. 

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

SR Bratislavy: 

Takže, ve ľmi stru čný úvod.  

Je to štandardný plán, ktorý zodpovedá našim 

zvyklostiam v hlavnom meste a samozrejme zákonu.  A  

v prípade, že máte k nemu akéko ľvek otázky alebo námety, 

tak rád ich zodpoviem, prípadne doplníme do plánu.  

Asi sta čí to ľkoto. Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Otváram diskusiu k bodu číslo dvadsa ťosem.  

Pán poslanec Hr čka, nech sa pá či.  

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ja by som sa chcel spýta ť, že či by sa ten, tá 

kontrolná činnos ť dala rozšíri ť o telefóny, o ktorých sme 

tu riešili dvetisícjedenás ť, dvetisícdvanás ť. Ja som si tu 

nejakú takú rýchlu, rýchly preh ľad spravil, ale možno tam 

budú aj zaujímavejšie informácie, tak len som sa ch cel 

spýta ť, že či to pán kontrolór vidí reálne, že by také 

nie čo mohlo sa da ť stihnú ť a  či do niektorého obdobia 

môžem dať návrh na zaradenie? Nechcem to dáva ť pred tým, 
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než sa vyjadrí, že či to je v kapacitách stihnú ť túto 

kontrolu.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. 

Dám slovo pánovi kontrolórovi, ale najprv pán posla nec 

Lenč. Nech sa pá či. 

Ing. Peter   L e n č , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo, pán primátor. 

Vážený pán kontrolór, ja by som, nemám teda návrh n a 

nejaké rozšírenie kontroly, ale mám jeden taký podn et, 

ktorý by sa dal zaradi ť do prebiehajúcej kontroly. Pokia ľ 

viem, tak v sú časnosti prebieha kontrola záväzkových 

vz ťahov magistrátu, pri ktorej sa kontroluje plnenie 

dodržiavania zmlúv uzavretých hlavným mestom a ja b y som 

rád dodal, dal do pozornosti zmluvu o nájme  číslo 

078306070500 s jej dodatkami uzavretú medzi hlavným  mestom 

Bratislavou a Karloveským športovým klubom. Predmet om nájmu 

je areál bývalej základnej školy na Karloveskej 3 a  to 

stavby telocvi čne a pozemku, na ktorom mestská časť Karlova 

Ves v zastúpení Karloveského športového klubu posta vila 

futbalové ihrisko s umelým trávnikom. Ú čelom nájmu je 

vykonávanie športových aktivít nájomcu, jeho klubov ých 

členov, rôznych organizácií a vo ľných združení detí 

a ob čanov krátkodobými podnájmami časti predmetu nájmu 

a v rámci denného rozvrhu športových aktivít vytvár anie 
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zdrojov pre zabezpe čenie predmetu činnosti nájomcu 

a investícií do prenajatých priestorov.  

Na internetovej stránke Karloveského športového klu bu 

sa objavila zmluva o spolupráci medzi Karloveským š portovým 

klubom a ob čianskym združením RODEKA, ktorá sa javí ako 

obchodná zmluva alebo zmluva o sprostredkovaní. Pre dmetom 

zmluvy je oprávnenie uzatvára ť s tretími osobami príslušné 

zmluvy o umiestnení reklamy, sponzorského odkazu al ebo 

akejko ľvek inej formy propagácie na vonkajších a vnútornýc h 

priestoroch predmetu podnájmu. Zmluva je uzavretá n a dobu 

neur čitú s možnos ťou pred časného ukon čenia bu ď dohodou 

zmluvných strán alebo odstúpením od zmluvy ak druhá  strana 

poruší podstatným spôsobom túto zmluvu. Čiže 

nevypovedate ľná, v princípe.  

V prípade, ak RODEKA získa tretiu osobu, ktorá 

uzatvorí zmluvu o reklame, získa osemdesiatpä ť percent zo 

sumy pe ňažných prostriedkov vyplatených tre ťou osobou. 

Samotný Karloveský športový klub pritom obmedzil sv oju 

možnosť umiestni ť reklamu iného prenajímate ľa reklamnej 

plochy predchádzajúcim súhlasom RODEKY.  

Podľa môjho názoru ide o jednozna čné porušenie zmluvy 

medzi hlavným mestom a Karloveským športovým klubom  

a poprosil by som Vás, pán kontrolór, keby ste sa n a to 

mohli pozrie ť.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Faktickou poznámkou na toto vystúpenie pán poslanec  

Hrčka.  

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Á, ja by som to možno ešte doplnil o to, že to je t en 

známejší medializovanejší spor oh ľadom futbalového štadióna 

v Karlovke, kedy zhodou okolností RODEKA ponúkla, a lebo 

vyhrala tie priestory pretože ponúkla, že to tam bu de 

prevádzkova ť zadarmo, na rozdiel od vtedy vtedajšieho 

prevádzkovate ľa športového klubu.  

A iná č vyzerá to ve ľmi zaujímavo, ke ď si to niekto 

vyhrá zadarmo a potom podpíše zmluvu, že na tom môž e 

vykonáva ť komer čnú činnos ť. To sa mi ve ľmi pá či. Verím, že 

veľmi dôsledne a dôvtipne pripravený plán ako zadarmo 

dosta ť nie čo, čo, na čom potom budem zarába ť než by som, 

viac, než ma budú stá ť náklady. To len možno pre doplnenie.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ešte pán poslanec Pilinský do tejto diskusie.  

Nech sa pá či. 

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

Ďakujem. 
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Ja by som sa tiež rád spýtal pána kontrolóra, len 

možno už ako spomínal kolega Len č, teda v sú časnosti 

prebieha kontrola záväzkov, respektíve zmlúv, ktoré , ktoré 

má hlavné mesto uzavreté s dodávate ľmi, tak pravdepodobne 

tiež medzi týmito zmluvami je aj zmluva so spolo čnos ťou, 

ktorá zabezpe čuje pre hlavné mesto zimnú údržbu, ktorá bola 

v posledných d ňoch pretraktovaná aj teda v médiách. Tak sa 

chcem spýta ť či, či je aj táto zmluva predmetom tej 

prebiehajúcej kontroly? Ak nie, tak tiež by som sa chcel 

spýta ť pána kontrolóra, či je kapacita na to, aby sa 

prípadne zameral osobitne na túto zmluvu, ktorá bol a 

uzavretá  ešte teda v predchádzajúcom období s tou firmou, 

ktorá nám poskytuje zimnú údržbu? 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán kontrolór, teraz je pre Vás priestor, aby ste 

odpovedali na otázky a podnety poslancov. 

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 poslankyne, poslanci, 

začnem od konca od pána Pilinského, lebo položil ve ľmi 

správne otázku, že kde sa nachádza náš priestor. Vz hľadom 

na to, že ide o prvý polrok, tak samozrejme, priest or je, 

lebo v prípade, že nestihneme tieto kontroly urobi ť, tak sa 
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jednoducho posunú ešte na letné obdobie, na prázdni nové 

obdobie a dotiahneme ich do septembra.  

Druhá vec je, že zhruba pä ť mesiacov mám jedného 

pracovníka vážne chorého, čo je jedna štvrtina našej 

kapacity, teraz tretí týžde ň druhého pracovníka chorého, 

čiže sme na polovi čnej kapacite.  

Ale to teda hovorím len pre, pre upresnenie 

a v žiadnom prípade nie preto, že by som teraz neod povedal 

pánu Len čovi, že samozrejme tú záležitos ť s ARK, alebo ako 

znie tá firma, bez problémov preveríme a môžem hne ď teda 

dodať, že mesto nezvykne v prípade, že robí nájomné zmlu vy 

umožňova ť, aby si teda podnikali na týchto zmluvách 

spôsobom propagácie alebo akýmko ľvek ešte, nedajbože aj, 

privyrábaním reklamným spôsobom. Je to možné len vt edy, ke ď 

mestským častiam teda zverujeme majetok.  Tak tam 

samozrejme je plná kompetencia narábania s týmto ma jetkom 

akýmkoľvek spôsobom. A pokia ľ som pochopil, tu ide 

o organizáciu mestskej časti, čo teda sa nerovná mestskej 

časti a ide o nájomnú zmluvu. Takže radi si tú zmluv u 

pozrieme, neni to žiaden problém. A ani kapacitne n ijakým 

spôsobom to neovplyvní a predložíme ju bu ď na, teda na 

najbližšie zastupite ľstvo s najvä čšou pravdepodobnos ťou. 

Takže to je, to je jednoduchšia časť odpovede a aj 

doodpoviem pánovi starostovi. My kontrolujeme teraz  zmluvné 

záväzkové vz ťahy v oblasti nájmov a predajov, ale to vôbec 

neznamená, že tým pádom by sme nemohli pozrie ť aj takúto 

zmluvu, ktorú sa Vy pýtate, ale to bude súvisie ť so 

zajtrajším bodom programu, kde predkladám správu ro čnú 

a v rámci tej ro čnej správy aj kontrolu zimnej údržby. 
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A v prípade, že zajtra z toho vyplynie nejaká požia davka, 

ktorá bude smerova ť týmto smerom, tak samozrejme to bude 

potom treba zaradi ť ako samostatný bod kontroly, ktorý teda 

podobným spôsobom ako bolo to pripravené v decembri  na 

základe podnetu poslanca, či v novembri to bolo, tak vieme 

zaradi ť do tohoto plánu.  

A čo sa týka pána Hr čku, tak tam skôr mám obavu, že by 

to mohlo by ť aj časove a technicky náro čnejšie, lebo to je 

otázka množstva telefónov a rozsahu a akého obdobia  a tak 

ďalej. Čiže bez toho, aby sa to trošku upresnilo, neviem 

úplne presne poveda ť, že či to bude vyžadova ť od nás dvoch 

ľudí na dva týždne alebo tri týždne, kým všetky mate riály 

pozhá ňajú, magistrát ich nemusí ma ť trebárs k dispozícii 

a tak ďalej. Takže toto, toto je vec, ktorá sa zatia ľ nedá 

presne odpoveda ť. Ale v prípade, že bude návrh 

a zastupite ľstvo mi to do tohoto návrhu doplní, tak nevidím 

problém, aby sme aj takúto kontrolu do toho zaradil i. Či už 

teraz alebo na najbližšom zastupite ľstve.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne pánovi kontrolórovi.  

Pre pána poslanca Pilinského  chcem poveda ť, že 

dostanete všetci zmluvu, čo sa týka zimnej služby, tak sme  

sa dnes dohodli s, možnože už je na stole, lebo sme  takú 

dohodu mali. Ja som ju predložil predsedom klubov, ale asi 

je lepšie, ke ď sa môžete s ňou oboznámi ť aj vy sami 
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a zvážite na základe toho, či budeme smerova ť nejaké úlohy 

na pána kontrolóra alebo nie.  

Dostali ste aj dodato čnú informáciu, ktorá sa týka tej 

medializovanej témy zimná služba. Snažili sme sa vá m 

zosumarizova ť niektoré fakty. Ale všetko ostatné si povieme 

v zajtrajšom bode, ktorá sa týka správy pána kontro lóra.  

Ďalší, alebo teda znovuprihlásený je pán poslanec 

Hrčka. Prepá čte.  

Nech sa pá či. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Tak ja by som to na základe toho nejakým spôsobom 

upriamil možno na desa ť, pätnás ť najvä čších, najvyšších 

telefónnych ú čtov jednotlivých osôb. Čiže to by sa tým 

pádom relatívne zúžilo, že by sa nekontroloval všet kých 

stopä ťdesiat telefónnych čísiel, ale kontrolovali by sa, 

neviem, povedzme desa ť najvyšších telefónnych ú čtov v danom 

mesiaci, roky 201, 2012, 2013. myslím si, že tým pá dom by 

to naozaj sa relatívne zúžilo na možno pár dní.  

Takto to navr, takto to, skúsim to teda takto 

navrhnú ť, myslím si, že by to zna čným spôsobom zúžilo ten 

čas, ktorý by ste na to potrebovali.  

Čiže v tomto, dávam návrh na zmenu, bod devä ť: 

kontrola efektívnosti používania mobilných telefóno v 

a pevných liniek zamestnancami a volenými zástupcam i. 

V poznámke: desa ť najvyšších ú čtov v danom mesiaci. 
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Kontrolované obdobie od roku 2014 do ukon čenie. 

Kontrolovaný subjekt: magistrát hlavného mesta.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Keďže sa už nikto nehlási, uzatváram možnos ť sa 

prihlási ť.  

Pán kontrolór, ak chcete ešte raz reagova ť, môžte. Ak 

nie, tak dáme slovo návrhovej komisii.  

Nech sa pá či, pán kontrolór.  

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

SR Bratislavy: 

Ďakujem za slovo. 

Teda pokia ľ to bude tak, že každý mesiac budeme ma ť 

vyhodnocova ť, ktorých desa ť bolo najvyšších, tak to 

vyžaduje elektronicky minimálne systém, ktorý by ma l by ť 

k dispozícii na magistráte. Ak je, tak to nie je pr oblém. 

Hej?  pokia ľ teraz budeme musie ť stopä ťdesiat každý mesiac 

prelistova ť, tak sa práve dostaneme tam, čo som teda 

nazna čoval. Ale vychádzajme z toho, že teda mala by by ť aj 

nejaká elektronická informácia, lebo mobilný komuni kátor 

pracuje bezpochyby IT systémom, takže hádam také ni ečo máme 

na magistráte.  
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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. 

Teraz budeme pracova ť v návrhovej komisii smerom 

k zastupite ľstvu.  

Bol predložený jeden dopl ňujúci návrh, ktorý zaznel zo 

strany pána poslanca Hr čku. Tie ostatné návrhy poslancov 

pán kontrolór akceptoval, z h ľadiska upresnenia zmlúv, 

ktoré sa budú kontrolova ť pod ľa iného bodu.  

Pani predsední čka, máte slovo. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Budeme hlasova ť o doplnení materiálu o deviaty bod, 

kontrola elektrického používania mobilných telefóno v 

a pevných liniek zamestnancami a volenými zástupcam i.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Myslelo sa asi efektívneho používania, či 

elektrického? Efektívneho.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Efektívnos ť. No, tak nenau čil sa písa ť. Ja neviem po 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Veď ja, ja mu, ja mu to nevy čítam, ale aby, aby to tu 

zaznelo správne.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Kontrolované obdobie od roku dvetisíc  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Jedenás ť, dvanás ť a trinás ť. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Dvanás ť, jedenás ť do ukon čenia výkonu. Kontrolované, 

kontrolovaný subjekt, magistrát hlavného mesta.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ja myslím, že ste po čuli ten návrh a nerobí problém, 

aby ste sa rozhodli či ho podporíte, či nie.  

Prosím, prezentujte sa a hlasujte o dopl ňujúcom návrhu 

pána poslanca Hr čku. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Ak treba, tak si, pán poslanec, upresnite tie veci 

s komisiou a s našim organiza čným oddelením, aby to správne 
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bolo zachytené, ale myslím, že tak ako ste to čítali, to 

bolo úplne jasné.  

(Prezentácia a hlasovanie pokra čuje.) 

Tridsa ť prítomných, 

devätnás ť za, jeden proti, desiati sa zdržali. 

Konštatujem, že tento návrh prešiel. 

Pani predsední čka. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Teraz budeme hlasova ť o návrhu uznesenia ako celku 

s tými devä ť bodmi, schva ľuje plán kontrolnej činnosti 

mestského kontrolóra.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Nech sa vám pá či, ideme hlasova ť o návrhu uznesenia 

ako celku. 

Prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ť prítomných poslancov, 

tridsa ť za, nikto proti, nikto sa hlasovania nezdržal. 

Konštatujem, že sme prijali platné uznesenie. 

 

Hneď sa na to pozriem.  
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BOD 29 NÁVRH NA ZRUŠENIE BODU 2. UZNESENIA 

MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO 

MESTA SR BRATISLAVY Č. 1317/2013 ZO 

DŇA 24. 10. 2013, KTORÝM BOLO 

SCHVÁLENÉ POUŽITIE FINANČNÝCH 

PROSTRIEDKOV NA KÚPU POZEMKOV VO 

VLASTNÍCTVE SPOLOČNOSTI LUKOIL 

SLOVAKIA, 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 ťdevä ť je Návrh na zrušenie bodu 2. 

uznesenia mestského zastupite ľstva číslo 1317 z roku 2013, 

ktorým bolo schválené použitie finan čných prostriedkov na 

kúpu pozemkov vo vlastníctve spolo čnosti LUKOIL. 

Pán riadite ľ, prosím, aby ste uviedli materiál. 

 

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

Keďže sme v roku 2014, tak tento materiál je 

bezpredmetný a ja ho s ťahujem, nebudem o ňom rokova ť. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Otváram diskusiu k bodu číslo. 
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Mgr. Rastislav   G a j a r s k ý , riadite ľ magistrátu: 

Nie, stiahol som ho.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Aha, stiahol. Tak to som nepo čul, lebo my sme s pani 

námestní čkou riešili bod číslo 27A. tam by som potreboval 

pomoc od pani vedúcej organiza čného oddelenia. Či sme 27A, 

to by mala by ť Informácia o ropovode Schwechat už riešili 

skôr, alebo to malo by ť naozaj 27A a ja som to len 

presko čil, lebo to v tom bežnom zozname proste nemám.  

Skúste si to, prosím, skonfrontova ť, aby sme sa k tomu 

bodu vrátili a nezostal nám nejaký neprerokovaný bo d, ktorý 

bol riadne zaradený na mestské zastupite ľstvo. 

(poznámka:  po čuť hovor mimo mikrofón) 

Ja mám pocit, že sme o tom hovorili, preto som sa 

snažil. Ja som si to tu tiež našiel, ale som to ako by 

presko čil, len preto, že tie body už máme za sebou.  

Takže diev čatá to robili zrejme so zoh ľadnením toho, 

čo sa nám v decembri podarilo prerokova ť.  

Čiže bod číslo dvadsa ťdevä ť pán riadite ľ stiahol. 
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BOD 30 NÁVRH NA NEUPLATNENIE PREDKUPNÉHO 

PRÁVA HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY 

K SPOLUVLASTNÍCKEMU PODIELU VO 

VEĽKOSTI 1/50 K POZEMKOM 

V BRATISLAVE, K. Ú. NOVÉ MESTO, 

PARC. Č. 12813/2, PARC. Č.  12813/4, 

PARC. Č. 12813/5 A PARC. Č. 12815, 

VO VLASTNÍCTVE KATHARINA CLAUDER 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ideme na bod číslo tridsa ť, je to Návrh na 

neuplatnenie predkupného práva k spoluvlastníckemu podielu 

vo ve ľkosti 1/50 k pozemkom  v katastrálnom území Nového 

Mesta vo vlastníctve Kathariny Clauder. 

Pán riadite ľ. 

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

Sekundi čku. Teraz mi to ušlo tento materiál, pardon. 

Mal som ho naštudovaný.  

Myslím, že to finan čná komisia schválila.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem za podporu pánovi poslancovi Nesrovnalovi, 

ktorý doplnil, že finan čná komisia to prerokovala 

a podporila.  
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Otváram diskusiu k bodu tridsa ť. 

Bude to teda bez úvodného slova v takomto klasickom  

zmysle. 

Nik sa do tej diskusie nehlási. 

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 

neuplatnenie predkupného práva.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte, že schva ľujeme 

neuplatnenie predkupného práva.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťtri prítomných, 

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

nehlasoval. 

Konštatujem, že sme prijali platné uznesenie. 
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BOD 31 NÁVRH NA NEUPLATNENIE PREDKUPNÉHO 

PRÁVA HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY 

K SPOLUVLASTNÍCKEMU PODIELU VO 

VEĽKOSTI 2/300 K POZEMKOM 

V BRATISLAVE, K. Ú. NOVÉ MESTO, 

PARC. Č. 12813/2, PARC. Č.  12813/4, 

PARC. Č. 12813/5 A PARC. Č. 12815, 

VO VLASTNÍCTVE DR. LÁSZLÓNE BOTFAY 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Bod číslo tridsa ťjeden je tiež neuplatnenie 

predkupného práva vo vz ťahu k spoluvlatníckemu podielu tiež 

v katastrálnom území Nového Mesta vo vlastníctve pa ni 

doktorky Lászlóne Botfay. 

Pán riadite ľ. 

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

Ďakujem. 

Finan čná komisia aj mestská rada odporú čajú schváli ť 

neuplatnenie. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Otváram diskusiu k bodu číslo tridsa ťjeden. 

Nikto sa do nej nehlási. 

Prosím návrhovú komisiu. 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 12. december 2013 s pokra čovaním 29. januára 2014  

 617 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme  o návrhu uznesenia, mestské zastupite ľstvo 

schva ľuje  neuplatnenie predkupného práva.  

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 ťdva za, nikto proti, nikto sa nezdržal, jeden 

nehlasoval. 

Konštatujem, že sme prijali platné uznesenie. 

 

 

BOD 32 NÁVRH NA ODPUSTENIE POPLATKOV 

Z OMEŠKANIA VO VÝŠKE 15 841,91 € 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Tridsa ťdvojka je Návrh na odpustenie poplatkov 

z omeškania vo výške pätnás ťtisíc osemstoštyridsa ťjeden eur 

devä ťsto, devä ťdesiatjeden centov. 

Pán riadite ľ, prosím, uve ďte materiál.  
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Mgr. Rastislav   G a j a r s k ý , riadite ľ magistrátu: 

Ďakujem. 

Aj finan čná komisia, aj mestská rada odpr, odporú čajú 

tento materiál schváli ť.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Otváram diskusiu k bodu číslo tridsa ťdva. 

Nik sa do nej neprihlásil. 

Prosím návrhovú komisiu. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme  o návrhu uznesenia, mestské zastupite ľstvo 

schva ľuje  odpustenie poplatkov z omeškania. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte o bode tridsa ťdva. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťtri prítomných, 

tridsa ť za, nikto proti, traja sa zdržali. 

Konštatujem, že sme prijali platné uznesenie. 
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BOD 33 NÁVRH NA PREVOD SPOLUVLASTNÍCKEHO 

PODIELU NA POZEMKU V OBYTNOM DOME 

MEDZILABORECKÁ 9, JELA ČI ČOVA 18, 

TEHELNÁ 11, LADISLAVA DÉRERA 2, 

TEHELNÁ 13, 15, UŠIAKOVA 4, 

HEYROVSKÉHO 13, PIFFLOVA 11, 

BEŇADICKÁ 4, BE ŇADICKÁ 2 VLASTNÍKOM 

BYTOV 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Tridsa ťtrojka je Návrh na prevod spoluvlastníckeho 

podielku, podielu na pozemku v obytných domoch, kto ré sú 

vymenované v návrhu uznesenia pre vlastníkom bytov.  

Materiál štandardne predkladáme bez úvodného slova.  

Nech sa pá či, je tu priestor pre vás. 

Nikto sa do nej nehlási. 

Prosím návrhovú komisiu. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Návrh uznesenia, budeme hlasova ť, že mestské 

zastupite ľstvo schva ľuje  prevod spoluvlastníckych 

podielov. 
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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, 

tridsa ťtri za, nikto nebol proti, nikto sa hlasovania 

nezdržal. 

Konštatujem, že sme prijali platné uznesenie. 

 

 

BOD 34 NÁVRH NA PREVOD SPOLUVLASTNÍCKEHO 

PODIELU NA POZEMKU V OBYTNOM DOME 

A HROMADNÝCH GARÁŽACH HLAVÁČIKOVA 

35, MARTIN ČEKOVA- GARÁŽE VLASTNÍKOM 

GARÁŽÍ 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Tridsa ťštvorka má obdobný charakter, je to Návrh na 

spoluvlas, prevod spoluvlastníckeho podielu na poze mku v 

obytnom dome a hromadných garážach pre vlastníkov g aráží. 

Otváram diskusiu bez rozpra, bez úvodného slova. 

Nik sa do nej nehlási.  

Prosím návrhovú komisiu. 
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Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia, mestské zastupite ľstvo 

schva ľuje  prevod spoluvlastníckych podielov. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťdva prítomných, 

tridsa ťdva za, nikto proti, nikto sa nezdržal. 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

 

BOD 35 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: 

Bod číslo tridsa ťpäť je Informácia o vybavených 

interpeláciách poslancov Mestského zastupite ľstva hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy.  
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Tu je priestor pre vás, aby ste sa prípadne vyjadri li 

k odpovediam, ktoré ste dostali. 

Nech sa pá či, otváram rozpravu.  

Konštatujem, že sa nikto nehlási.  

Pani predsední čka, nech sa pá či. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia, mestské zastupite ľstvo 

berie na vedomie Informáciu o vybavených interpelác iách. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťtri prítomných, 

tridsa ťtri za, nikto nebol proti, nikto sa hlasovania 

nezdržal. 

Prijali sme platné uznesenie. 
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BOD 36 INTERPELÁCIE 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Bod číslo tridsa ťšes ť je opä ť priestorom pre vás, sú 

to Interpelácie.  

Nech sa pá či, otváram bod číslo tridsa ťšes ť. 

Ako prvý sa do ňho hlási pán poslanec Osuský. 

Nech sa pá či. 

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

Ďakujem pekne, pán primátor.  

Obraciam sa na Vás, ako na toho, ktorého interpeluj em, 

i ke ď samozrejme sa bude jedna ť o oslovenie z Vašej strany 

potom Vašich podriadených.  

Predmetom Interpelácie je zamietnutie zámeny pozemk ov 

týkajúcej sa dvora Základnej školy Dubová.  

Aby som uviedol do problematiky.  

Dvor Základnej školy Dubová je ve ľmi pekný dvor, kde 

by sa dalo pre optimalizáciu jeho využitia kde čo urobi ť, 

ale podobne, ako máme v Starom Meste tragickú situá ciu 

z dvorom Základnej školy Vazovova, to je tam smerom  

k Mýtnej, ktorý má štrnás ť vlastníkov, niektorých z nich 

trvalo umiestnených v Austrálii a inde a nemôžme s tým 

pohnú ť, tuná je len jeden. Tento vlastník žiada, alebo bo l 

by záujem o zámenu, aby sme my ten dvor už mali a m ohli  na 

ňom nie čo kona ť.  
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Vaše pracovisko a podpísané príslušnou vedúcou 

pracovní čkou po istej prodleve nám poslalo vyjadrenie, že 

to zamieta, lebo, že pozemky pod budovami nie.  

Ku cti treba poveda ť, že to vôbec nie je pozemok pod 

budovou. Je to pozemok (poznámka:  nie je rozumie ť jedno 

slovo), žiadna budova.  

Svedčí to za prvé o takom zvláštne šlendriánskom 

prístupe, ke ď si nepre čítame predmet veci a odpovedáme mimo 

mísú, teda pod ľa slovenského ľudového, my o koze, oni 

o voze. My nechceme žiaden pozemok pod budovou, my chceme 

pozemok nie pod budovou. Odpove ď je, že nedáme pod budovou, 

nemôžme.  

Ešte raz, toto nie je podnik, kde by chcela mestská  

časť chcela stava ť kasíno, her ňu alebo nie čo iné, chceme 

proste, aby ten dvor bol v poriadku, ke ď už iné dvory 

nemôžme da ť do poriadku. A tu je  jeden vlastník.  

Veľmi by som uvítal, keby mohlo príslušné oddelenie 

nahliadnu ť tu tieto fakty a skúsi ť zváži ť, či by osem rokov 

ťahajúce sa pokusy o dohodu na jednom peknom školsko m 

dvore, ktorý by mohol komplexne lepšie slúži ť, ako slúži, 

sa dal vyporiada ť.  

To je všetko a budem rád, ke ď využijete svoju autoritu 

a príslušná súdružka sa na to pozrie.  
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Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Neviem, či nemá legitimáciu z nejakej inej strany, ako 

ste nazna čovali, lebo však tu pracuje kdekto a nepozeráme 

sa ľuďom do svedomia.  

Pani poslanky ňa, musím Vás sklama ť, ale faktické 

poznámky nie sú v rámci interpelácií, čiže Vám nemôžem da ť, 

bohužia ľ, faktickú poznámku.  

Ale, pán poslanec, poviem len kratu čko, lebo mám 

možnosť reagova ť, pokia ľ mám odpove ď. Bohužia ľ nemám. O tom 

probléme neviem, išlo to tak nejako mimo m ňa. Ur čite sa 

tomu venovali kolegyne.  

Počúval Vás pozorne pán vedúci oddelenia Krištof. čiže 

my to dáme do poriadku a v odpovedi Vám odpovieme, že akým 

spôsobom pristúpi mesto k tomu, aby napomohlo tej s nahe, 

ktorú ste tu prezentovali.  

(poznámka:  po čuť hovor mimo mikrofón) 

Ja som to porozumel, že je tam záujem aj zo strany 

mestskej časti.  

Pán poslanec Kríž je ďalší prihlásený.  

Nech sa pá či. 

Mgr. Oliver   K r í ž , poslanec MsZ: 

Ďakujem ve ľmi pekne za slovo, vážený pán primátor. 
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Vo svojej interpelácii by som sa rád obrátil jednak  aj 

na Vás, prípadne na pána riadite ľa Greža.  

Ide o predstavenia, ktoré, ktoré naša BKIS organizu je 

v divadle Országha Hviezdoslava. Na základe podneto v 

viacerých seniorov, ktorí sú v Petržalke, sú v Petr žalke 

organizovaní v Jednote dôchodcov Slovenska, ve ľmi rád by 

som poprosil o preverenie možnosti ur čitého možno zníženia 

vstupného na vybraté predstavenia, po dohode samozr ejme 

s vedením Jednoty dôchodcov Slovenska, práve pre se niorov, 

ktorí, niektorí z nich teda, ako som bol od nich pr iamo 

informovaní, by ve ľmi radi chodili za kultúrou aj mimo 

mestskej časti, povedzme aj do DPOH, ale vo všetkých 

súčasných divadlá, či sú súkromné, alebo toto konkrétne 

toto mestské, tie ceny vstupného sú úplne, úplne na d rámec 

ich možností finan čných vzh ľadom na výšku dôchodkov. 

Čiže ak by to nebolo nejakým spôsobom likvida čné, ono 

asi tých ú častníkov by asi nebolo nejaké ve ľké množstvo, 

veľmi by som ocenil, keby pán riadite ľ Grežo dokázal sa na 

toto pozrie ť. Ja by som vedel aj sprostredkova ť aj jednanie 

alebo kontakt zo strany Jednoty dôchodcov Slovenska . 

A ve ľmi by oni ocenili, keby na základe toho členského 

preukazu mohli získa ť lístky  na predstavenia s nejakou 

zľavou.  

Veľmi pekne ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne, pán poslanec. 
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Budeme sa tým zaobera ť. Je to podnet, na ktorý neviem 

reagova ť, ale rozumiem, čo chcete dosiahnu ť.  

Áno, je to tak, že robíme viaceré predstavenia ja l en 

pre seniorov. Prediskutujeme to s Jednotou, predisk utujeme 

to v našej Rade bratislavských seniorov a dáme Vám odpove ď, 

ktorá bude, ktorá bude z nášho poh ľadu možná a potom 

spolo čne budeme h ľadať cestu k tomu ako to rieši ť, lebo tú 

snahu, ktorú ste prezentovali, rozumiem a verím, že  jej 

budeme môc ť vyjs ť v ústrety.  

Pán poslanec Kolek, nech sa pá či.  

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

Ďakujem za slovo. 

Pán primátor, na za čiatok poviem, že mi sta čí Vaša 

ústna odpove ď, teda pokia ľ bude kladná. Hej. 

My na ostatnej finan čnej komisii sme nejakým spôsobom 

sa dožadovali ú časti poslancov v Ústrednej inventariza čnej 

komisii, teda, teda v komisii, ktorá by nejakým spô sobom 

kontrolovala alebo teda zhodnocovala prebiehajúcu 

inventarizáciu. Boli stanovené aj dve mená, pani Dz ivjáková 

a ja s prís ľubom teda, že obdržíme Vaše zmenené, zmenené 

nariadenie, kde by sme figurovali už v zostave. Zat ia ľ sa 

to nestalo napriek tomu, že pán riadite ľ mi mailom hovoril, 

že to teda má vybavi ť pán Kotes.  

Zatia ľ som teda neinformovaní, či vôbec prebieha, či 

nie čo už je ukon čené prípadne. Čiže pokia ľ je 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 12. december 2013 s pokra čovaním 29. januára 2014  

 628 

inventarizácia ukon čená, asi je to bezpredmetné, pokia ľ 

ešte prebieha, tak budeme radi, ke ď sa tam dostaneme.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec, môžme zareagova ť aj zo strany pána 

riadite ľa, ja ho potom doplním, lebo sme hne ď po tej 

komisii o tom aj s pánom riadite ľom, alebo vedúcim 

oddelenia Kotesom hovorili. 

Pán riadite ľ, Vy za čnete ako prvý, ja to potom 

doplním.  

Nech sa pá či. 

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

Tak tá komisia je už samozrejme zriadená, lebo to 

prebieha, s tým, že samozrejme Vás budeme informova ť a Vy 

sa môžete zú častni ť zasadania tej komisie. Len nie ako 

riadni členovia, ale ako poslanci. To je, myslím, aj Vaša 

požiadavka a tak to bude.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Čiže pán poslanec chce doplni ť interpeláciu.  

Nech sa pá či. 

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

Úplne zbyto čne písomne nejakým spôsobom ďalej 

naväzova ť. Naozaj mne alebo nebol ten úmysel, aby sme sa 
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tam stali nejakými riadnymi členmi, len v tej istej polohe, 

ako sme boli v mimoriadnej inventariza čnej komisii 

delegovaní. Ale teda nestalo sa ani to, že zatia ľ nám 

nedošla žiadna informácia kedy zasadá Ústredná 

inventariza čná komisia, teda, že sme pozývaní.  

Ďakujem.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán riadite ľ, ja Vás doplním, lebo ja si to pamätám 

ešte trošku detailnejšie.  

My sme s pánom Kotesom o tom hovorili, on povedal, že 

komisia už bude kon či ť svoju činnos ť a že nemá problém Vás 

zavola ť na zasadnutie.  

Navrhujem, aby sme to urobili tak, ke ď dnes skon číme, 

pán vedúci oddelenia je tu, potiahnime to my traja.   

Ja som ako ten súhlas s tým, že áno, bude to tak, 

povedal. Pán vedúci ma upozornil na to, že komisia už je 

v závere. Že v tom finále Vás môžme prizva ť, ale že tam už 

nejaké zmeny a podobne toho zloženia komisie nie je  asi 

rozumné urobi ť. Ja nemám problém s tým, aby ste sedeli. Ak 

ešte nie čo prebieha ur čite áno, len to dotiahnime 

prakticky, ke ď skon číme.  

A to bude aj odpove ď, ktorú Vám dávam, pán poslanec. 

myslím, že to je uspokojivá.  

Nech sa pá či, ešte máte Vy slovo na to, aby ste 

reagovali na moju odpove ď. 
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Ing. Ignác   K o l e k , poslanec MsZ: 

Ja teda len, svojim spôsobom, troška po čudovanie 

vyslovím, lebo to bolo, myslím, šiesteho, či siedmeho 

decembra, ke ď sme o tom hovorili a dnes je polovica, 

respektíve záver januára.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ja viac si nepamätám, než som Vám povedal.  

Dotiahnime to, prosím, prakticky tak, ako sme o tom  

hovorili.  

Keďže toto bol posledný prihlásený do bodu 

Interpelácie, kon čím bod číslo tridsa ťšes ť. 

 

 

BOD 37 RÔZNE 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Otváram bod číslo tridsa ťsedem. Je to bod Rôzne.  
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BOD 37.1 NÁVRH NA VYMENOVANIE ČLENOV 

RADY PEŇAŽNÉHO FONDU NA PODPORU 

ROZVOJA TELESNEJ KULTÚRY 

V HLAVNOM MESTE SR BRATISLAVE 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

My sme do ňho pripravili písomný materiál, ktorý sme 

pôvodne chceli rokova ť až zajtra. Na žiados ť poslancov 

navrhujem, aby sme ho prerokovali dnes. 

Pán riadite ľ, prosím, keby ste uviedli materiál, 

týkajúci sa zloženia komisie pre rozhodovanie o vyu žití 

Fondu športovej infraštruktúry.  

Nech sa pá či, slovo má pán riadite ľ Gajarský. 

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

Ďakujem. 

Ja len v dôvodovej správe som sa za, samozrejme 

uvedené záležitosti. Ja len poviem, že stav fondu j e k 1. 

1. 2014 aj k dnešnému dátumu tristodesa ťtisíc 

stodvadsa ťdva.  

Boli, jednotlivé kluby boli požiadané o to, aby 

povedali mená poslancov, ktorí by mali by ť menovaní za 

členov Rady Pe ňažného fondu. Sú nimi Martin Borgu ľa, Martin 

Dinuš, aj ke ď v materiáli máte Martin, Martin Dinuš, Peter 

Lenč, Peter Pilinský a Martin Za ťovi č.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Čiže to je návrh. Ak dovolíte, urobím k tomu takú 

mikrodiskusiu len k tomuto programu, alebo k tomuto  bodu. 

Ak sa niekto chce k tomu vyjadri ť, tak teraz.  

Keďže nie sú žiadne iné prihlášky, tak budeme o tom 

hlasova ť na záver bodu číslo tridsa ťsedem.  

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Otváram priestor pre ďalšie vaše vstupy do Rôzneho,  

nech sa pá či. Už mimo športu.  

Keďže nevidím žiadneho prihláseného, kon čím možnos ť sa 

prihlási ť.  

Dávam slovo návrhovej komisii. 

Pani predsední čka, máte 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 vymenúva členov 

Rady Pe ňažného fondu, tak ako je písomne uvedené. 
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Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

V zložení tak, ako ste po čuli od pána riadite ľa. 

Myslím, že to netreba opakova ť.  

Prezentujte sa a hlasujte o tomto návrhu uznesenia.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťdva prítomných, 

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

nehlasoval. 

Konštatujem, že sme schválili návrh  na vymenovanie  

členov Rady Fondu na podporu rozvoja telesnej kultúr y 

v meste.  

 

Tým pádom sme vy čerpali program dnešného zasadnutia.  

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ja sa priznám, že som mal predstavu, že budeme 

pokra čova ť bodmi zajtrajšieho zastupite ľstva, ktoré nie sú 

zaradené tak, že by sme mali o nich rokova ť ráno, pretože 

zvykneme o rozpo čte hovori ť hne ď ako o prvom bode a potom 

o ďalších veciach, ktoré sa týkajú rozhodnutí vo vz ťahu 

k Dopravnému podniku, všeobecne záväzné nariadenia 

a podobne. Petície máme na zajtra naplánované po po l 

piatej, myslím, že v tom už máme takú základnú zhod u, 

rovnako ako tému, ktorá sa týka parkovania pred nem ocnicou 
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Antolská, Ružinovská, ale odozvu, ktorú som mal od 

predsedov poslaneckých klubov bola taká, že už dnes  

nerokova ť ďalej, ukon či ť zasadnutie, ktoré sme za čali 

v decembri a zajtra za jeden de ň zvládnu ť rokovanie tak, 

ako ho máme zvolané.  

Je to myšlienka odvážna, ktorá vychádza z toho, že keď 

máme osemdesiat bodov, trvá to do desiatej, ke ď máme 

tridsa ť, opä ť to trvá do desiatej. Takže z tohto vychádzali 

predsedovia, že pre čo by sme mali si nie čo nadrába ť, ke ď aj 

tak to bude zajtra trva ť do desiatej, aj keby sme mali tých 

bodov menej.  

Čiže oficiálne chcem len to ľko poveda ť, jednu vážnu 

vec, kým poviem tie závere čné slová, že sme sa rozišli 

a kon číme. Je to možno tak trošku nad rámec, ale patrí to  

do Rôzneho. Na vaše poslanecké lavice sme vám dnes rozdali 

a ospravedl ňujem sa, že až dnes, záznam z môjho rokovania 

s ministrom financií Slovenskej republiky Petrom Ka žimírom 

vo vz ťahu k diskusii o šiestich miliónoch eur, ktoré 

očakávame, že nám pomôže rieši ť štát vo vz ťahu k príjmom 

rozpo čtu mesta.  

Týka sa to bodu, ktorým pravdepodobne zajtra za čneme 

naše rokovanie, po schválení uznesení alebo teda In formácie 

o plnení uznesení. Čiže chcem, aby ste sa pozreli na ten 

materiál a zobrali ho vážne, napriek tomu, že formu lácie zo 

strany ministerstva nie sú úplne záväzné. Najpodsta tnejšia 

informácia je tá, že vláda chce vo februári tento p roblém 

rieši ť. A opakovane ma v novom roku oslovil predseda vlád y, 

to v tom materiály napísané nemáte, či už sme našli cestu 
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a dohodu s ministrom financií, aby sme to mohli do vlády 

Slovenskej republiky predloži ť.  

Čiže politicky to má silnú podporu. Samozrejme, že 

financi majú na to svoj poh ľad, to poviem tak ľudovo, ako 

to je. Ale je to pochopite ľné, zrozumite ľné a nemožno sa 

tomu bráni ť.  

Chcem len, aby ste sa na to pozreli, na ten materiá l 

a zobrali ho do úvahy pri rozhodovaní o štátnom roz počte. 

Pardon, pri rozpo čte mesta. S tým, že bola požiadavka, že 

sa možno k tomu chcú stretnú ť kluby, chcem pre predsedov 

poveda ť, že máme zabezpe čené miestnosti. Pokia ľ by ste 

potrebovali priestor, ponúkla jeden priestor pani 

námestní čka Kimerlingová, pretože sa u nej zvykne stretnú ť 

klub. Ale mám pripravené aj ďalšie miestnosti, ak budú 

predsedovia klubov potrebova ť, prosím, keby ste po skon čení 

zastupite ľstva u m ňa avizovali, že chcete rokova ť. Otvoríme 

vám tie miestnosti, ktoré potrebujete na to, aby st e sa 

mohli poradi ť vo vz ťahu k zajtrajšiemu programu.  

Toľko z mojej strany. 

Keďže som ešte neskon čil, dám to skôr ako faktické 

poznámky, páni.  

Pán poslanec Kríž, pán poslanec Len č. Naozaj len ako 

faktické poznámky, dobre? Lebo už sme rozpravu ukon čili, 

čiže je to tak trošku nad rámec. 

Mgr. Oliver   K r í ž , poslanec MsZ: 

Ďakujem ve ľmi pekne. 
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Ja by som sa predsa len vrátil k tomu návrhu, aby s me 

pokra čovali dneska v rokovaní. Aj by som apeloval na 

kolegov, aby si prehodnotili tento svoj názor, lebo  sú tam 

body na zajtra, ktoré nevyžadujú nejakú silnú disku siu 

a tak ďalej, a tak ďalej. Zase hrozí, že zajtra neskon číme 

včas a zase budeme potom dorába ť zastupite ľstvo zajtrajšie 

niekedy v marci. 

Čiže ja by som predsa dal o tom hlasova ť. Je to 

nakoniec aj v pozvánke, že dneska budem rokova ť.  

Keby sme si stanovili, povedzme, nejakú dvadsiatu 

hodinu a tie technické materiály, ktoré nevyžadujú nejakú 

hlbokú diskusiu, že by sme si dneska prešli. O to b udeme 

mať zajtra jednoduchší de ň. 

Poprosím, naozaj o hlasovnie, aby, aby tá vô ľa bola 

jasná. Ak, ak bude vô ľa taká, že skon číme dnes, tak ja to 

samozrejme rešpektujem.  

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 mám takú, taký, takú technickú záležitos ť, čo sa 

týka toho fondu.  

(poznámka:  po čuť predsedajúceho: „áno“) 
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Totižto, ak chceme zajtra prija ť rozpo čet 

a odporú čanie toho fondu tam má by ť nejakým spôsobom 

zakomponované, tak treba zvola ť jeho zasadanie a nie som si 

teda istý, že kto to robí. Mám pocit, že asi prvé b y ste 

mali Vy zvola ť.  

(poznámka:  po čuť predsedajúceho: „dobre“) 

A, a to je asi všetko, čo (poznámka:  nie je rozumie ť, 

hovorí nahlas predsedajúci aj poslanec) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Takže prosím všetkých tých, ktorí boli zvolení do 

Fondu pre podporu telesnej kultúry, aby zostali po rokovaní 

tu, tak ako budeme rieši ť veci s pánom vedúcim finan čného 

s pánom poslancom Kolekom, ja formálne zvolávam tú skupinu, 

zvolíte si svojho predsedu a chcem aby ste dnes zas adli, 

taká je aj dohoda s poslaneckými klubmi, aby bolo m ožné 

zajtra predloži ť ur čité konkrétne návrhy k bodu číslo dva, 

návrh rozpo čtu mesta na rok 2014. 

Takže zvolávam zasadnutie tu po skon čení rokovania o, 

o bode, o zastupite ľstve, ktoré vlastne pomaly kon číme.  

Je tu procedurálny návrh pána poslanca Kríža, ktorý  by 

som nechcel znevažova ť. Dám o ňom hlasova ť bez diskusie, 

bez rozpravy. Je to návrh, aby sme pokra čovali ďalším 

zastupite ľstvom.  

Urobme to tak, že o tom rozhodneme, neve ďme o tom, 

prosím, nejaké polemiky. Bu ď chceme pokra čova ť a využijeme 
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ten čas, ktorý máme, alebo pokra čova ť nechceme. Takže, 

takže tak. 

Teraz faktické poznámky sú k čomu, páni? No k čomu?  

(poznámka:  po čuť hovor mimo mikrofón) 

Nebolo ukon čené. Ja som ešte neukon čil. Povolil som 

prednies ť, tak teraz musíme to nejako dotiahnu ť do konca. 

Ja viem, že sme procedurálne trošku na vode, ale 

rešpektujme, prosím, právo, že môže to poslanec nav rhnú ť. 

Navrhol to až po skon čení hlasovania. Vyriešme to 

hlasovaním, ja potom ukon čím. Ak bude taká vô ľa, že 

nepokra čova ť, ukon čím. Ak bude, urobíme krátku prestávku 

a budeme pokra čova ť po nastavení technického systému, lebo 

musíme si prehodi ť vlastne informa čný systém.  

Pán poslanec Len č. Procedurálna, takto to nazvime.  

Ing. Peter   L e n č , poslanec MsZ: 

Áno, ešte drobnos ť, na ktorú som zabudol pri tom 

fonde, tam treba ešte tajomníka toho fondu ur či ť. Neviem 

ako toto zvládneme, ke ďže zamestnanci už sú mimo.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Na stojáka. Všetko zvládneme.  

Ing. Peter   L e n č , poslanec MsZ: 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Všetko zvládneme. Nebojte sa ni č, nebojte sa ni č, 

zvládneme to. 

Ivan Krištof sa hlási dobrovo ľne. Teraz som videl jeho 

ruku, ktorá vystrelila hore, pretože chce, aby sme tie 

peniaze spravodlivo a dobrým spôsobom rozdelili, ta kže on 

sa prihlásil dobrovo ľne.  

(poznámka:  po čuť hovor mimo mikrofón) 

Tak na tento ve čer bude tajomníkom, takto to nazvime. 

Lebo niekto musí by ť.  

Prosím, hlasujeme o návrhu pána poslanca Kríža, kto rý 

navrhuje, aby sme po krátkej prestávke pokra čovali 

rokovaním zastupite ľstva s tým, že by sme dnes prerokovali 

niektoré body.  

Pani Marta, Vy nechcete hlasova ť, či chcete sa 

vyjadri ť? Ste stla čili gombík nejaký.  

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

To je omyl. To moja sekretárka. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Dobre. Takže ideme.  

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 
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Posledné hlasovanie schôdzi, ktorú kon číme z decembra 

2013. 

Hovoríme o zvolaní nové, áno, kto je za to, aby sa 

pokra čovalo ďalším zastupite ľstvom, ktoré bolo zvolané po 

skon čení schôdze z decembra.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Zelení chcú pokra čova ť, ostatní nie. 

Tridsa ťdva prítomných, 

desa ť za, devä ť proti, trinás ť sa zdržalo. 

Konštatujem, že tento návrh neprešiel. 

 

Po hodine pätnás ť kon čím dnešné rokovanie.  

Zajtra sa vidíme 8.30, tak ako máme pozvánku budeme  

začína ť bodom číslo jedna.  

Veci, papiere si tu môžte necha ť, ni č cenné netreba. 

A prosím, ešte pripomínam, že sme chystali bagetku pre 

vás. Takže lahodná bagetka, ktorou sa s vami dnes 

rozlú čime, je pripravená v mezaníne, lebo nevedeli sme, ž e 

ako to bude. Tá vô ľa sa prejavila až dnes, takže pozývam 

vás na bagetku, pokia ľ máte záujem.  

(Ukon čenie o 18.00 h) 

X X 
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