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(za čiatok o 8.46h) 

 

OTVORENIE, VOĽBA OVEROVATEĽOV ZÁPISNICE 

A NÁVRHOVEJ KOMISIE 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, keby ste 

sa usadili na svojich miestach, aby sme mohli otvor i ť 

dnešné rokovanie. 

Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, otvár am 

týmto zasadnutie teda rokovanie mestského zastupite ľstva 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, na ktorom 

chcem privíta ť milú návštevu z magistrátu mesta Brna, ktorí 

sú zastúpení vedúcimi zamestnancami z odboru vnútor ných 

vecí a organiza čného odboru. V rámci partnerskej 

spolupráce, ktorú máme s Brnom prišli sa pozrie ť na to, 

akým spôsobom pracuje naše zastupite ľstvo a vymeni ť si 

skúsenosti najmä z h ľadiska organiza čnej prípravy, 

mechanizmov, ktorými sa rozhoduje u nás, aby mali m ožnos ť 

si to porovna ť s ich prípravou a prácou ich zastupite ľstva.  

Je to naozaj rozvoj partnerských vz ťahov, partnerských 

vz ťahov, ktoré sme na tomto zastupite ľstve schválili 

a rozvíjame ich so štatutárnym mestom Brno. Myslím si, že 

to je na prospech oboch strán.  
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Vítam na našom zastupite ľstve samozrejme vás, 

poslancov mestského zastupite ľstva, vítam prítomných 

starostov mestských častí a samozrejme aj ostatných 

prítomných.  

Podľa prezen čnej listiny konštatujem, že bolo 

zapísaných, v čase, ke ď som dostal informáciu dvadsa ťpäť 

poslancov, v tejto chvíli poh ľad do sály ukazuje, že nás je 

viac, konštatujem teda, že naše zastupite ľstvo je 

uznášaniaschopné.  

O ospravedlnenie ú časti na dnešnom zastupite ľstve na 

celý de ň požiadali pán poslanec Osuský, pán poslanec 

Hanulík, pán poslanec Hochschorner a pán poslanec B orgu ľa.  

Čo sa týka tých, ktorí prídu neskôr, je to pani 

poslanky ňa Dyttertová, po čas rokovania odídu dvaja 

poslanci, pán poslanec Uhler, pán poslanec Za ťovi č. Takúto 

informáciu som zatia ľ dostal. 

Zo starostov sa ospravedlnil pán starosta Škodler, pán 

starosta Jambor a neskôr príde pani starostka Ožval dová.  

Toľko informácie ku ú časti na dneškom zasadnutí.  

Rád by som vám teraz predložil návrh na zloženie 

overovate ľov z dnešnej zápisnice. Navrhujem za 

overovate ľov, alebo skôr overovate ľky pani poslanky ňu 

Farkašovskú, pani poslanky ňu Krištofi čovú.   

Prosím, ak sú nejaké návrhy z vašej strany, nech sa  

páči.  
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Ak nie, tak dávam hlasova ť.  

Prosím, prezentujte sa a hlasujte  o návrhu na 

overovate ľov.  Nech sa pá či. 

Ak môžem poprosi ť, nejde tu monitor. U m ňa. Bu ď 

vypadla elektrika, alebo neviem. Skúšal som zapnú ť, ale 

nejak sa mu nedarí.  

To hlasovanie nie je možné spusti ť, či ako? Či už aj 

zbehlo? Zatia ľ žiadne nebolo.  

Takže môžme hlasova ť, pani kolegy ňa? Zloženie 

overovate ľov.  

Áno, nech sa pá či, vyjadrite sa hlasovaním. Návrh na 

pani poslanky ňu Farkašovskú, návrh na pani poslanky ňu 

Krištofi čovú.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Zatia ľ tu pani poslanky ňa Krištofi čová nie je, ale 

predpokladám, že príde, že ju môžme schváli ť ako 

overovate ľku zápisnice.  

(Prezentácia a hlasovanie pokra čuje.) 

Tridsa ťdva prítomných, 

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

poslanec nehlasoval. 

Konštatujem, že návrh na zloženie overovate ľov sme 

schválili.  
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Predkladám vám návrh na zloženie návrhovej komisie , do 

ktorej navrhujem nasledovných poslancov: pán poslanec Len č, 

pani poslanky ňa Reinerová, pán poslanec Bendík, pani 

poslanky ňa Jégh a pán poslanec Panák.  

Máte, prosím, nejaké iné návrhy na zloženie návrhov ej 

komisie?  

Konštatujem, že iné návrhy predložené neboli.  

Dávam hlasova ť o zložení návrhovej komisie.  

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťštyri prítomných poslancov,  

Tridsa ťštyri hlasovalo za, nikto nebol proti, nikto sa 

hlasovania nezdržal. 

Konštatujem, že sme schválili zloženie návrhovej 

komisie.  

Prosím ju, aby zaujala miesto, ktoré je ur čené pre jej 

prácu a my budeme pokra čova ť schva ľovaním 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  31. 10. 2 013  

2.  Návrh na zmenu rozpo čtu hlavného mesta SR Bratislavy 
na rok 2013 
(bude prerokovaný ako bod 2A za petíciou, ktorá bol a  

pôvodne bod 21, ako bodu 2, týkajúcou sa rozdelenia  
Exnárovej) 
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3.  Návrh výšky členského príspevku Hlavného mesta SR 
Bratislavy Bratislavskej organizácií cestovného ruc hu 
na rok 2014 - 2016 

4.  Návrh na schválenie prenájmu 50 m bazéna Plavárne 
Pasienky, Junácka 4, Bratislava pre ŠKP APZ Triax, 
občianske združenie, ako prípadu hodného osobitného 
zrete ľa 

5.  Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa 
týkajúceho sa nájmu nehnute ľnosti – stavby súp. č. 
10599 umiestnenej na pozemkoch registra „C“ parc. č. 
2914/16 a parc. č. 2914/110 v k. ú. Podunajské 
Biskupice, spolo čnosti Slovak Telekom,    a. s.  so 
sídlom v Bratislave 

6.  Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa 
týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave,  k. ú. N ové 
Mesto, parc. č. 21995 a parc. č.  22000/12 pre 
spolo čnos ť Bavint, s.r.o. so sídlom v Bratislave 

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

8.  Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa 
týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. St aré 
Mesto, spolo čnosti Bratislavské podhradie, s.r.o. so 
sídlom v Bratislave 

9.  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 
(vyradené z programu hlasovaním) 

10.  Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa 
týkajúceho sa nájmu častí pozemkov  v  k. ú. Trnávka, 
parc. č. 15737/93,  parc. č. 15737/308, parc. č. 
15737/309, parc. č. 15737/310, parc. č. 15737/311 a  
parc. č. 22247/6, spolo čnosti DEVELOPMENT 4,a.s. so 
sídlom v Bratislave 

11.  Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa 
týkajúceho sa nájmu častí pozemkov  v  k. ú. Ružinov, 
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parc. č. 1100/147, parc. č. 3180/6 a parc. č. 3180/11, 
spolo čnosti HORSEN, s.r.o. so sídlom v Bratislave  

12.  Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa 
týkajúceho sa nájmu nehnute ľností – pozemku 
v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 2409/19, 
spolo čnosti Kids Paradise s. r. o. , so sídlom v 
Bratislave  
(stiahnuté z programu rokovania) 

13.  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 

14.  Návrh na schválenie pred ĺženia doby nájmu nebytových 
priestorov vo výmere 127,80 m 2 v stavbe súp. č. 5962 
na pozemku parc. č. 1160/6  na Jurigovom nám. 1 
v Bratislave, k. ú. Karlova Ves,  ako prípadu hodné ho 
osobitného zrete ľa,  pre  spolo čnos ť NUTRICENTRUM, 
s.r.o. so sídlom v Bratislave 

15.  Návrh na schválenie alebo neschválenie zníženia 
nájomného v Zmluve o nájme nebytového priestoru č.  
078305661200, ako prípadu hodného osobitného zrete ľa, 
spolo čnosti JOVIMAX real s.r.o. so sídlom v Bratislave  

16.  Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Staré 
Mesto, parc. č. 5261/5, Ing. Jozefovi Hodekovi, ako 
prípadu hodného osobitného zrete ľa 

17.  Návrh na odzverenie bytov v správe Starého Mesta 
v podielovom bytovom dome na Medenej 35 
(stiahnuté z programu rokovania) 

18.  Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta  
Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa zrušuje 
všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovens kej 
republiky Bratislavy č. 11/1993 o podmienkach 
používania erbu Bratislavy 

19.  Správa o realizácii Programu hospodárskeho 
a sociálneho rozvoja za obdobie 2010 - 2013 

20.  Doplnenie „Celomestského zoznamu pamätihodností 
Bratislavy“ (2013) 
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21.  Petícia za:  

1. rozdelenie budovy na Exnárovej ul. č. 6, súp. č. II 
3124 na dve osobitné nové budovy s osobitným 
súpisným číslom,  

2. odzverenie novovytvorenej budovy na Exnárovej ul . 
č. 6 z pôvodného súp. č. II 3124, v ktorej sídlia 
elokované triedy M Ś Bancíkovej  ( ďalej len “Nová 
Budova č. 1 „) – Základnej umeleckej škole, 
Exnárova 6 Bratislava,  

3. zverenie Novej Budovy č. 1 do správy mestskej časti 
Bratislava – Ružinov za ú čelom zachovania tried MŠ 
Bancíkovej 2, elokované pracovisko Exnárova 

(bude prerokovaný ako druhý bod v poradí, ešte pred  
rozpo čtom) 

22.  Petícia za vyhlásenie evolu čného parku 

23.  Návrh na spolufinancovanie projektu Obnova 
bratislavských mestských hradieb z grantu Ministers tva 
kultúry SR „Obnovme si svoj dom“ 

24.  Návrh na odpis poh ľadávky vo výške 671,58 Eur 
s príslušenstvom 

25.  Informácia o stave príprav ropovodu Bratislava-
Schwechat 

26.  Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD 
v Bratislave (NS MHD) a v jej regióne 

27.  Informácia o rokovaniach so spolo čnos ťou Henbury 
Development, s.r.o., so sídlom Hodžovo námestie 2, 811 
06 Bratislava 

28.  Správa o vykonaných krokoch oh ľadne Investi čného 
zámeru stavby Predstani čný priestor hlavnej stanice 
ŽSR v Bratislave  

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

30.  Návrh na predaj bytu na Námestí Martina Benku 
v Bratislave, súp. č I.6302 manželom  
Ing. Carlosovi  Sebastiao Da Silva a Beáte Da Silva  
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31.  Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú.  Dúbrav ka, 
parc. č. 2903/1, vlastníkom stavby súpis. č. 1806 na 
pozemku parc. č. 2903/1 - majetkovoprávne usporiadanie 
pozemku pod stavbou Bazovského 2 

32.  Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. 
Podunajské Biskupice, parc. č. 5539/2 a parc. č. 
5539/3, Latorická ulica, Ivanovi Gubricovi UNIVERZÁ L – 
majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod stavbou  

33.  Návrh na neuplatnenie predkupného práva hlavného me sta 
SR Bratislavy k spoluvlastníckemu podielu vo ve ľkosti 
1/48 k pozemkom a stavbám v Bratislave, k. ú. Vajno ry, 
pozemkom parc. č. 639, 640, 641, 642, 643, 645, 
 stavbe súpis. č. 9297 na pozemku parc. č. 639 
a stavbe súpis. č. 9298 na pozemku parc. č. 641, 
v podielovom spoluvlastníctve Milana Dingu 

34.  Návrh na zverenie nehnute ľností v Bratislave, k. ú. 
Petržalka, a to prístavby SO 201 so súp. č. 332 
nachádzajúcej sa na Rusovskej ceste 58, v Bratislav e 
a novovytvorených pozemkov parc. č. 3793/1 a parc. č. 
3793/3, do správy Petržalského domova seniorov 

35.  Návrh na zmenu uznesenia  Mestského zastupite ľstva 
hlavného mesta Slovenskej  republiky Bratislavy č. 
1026/2013  zo d ňa 24. 04. 2013 a č. 1192/2013 zo d ňa    
26.-27. 06. 2013, ktorým bol schválený prevod 
spoluvlastníckych podielov na pozemkoch patriacich 
k bytom a nebytovým priestorom – Trhová 54   

36.  Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemk u v 
obytnom dome Tichá 4, Továrenská 1/A, Kladnianska 1 , 
Tren čianska 27, Budovate ľská 1, Pári čkova 13, Staré 
záhrady 14, Hálkova 52, Ra čianska 11, 13, Veternicová 
5, Kapicova 6, Furdekova 5, Znievska 36 vlastníkom 
bytov. 

37.  Návrh na prevod spoluvlastníckych podielov na pozem ku 
v garážach Pe čnianska 6 vlastníkom garáží a nebytového 
priestoru 

38.  Informácia o stave predaja pozemkov pod garážovými 
stavbami na Hanulovej ulici – objekty A až F 
k 14.10.2013 
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39.  Návrh plánu zasadnutí Mestského zastupite ľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2014 

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

41.  Interpelácie 

42.  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 vypracovaných znaleckých posudkoch 
zadaných oddelením správy nehnute ľností 

d)  Informácia o prevode vlastníctva bytu v bytovom dom e 
na ulici Jána Stanislava 55 – dopredaj 

e)  Informácia o prevode spoluvlastníckeho podielu na 
pozemku vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislava , 
prislúchajúceho k bytu č. 2 na ulici Bazovského 2, 
súpisné číslo 1806 v Bratislave 

f)  Informácia o prevode spoluvlastníckeho podielu na 
pozemku vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislava , 
nezvereného do správy mestskej časti Bratislava – 
Ružinov, prislúchajúceho k bytu č. 2 v bytovom dome na 
ulici Jela či čova 16, zvereného do správy Mestskej 
časti Bratislava - Ružinov 

g)  Informácia o činnosti pracovnej skupiny ZaD 03  
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h)  Informácia o plnení úloh Mestskou políciou hlavného  
mesta SR Bratislavy za mesiac október 2013 

koniec poznámky) 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Chcem vás vážené pani poslankyne a poslanci 

informova ť, že vzh ľadom potrebu došpecifikovania materiálu, 

respektíve pozemkov, ktoré sa v ňom nachádzajú sťahujem bod 

číslo dvanás ť. To sme v čera diskutovali s poslancami na 

poslaneckom grémiu, kde boli otázky, my sme si veci  

overili, takže o bode dvanás ť rokova ť dnes nebudeme. 

Na žiados ť poslaneckých klubov sťahujem aj bod číslo 

sedemnás ť. To je návrh na odzverenie bytov v správe Starého 

Mesta v podielovom bytovom dome na Medenej 35. K to mu chcem 

prida ť informáciu, pretože sú tu aj zástupcovia obyvate ľov, 

ktorí čakajú na prerokovanie tohto bodu, že poslanci 

požadujú, aby sme diskutovali s mestskou časťou Staré Mesto 

a h ľadali spolo čné riešenie a neriešili to takýmto systémom 

hlasovania odzverovania. Ja som povedal, že sa stre tneme 

s pani starostkou Rosovou a budeme diskutova ť 

o problematike podielových domov, aby sme našli spo lo čnú 

re č.  

Čiže zámer je nerieši ť to takým spôsobom, ako sme 

navrhli, ale h ľadať spolo čné riešenie Starého Mesta 

a mesta. Čiže s pani starostkou sa stretneme na pracovnom 
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rokovaní a výsledok vám predložíme spolu s touto té mou na 

ďalšie zastupite ľstvo.  

Čiže o bode číslo sedemnás ť rokova ť nebudeme.  

Mám jeden materiál, ktorý sa týka novej témy, o kto rej 

sme v čera nehovorili, ale otvorili sme ju na minulom 

zastupite ľstve a to sú bunkre. Moji kolegovia spracovali 

formálne uznesenie, kde sa prihlásime k tomu, že sa hlásime 

o bunker v Petržalke a bunker číslo tri v Devínskej Novej 

Vsi.  Ten materiál je pripravený a chcem vám  ho rozda ť na 

stoly. Navrhujem, aby sme o ňom rokovali v Rôznom . 

Nepovažujem ho za problematický materiál, pretože v ôľa 

zastupite ľstva prejavená bola, že nechceme ís ť do konfliktu 

z Bratislavským samosprávnym krajom a na základe to ho, ten 

materiál vieme prerokova ť v Rôznom, aby sme formálne 

vyhoveli, vyhoveli požiadavkám na naše vyjadrenie.  

Posledná vec, o ktorej vás chcem informova ť, že sme 

včera diskutovali o návrhu na financovanie obnovy 

vozidlového parku MHD. Uznesenie zastupite ľstva bolo, že 

máme predloži ť na novembrové zasadnutie. My sme materiál 

pripravili, ale bol pripravený tak, že sme ho nepos lali 

v riadnom termíne ale len dodato čne. Poslanci v čera 

vyjadrili názor, že dnes bude rozdaný poslancom, ab y ste sa 

s ním mohli oboznámi ť a ako v riadnom bode programu budeme 

o ňom rokova ť 12. decembra. To znamená Návrh financovania 

obnovy vozidlového parku pre MHD spolu s ďalšími bodmi, 

ktoré sa týkajú Dopravného podniku, budú zaradené n a 

decembrové zastupite ľstvo, aby sme sa k veci mohli 

vyjadri ť.  
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Toľko z mojej strany návrhy do programu.  

Mám už len informáciu pre vás, že o bodoch 9, 23, 2 5, 

26, 27 a 38, v ktorých nemáme stanovisko komisií, p rípadne 

mestskej rady, pretože sú to pravidelné informácie,  ktoré 

prichádzajú až na mestské zastupite ľstvo, budeme o nich 

hlasova ť osobitne, tak ako to zvykneme robi ť, ke ď 

schva ľujeme program.  

Toľko z mojej strany. 

Vidím štyroch prihlásených, ktorí sa hlásia.  

Nech sa pá či, pán poslanec a starosta Pekár. 

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

Ďakujem ve ľmi pekne za slovo, pán primátor. 

Tak, ako sme sa rozprávali pred za čatím rokovania 

mestského zastupite ľstva, dávam návrh na zmenu bodu číslo 

21 a posunutie ako bod číslo dva na rokovanie dnešného 

zastupite ľstva. Je to Petícia za Exnárova, to je ZUŠ-ka 

a materská škola. Zjednodušene povedané, ten dôvod sme si 

povedali, oslovili nás oboch rodi čia, ktorí sú tu a ktorí 

by chceli vystúpi ť, tak uchádzam o, o to, aby sme posunuli 

bod číslo jedna(ëë) bod číslo dvadsa ťjedna ako  bod číslo 

dva.  

Ďakujem ve ľmi pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 
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K tomu faktická poznámka pána poslanca Drozda.  

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

Toto, toto cítim ako absolútne neférový krok. 

Samozrejme, sú tu pripravení aj rodi čia zo Základnej 

umeleckej školy, ktorí sú pripravení tak, ako je to  

v riadnom programe. 

My sme v čera na grémiu sa rozprávali o tom, aby tento 

bod bol po bode o 16-tej hodine, kde majú vystú, pr ávo 

vystúpi ť ob čania. Ja si myslím, že toto by bol absolútne 

neférový krok.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

My sme o tom diskutovali a chce o tom hovori ť aj pán 

námestník Budaj, ktorému dávam slovo. 

Nech sa pá či. 

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

Ďakujem pekne. 

Ja chcem navrhnú ť, aby sa jednak teda diel čie presunul 

bod 22 a 27 za 16-tu hodinu, teda za Vystúpenie ob čanov.  

A vcelku sa teda prihováram za to, aby sme pre 

budúcnos ť petície dávali za tento termín. Lebo je to po 

pracovnej dobe. Ak sa za nejakú vec zasadí vä čší po čet 
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občanov a tým pádom to pod ľa našich pravidiel prejde na 

naše rokovanie ako petícia, tak by sme to mali si c ti ť.  

Samozrejme ja nechcem proti pánovi, návrhu pána Pek ára 

sa vyjadri ť, ja neviem, ako to bolo dohodnuté, ak tu nejakí 

občania v tejto chvíli boli dopredu dohodnutí, ja nevi em, 

na politickom grémiu, tak to, ja nie som informovan í. Ale 

pre budúcnos ť odporú čam, aby, pán primátor, sa automaticky 

petície a informovania o rokovaniach, ktoré sa petí cií 

týkajú a to je aj Henbury Development, dávali po 

šestnástej, respektíve po 16.30, ke ď odznejú, ke ď odznejú 

vyjadrenia prípadne ob čanov, ktorí prichádzajú na túto 

hodinu, alebo polhodinku, ktorú sme vyhradili pre 

vyjadrenia ob čanov.  

Pre tento prípad teda navrhujem dvadsa ťjedna, (ëë) 

petícia 22 a 27. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Fakticky chce reagova ť pán poslanec a starosta Pekár.  

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

Ďakujem ve ľmi pekne za slovo.  

A súhlasím s pánom námestníkom Budajom do budúcnost i 

by sme si mali vytvori ť potom jasné pravidlá.  

Teraz vlastne chcú vystúpi ť ob čania, ktorí 

organizovali petíciu. Takže my nemáme informáciu, ž e ešte 
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ďalší nejakí chcú vystúpi ť. Takže tí ľudia si zobrali 

dovolenky, sú pripravení a čakajú tu. Takže by som 

poprosil, aby sme im umožnili vystúpi ť.  

Ďakujem ve ľmi pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

K tomuto sú tri ďalšie procedurálne poznámky.  

Ja si myslím, že toto sa dá vyrieši ť hlasovaním, takže 

len svojim kolegyniam chcem poveda ť, že to, čo navrhol pán 

námestník Budaj považujem za ve ľmi racionálne, aby sme na 

budúce do programu ku petíciám vždy písali, že po 1 6.30. by 

to bol návrh ako keby predkladate ľa pozvánky a ak sa 

poslanci rozhodnú inak, ako sa to možno stane v bod e 21, je 

to ich rozhodnutie, ale ten štandard sa mi zdá naoz aj 

rozumný nastavi ť tak, aby obyvatelia po pracovnej dobe 

mohli prís ť, vyjadri ť sa a potom my rozhodneme na základe 

diskusie.  

Ešte k tejto téme zrejme tri poznámky.  

Pán poslanec Uhler ako prvý.  

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

Ďakujem. 

Rozumiem tomu, pre čo chcete presunú ť bod 22 a je to 

racionálne ale nevidím dôvod presúva ť bod 27, pretože 

v tomto prípade nejde o nejakú čerstvú petíciu, ale 

o informáciu o rokovania so spolo čnos ťou Henbury. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Drozd. 

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

Ďakujem. 

Ja si myslím, že ten program visí na webe mestskej 

stránky a treba si cti ť takéto veci, lebo naozaj tieto 

presúvanie za čiatku, tak to naozaj sved čí o charaktere 

človeka, ktorý toto predkladá. Je to absolútne nefér ový 

krok a s týmto ja nebudem súhlasi ť absolútne.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Hr čka.  

Nech sa pá či. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Ja tiež mám informáciu o tom, že chcú vystúpi ť aj 

obyvatelia za základnú umeleckú školu. A vzh ľadom k tomu, 

že sú tu dve skupiny ob čanov, tiež považujem za neš ťastné, 

rieši ť to spôsobom, že sa to urobí pod ľa návrhu jednej 

skupiny na úkor druhej skupiny.  

Keby to bolo dopredu odkomunikované, nemám s tým 

absolútne žiadny problém, ale naozaj, teraz ad hoc,  jedni 

budú vedie ť, že sú teraz a tí druhí sa, bohužia ľ, do tých 

pár minút nedostavia. Takže, naozaj akože.  
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Rozumiem tejto iniciatíve ale tak isto súhlasím s t ým, 

aby sa možno takéto veci, nie len petície, ale aj v eci, kde 

jednoducho vieme, že tu je žiados ť zo strany ob čanov, 

presúvali po 16.30. Tým pádom je to po pracovnej do be. 

Nemusia tu celý de ň čaka ť. Môžu prís ť a vedia zhruba aj 

termín, že to bude niekedy, povedzme, od 16.30 do 1 7.30, 18 

a bolo by to férové vo či všetkým. 

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. 

Za prvé, nebude sa dnes rokova ť iba o informácii, 

pokia ľ ide o Henbury, ale  sa robia aj nejaké, nejaké 

ďalšie kroky a závery.  

Za druhé, ja si myslím, že systémovo by sme to mali  

vníma ť tak, že informácie, ktoré sa týkajú iniciatívy 

občanov, by mali odznie ť radšej v tých hodinách popoludní, 

kedy je po pracovnej dobe. A toto som aj odporu čil a verím, 

že, že to uznáte ako systémový krok pre budúcnos ť. Ale pre 

budúcnos ť, ja naozaj neviem pre túto chví ľu sa vyjadri ť, že 

či tu prišlo k nejakému nedorozumeniu alebo sa, aleb o sa 

robí, proste, z toho nejaký, nejaký zámer.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Ďalšie faktické už k tomu nebudeme môc ť mať, ak sa 

chceš prihlási ť, pán starosta, nech sa pá či, do rôzneho 

riadne, teda do ďalšieho poradia.  

Pán námestník predniesol návrh, ku ktorému boli šty ri 

faktické poznámky, zareagoval. Uzavreli sme to.  

Pani poslanky ňa Tvrdá, k programu.  

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

Ďakujem pekne za slovo.  

Pán primátor, nieko ľkokrát na poslaneckom grémiu sme 

Vás žiadali, aby ste nepredkladali materiály doru čené 

v náhradnom termíne. A vlastne opak je pravda, ke ď Vám 

ukážem, skoro na celej strane, so štyridsiatich bod ov desa ť 

bolo predložených v náhradnom termíne, plus jeden 

informa čný materiál.  

Dožadovala som sa Informácie o vybavených 

interpeláciách, nako ľko som ich mala dos ť v septembri, do 

dnes mi niektoré domov ani neprišli a si predstavte , ten 

náhradný termín bol, dnes na stole.  

Podľa mňa, takto sa pracova ť nedá, ur čite tu nie čo 

nefunguje, ke ď desa ť bodov zo štyridsiatich, jednoducho 

nedostávame pod ľa rokovacieho poriadku.  

Ďakujem. 
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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 námestník Budaj.  

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

Ja som rád, že pani Tvrdá tuná spomenula ten jav, 

ktorý tu máme a ktorý ur čite aj diváci týchto prenosov už 

si neraz všimli, že ve ľa vecí tu beží pod ľa dohôd, ktoré 

neodznejú alebo pod ľa výhrad, ktoré neodznejú na mikrofóny.  

Naozaj je ve ľmi dobré, pani Tvrdá, ak sa, tak ako ste 

to urobila teraz, tie výhrady povedia verejne. 

To je všetko.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Posledný prihlásený k programu pán poslanec Hr čka.  

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Ja by som chcel zaradi ť bod 1A oh ľadom podpísania 

mandátnej zmluvy a verejného obstarávania na 36 mil iónov 

eur prevádzka, údržba nehnute ľností.  

Jedná sa o to, že som si cez 211-ku vypýtal oficiál nu 

informáciu, kedy bola táto zmluva podpísaná. Dostal  som 
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informáciu, že 26. 6. 2013, avšak ke ď som si rovnakú 

informáciu vypýtal od riadite ľov základných umeleckých 

škôl, tak som sa dozvedel, že táto zmluva bola podp ísaná 

podstatne neskôr, od 24. 7. až 23. 8.  

Čiže hlavné mesto za čalo obstaráva ť za 36 miliónov 

služby cez vestník, napriek tomu, že nemalo splnomo cnenie 

a mandátnu zmluvu. Táto zmluva sa potom dodato čne je 

antidatovaná, to znamená, je absolútne neplatná, ne bola 

nikdy zverejnená na žiadnej stránke, pretože ju do dnešného 

žiadny z riadite ľov nemá.  

Na riadite ľov je vyvíjaný nátlak, riešia sa veci, ako 

to, že, bol proste na nich vyvíjaný nátlak oh ľadom podpisu 

zmluvy, a dokonca niektorým bolo vyhrážané odvolani e 

a podobne.  

Myslím si, že pri takto závažnej veci, akou je 

obstarávanie za 36 miliónov, by sa takéto pochybeni a, 

pochybenia. Doslova porušenia zákona stáva ť nemali. 

A vzh ľadom k tomu, že sú tam rôzne podpisy, chcel by som si 

túto vec necha ť vyjasni ť a chcel by som aj stanovisko Vás, 

pán primátor, oh ľadom toho, kedy zmluva bola podpísaná, 

pretože je tam na tej zmluve aj Váš podpis. A zmluv a, ktorá 

neexistovala 26. 6. a Vy ste ju podpísali, tak by s om chcel 

vedie ť, ako je to možné, že sa takéto nie čo mohlo sta ť. 

Z tohto dôvodu dávam na zaradenie tento bod, žiadal  by 

som o vysvetlenie a ur čite by som žiadal o to, aby boli 

zavolaní úradníci, ktorí to mali na starosti, preto že poda ť 

do vestníka podnet, alebo teda za čatie verejného 

obstarávania bez plnej moci a bez toho, aby ste bol i 
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splnomocnený kona ť v mene daných subjektov, mi príde dos ť 

zvláštne. A chcel by som vedie ť kto to urobil a na základe 

čoho? 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Faktickou poznámkou reaguje pán riadite ľ Gajarský. 

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

Ďakujem. 

Najprv k tomu, že jak ste hlasovali, respektíve 

nehlasovali, aj to, čo ste hovorili k minulému bodu, kde 

ste hovorili oh ľadne predradenia bodu týkajúce sa 

Exnárovej. Ste povedali, že chcete, aby boli takéto  veci 

najprv vopred odkomunikované, ke ď sa chcú predradi ť. To by 

som chcel aj ja dodrža ť, lebo o tomto nebola žiadna re č 

doteraz a nebol, nediskutovali sme. 

Samozrejme, viem k tomu poveda ť. Základným, základ je, 

my nepotrebujeme ma ť podpísané tieto mandátne zmluvy 

k tomu, aby sme vyhlásili verejnú sú ťaž. Nepotrebujeme ma ť 

podpísané k tomu, aby sme ju vyhlásili, k pochybeni u došlo. 

To priznávam úplne na rovinu a nemám s tým problém to 

prizna ť. Je to tak. V zmluve bolo napísané, že sa, pokia ľ 

sa nezverejní, myslím, do troch dní, že nebude na w ebe, tak 

je neplatná. Teda mandátna zmluva, o ktorej chcete dneska 

rokova ť je neplatná. Je neplatná a my musíme, ja zárove ň čo 

tu hovoríte (gong). 
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Môžem ešte pokra čova ť, len aby som to vysvetlil?  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Nie, momentálne diskutujeme o programe, reagujete 

faktickou poznámkou.  

Keď chceme o tom rokova ť, budeme si to vysvet ľova ť 

v tom bode. Diskutujeme o tom, či rokova ť, nerokova ť.  

Pani poslanky ňa Tvrdá. 

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

Ďakujem pekne za slovo.  

Pán primátor, ja podporujem návrh kolegu Hr čku, lebo, 

myslím si, že tu nejde o fazu ľky ale o 36 miliónov. Je to 

veľmi dôležitá sú ťaž, ktorá tu momentálne prebieha. Je 

namieste, aby úrad pripravil stru čný materiál, či už 

písomný alebo ústny. Myslím si, že toto nie je tera z pôda 

na to, aby pán riadite ľ to teraz vysvet ľoval, ale 

jednozna čne v tom bode.  

Takže požiadam tiež kolegov, aby podporili tento 

návrh.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pani poslanky ňa, len ja má problém, že ke ď to zaradíte 

ako 1A, tak máme teraz preruši ť s, tak kolega navrhol 1A. 
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Ako, ja sa tiež chcem obráti ť na pána poslanca Hr čku, 

ktorý zverejnil blog, ja som si ho pozorne pre čítal, za čal 

som veci rieši ť, preverova ť, aby som vám mohol da ť 

informáciu, ale predstava, že sa o tom bude rokova ť na 

zastupite ľstve, pán poslanec Hr čka, mohla zaznie ť podstatne 

skôr. Mohli ste avizova ť, že chcete o tom rokova ť, žiadate 

pripravi ť informáciu. Teraz máte pocit, že máme vytiahnu ť 

z rukáva veci.  

Čiže 1A, neviem poskytnú ť ni č a tá informácia bude len 

ústna, nebude to presne to, čo asi chcete.  

To znamená keby ste boli avizovali štyri dni skôr, 

lebo blog ste zverejnili, mám pocit, že pred týžd ňom, 

pokojne ste sa mohli na nás obráti ť, chcem zaradi ť bod, 

pripravte informáciu. Pripravili by sme podklady, m ohli by 

sme vecne rokova ť. Takto to budú také tvrdenia, Vy ste 

nie čo zistili, my sme nie čo zistili,  ako, nie to úplne to, 

čo chceme.  

Takto sa , pod ľa mňa, o vážnych veciach rokova ť nemá. 

Ale je to na Vás, aby ste to, aby ste to riešili ta k, ako 

uznáte za vhodné. Čiže myslím si, že mohli sme postupova ť 

korektnejšie aj z Vašej strany.  

Pán poslanec Hr čka, nech sa pá či.  

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Dobre, súhlasím. Teda navrhujem, aby sa ten bod 

zaradil ako prvý po obede, s tým že teda je tam nej aká 
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časová, máte nejaký čas, štyri hodiny na to, aby ste teda 

aspo ň nejakú stru čnú informáciu pripravili. 

A s tým že, pán primátor, dobre viete, že ke ď nie čo 

niekde zverejním, tak sa potom na to aj ďalej pýtam,  čiže 

ono je dos ť logické.  

Ale máte pravdu, v budúcnosti Vám to teda oznámim e šte 

osobitne, aby ste vedeli, že ke ď som na nie čo prišiel, tak 

chcem k tomu aj nejaké vysvetlenie. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Toto mi je úplne jasné.  

Lebo Vy ak chcete ústnu informáciu, tú Vám viem pod ať, 

ak chcete písomnú, a zaznelo tu slovo písomná, a te n 

materiál alebo tá vec si to zaslúži, tak to naozaj stojí za 

to, avizova ť skôr.  

Pán riadite ľ Gajarský.  

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

Chcem len poveda ť, že vždy aj po čas zastupite ľstva sú 

zamestnanci k dispozícii. Majú toho ve ľa, tie štyri hodiny 

neviem. Tam je priestor na to, aby sme podali ústnu  

informáciu, to áno, ale ak chcete písomnú, ja by so m to 

navrhol tak, jak povedala aj pani poslanky ňa Tvrdá, aby sme 

to zaradili kludne na nasledujúce zastupite ľstvo, ja Vám tu 
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informáciu podám a nie je s tým problém. Bude aj v písomnej 

forme.  

Ale chcem ešte poveda ť, čo som nedopovedal.  

Nikto, nikto sa nevyhrážal. Ja som sa s nimi streto l, 

so zástupcami zušiek aj cévecé čiek. Nikto sa im nevyhrážal, 

môžte sa ich opýta ť. V čera, v čera som mal s nimi 

stretnutie, k ľudne sa ich opýtajte znovu, nikto, nikto sa, 

nikto takéto nie čo netvrdil a nepovedal im. Dobre?  

Ďakujem pekne. 

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 za slovo. 

Som členom komisie, ktorá sa zapodieva práve týmto 

výberovým konaním. Podotýkam, bez práva hlasova ť.  

Pán riadite ľ, ja osobne som Vás vyzval, aby ste 

o priebehu doterajšej práce informovali zastupite ľstvo. 

Čiže pripájam sa k tomu, čo pán kolega Hr čka hovorí, že to 

nie je len tak ad hoc, svojim spôsobom Vy ste mali byť 

aspo ň na ústnu informáciu dostato čne pripravený, len z toho 

dôvodu, že ten problém ako taký, sa objavil už v pr iebehu 

tohto, toh, práce komisie.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pani poslanky ňa Tvrdá. 

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

Ďakujem. 

Ja len dve vety. 

Pán riadite ľ, neviem odkia ľ si na to prišiel, že ja 

som hovorila o ďalšom zastupite ľstve, ja som jasne 

povedala, že na tomto zastupite ľstve. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Áno. Budeme hlasova ť samozrejme. Návrh bol predložený, 

pán poslanec Hr čka ho upresnil, že nie bod 1A, ale prvý bod 

po obede. O tomto návrhu samozrejme dám hlasova ť. 

Ešte máme jedného prihláseného k programu. Je to pá n 

poslanec Drozd. 

Nech sa pá či. 

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

Ďakujem pekne za slovo. 

My sme si v tomto zastupite ľstve po dohode odsúhlasili 

politické grémium, kde sa de ň pred zastupite ľstvom 

stretávame zástupcovia jednotlivých, jednotlivých k lubov.  

Po tomto grémiu máme zvä čša pravidelné stretnutie 

s primátorom, ktoré sa tiež udialo v čera.  
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Ani na grémiu, ani u primátora sa nespochybnil 

program. Hovoríme o tom, že ur čité veci sa môžu doplni ť, 

ale si to tam povieme.  

U primátora v čera na stretnutí členov klubov alebo 

predsedov klubov sa hovorilo o tomto bode, povedali  sa za, 

proti, rôzne názory. A čo sa týkalo zaradenia do programu 

sa hovorilo iba o tom, že pán primátor navrhne, aby  to bolo 

po šestnástej hodine po Vystúpení ob čanov. Bu ď teda, ja som 

to tak pochopil, bu ď to bude bod číslo dvadsa ťjedna alebo 

bude zaradený hne ď po, po Vystúpení ob čanov.  

Preto toto vnímam, túto iniciatívu pána Pekára ako 

naozaj podraz na ľuďoch, ktorí sa k tomu majú vyjadri ť. 

Lebo sú tu dve strany, ja si myslím, že si to majú 

vydiskutova ť a poveda ť a potom samozrejme aj poslanci sa 

majú relevantne rozhodnú ť.  

Takže  neme ňme pravidlá, lebo potom naozaj ani, ani to 

politické grémium, ani to stretávanie s Tebou, pán 

primátor, strácajú význam.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Faktickou chce zareagova ť pán Pekár, nech sa pá či.  
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Ing. Dušan   P e k á r , poslanec MsZ: 

Pravidlá neboli a ja podporujem návrh pána námestní ka 

Budaja, Budaja, aby sme tie pravidlá si ur čili, aby boli 

jednozna čne jasné do budúcnosti.  

O charaktere a iných pejoratívnych výrazoch by som 

hovoril najmä v prípade, ke ď niekto o dvadsiatej druhej 

hodine dá návrh na predaj majetku mesta a nikto o t om 

nevie.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Týmto sme uzatvorili návrhy z vašej strany ku 

programu. 

Ideme hlasova ť o jednotlivých návrhoch.  

Ako prvý zaznel zo strany pána poslanca Pekára, aby  

sme bod. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón, nezrozumite ľné) 

Prosím? Jaj, prepá č, som si nevšimol.  

Nech sa pá či, pán poslanec Drozd chce ešte reagova ť na 

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

Musím zareagova ť na to, lebo ja naozaj v bode Rôzne 

pýtal, a ke ď si to pozriete prepis, pána riadite ľa 

Gajarského, či môžme o tomto bode rozpráva ť. Nenavrhoval 

som predaj majetku. Ja som sa spýtal pána riadite ľa, môžte 

si to zo záznamu pozrie ť, či môžme o tomto bode rokova ť.  

A nehovorte, že o tom nikto nevedel. Bolo to 

predjednané s viacerými predsedami klubov a bolo to  

predjednané s predstavite ľmi ako riadite ľ a šéf 

majetkového.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Tým sme uzatvorili návrhy k programu.  

Prejdeme k hlasovaniu o vašich návrhoch, ktoré ste 

predložili.  

Ako prvý zaznel návrh pána poslanca Pekára, aby sme  

o bode 21 rokovali ako o bode číslo 2. Je to petícia 

Exnárova, materská škola, základná umelecká škola  Návrh 

je, prerokova ť to ako bod číslo dva. Ak ten návrh neprejde, 

je tu návrh, aby sme o ňom rokovali o 16.30, to znamená ako 

o prvom bode po, po Vystúpeniach ob čanov.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón, nezrozumite ľné) 
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Ja len hovorím, že to sme povedali, že by fungovalo  

keď. Môžme ho prerokova ť, akože ke ď príde na program. Nech 

sa pá či, aj to je alternatíva.  

Čiže návrh je, aby sa rokovalo o bode číslo 2, o bode 

číslo 21 ako o bode číslo 2.  O tomto ideme teraz hlasova ť.  

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťsedem prítomných, 

dvadsa ťsedem za, šiesti proti, ôsmi sa hlasovania 

zdržali. 

Konštatujem, že tento návrh sme schválili. 

Takže budeme ešte pred rozpo čtom hovori ť o bode číslo 

dvadsa ťjeden.  

 

Druhý návrh zaznel zo strany pána poslanca 

a námestníka Budaja. Ja ho rozdelím na dve časti, lebo boli 

tu rôzne názory, akým spôsobom k tomu sa postavi ť. Prvý 

návrh bol taký, aby sme o bode 22, to je tá druhá petícia  

rokovali o 16.30 ako o prvom bode po, po Vystúpenia ch 

občanov.  

Prosím, prezentujte sa a hlasujte, o tomto návrhu.  

Petícia Evolu čný park, aby bola prerokovaná ako prvá 

popoludní.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Chcel to po ob čanoch, ja som to tak povedal. Tu už 

to ľko demokratov nemáme za tento návrh.  
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Tridsa ťpäť prítomných, 

dvanás ť za, jeden proti, dvadsa ťjeden sa zdržalo, 

jeden poslanec nehlasoval. 

Takže o tomto bode budeme rokova ť vtedy ke ď príde na 

program.  

 

Ďalší návrh zaznel, aby sme o bode 27 rokovali tiež 

ako po Vystúpeniach ob čanov . Je to Informácia o rokovaniach 

so spolo čnos ťou Henbury.  

Prosím, prezentujte sa a hlasujte o tomto návrhu.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťšes ť prítomných, 

štyria za, traja proti, dvadsa ťdevä ť sa hlasovania 

zdržalo. 

Konštatujem, že tento návrh tiež nebol schválený.  

 

Posledný návrh predložil pán poslanec Hr čka, ktorý 

navrhol, aby sme predložili, alebo rokovali o infor mácii 

Informácia o sú ťaži o prevádzke a údržbe,  takto nejako 

stru čne by som to nazval, ktorú prerokujeme ako prvý bod po 

obedňajšej prestávke.  

Toto je návrh pána poslanca Hr čku.  

Prosím, prezentujte sa a hlasujte o tomto návrhu. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťšes ť prítomných poslancov, 
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tridsa ťjeden za, jeden proti, štyria sa hlasovania 

zdržali. 

Konštatujem, že sme schválili tento návrh.  

 

To sú vlastne všetky návrhy, ktoré zazneli z vašej 

strany.  

Zobrali ste, predpokladám, na vedomie to, že v Rôzn om 

budeme rokova ť o problematike bunkrov, o tom materiály, 

ktorý ste dostali na stoly, pretože si myslím, že j e to 

možné urobi ť bez nejakého osobitného hlasovania.  

Potrebujeme ešte rozhodnú ť o bodoch číslo 9, 23, 25, 

26, 27 a 38, že o nich budeme dnes vôbec rokova ť, pretože 

nemajú stanoviská bu ď komisie alebo mestskej rady.  

Ak nie sú návrhy na osobitné hlasovanie, prosím, 

prezentujte sa a hlasujete o zaradení týchto bodov 

programu. 9, 23, 25, 26, 27 a 38. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón, nezrozumite ľné) 

Chceli ste nie čo, pán poslanec, na vy ňatie? Na 

osobitné hlasovanie? 

(poznámka: hovor mimo mikrofón, nezrozumite ľné) 

Bod číslo 9 to sme mohli si v čera poveda ť, tak.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón, nezrozumite ľné) 
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Aha, dobre. Čiže chcete, aby sme o zaradení toho bodu 

hlasovali samostatne. Nech sa pá či. Dobre. 

Rozdelíme ten blok na dve časti. Ja som sa preto vás 

pýtal, či má niekto nejaké návrhy. Pán poslanec Nesrovnal 

navrhuje, aby sme o bode 9 samostatne a ostatné bod y, aby 

sme schválili o ich zaradení, zaradenie.  

Bod číslo 9, pod ľa jeho vyjadrenia, nemá stanovisko 

starostu, súhlasné. Negatívne dokonca. Teda má nega tívne 

stanovisko, čo zvykneme bra ť ako dôvod, že o tom bode 

nerokujeme a snažíme sa dotiahnu ť veci tak, aby sme mali 

zhodný názor s mestskou časťou.  

Čiže o bode devä ť dám teraz hlasova ť, ke ďže je 

zaradený v programe.  

Prosím, prezentujte sa a hlasujte kto je za jeho 

zaradenie. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón, nezrozumite ľné) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Ja musím hlasova ť o zaradení, pretože bod nebol 

prerokovaný na mestskej rade.  

(Prezentácia a hlasovanie pokra čuje.) 

K bodu číslo 9 mi tu ukazuje pán vedúci, že máme 

stanovisko pani starostky.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón, nezrozumite ľné) 
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Aha, nám to nepovedala. Dobre. 

(Prezentácia a hlasovanie pokra čuje.) 

Tridsa ťpäť prítomných, 

jeden poslanec hlasoval za, devätnás ť proti, pätnás ť 

sa hlasovania zdržalo. 

Konštatujem, že bod číslo 9 sme nezaradili do 

programu, nebudeme sa ním dnes zaobera ť.  

 

Predkladám vám návrh na hlasovanie o bodoch číslo 23, 

25, 26, 27 a 38, to sú vä čšinou tie informa čné body, 

o ktorých navrhujem, aby sme dnes o nich rokovali.  

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťosem prítomných, 

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

nehlasoval. 

Konštatujem, že o zaradení týchto bodov sme rozhodl i 

kladne. 

 

Posledné hlasovanie je hlasovanie o programe ako 

celku.  

Prosím, prezentujte sa a hlasujte o programe tak, a ko 

sme ho upravili vašim osobitným hlasovaním.  

Prezentujte sa a hlasujte.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 
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O programe ako o celku hlasujeme, pani poslanky ňa. Už 

sme všetky tie čiastkové veci rozhodli. Ideme hlasova ť 

o programe ako celku.  

(Prezentácia a hlasovanie pokra čuje.) 

Tridsa ťosem prítomných, 

tridsa ťpäť hlasovalo za, jeden poslanec bol proti, 

dvaja sa zdržali. 

Konštatujem, že sme schválili program dnešného 

zasadnutia a budeme sa ním riadi ť.  

 

 

BOD 1 INFORMÁCIA O PLNENÍ UZNESENÍ 

MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO 

MESTA SR BRATISLAVY SPLATNÝCH K  31. 

10. 2013 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Bod číslo jeden je Informácia o plnení uznesení 

Mestského zastupite ľstva hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy, ktoré boli splatné k  31. 10.  2013. 

Predkladáme vám materiál bez úvodného slova, skôr j e 

tu priestor pre vás, aby ste sa vyjadrili  ku plnen iu 

uznesení mesta.  

Konštatujem, že sa prihlásil pán poslanec Kolek.  
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Nech sa pá či, pán poslanec. 

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

Ďakujem za slovo. 

Ja nejakým spôsobom pokra čujem v tom, čo pri tomto 

bode vždy mám na zreteli, že to, čo je napísané, by malo 

byť pravdivé.  

Čiže najskôr by som sa dotkol uznesenia číslo 1017 

zaradeného v bode A 1.5. 

Body, bod, bod, pod bodom jedna sú zaradené všetky 

body, ktoré predkladate ľ považuje za schválené. 

Dávam návrh na zmenu uznesenia a tento bod A 1.5 

zaradi ť ako bod A 3.4. Pod číslom A 3.4 do kolónky, alebo 

do súpisu uznesení, ktoré nie sú splnené.  

O čo sa jedná. Uznesenie pod číslom hovorí o probléme, 

ktorý vznikol v súvislosti s obhospodarovaním pozem kov pod 

cintorínmi. Ktoré, ktoré, teda tento bod bol vyvola ný tým, 

že sme došli k finan čnej ujme vzh ľadom na požiadavku 

reštituenta, ktorý si uplatnil aj súdnou cestou a v ymohol 

radenie finan čné, vzh ľadom na neoprávnené obohacovanie 

užívate ľa cintorína.  

Uznesenie hovorí o tom, že všetci dotknutí majiteli a 

pozemkov pod cintorínom budú listom upovedomení o t om, že 

užívate ľ cintorínov si je vedomý toho, že vlastnícke pomar,  

pomery sú nevyjasnené. Vzh ľadom na to, že som členom našej 

farskej ekonomickej rady viem, že doteraz, konkrétn e 
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v mestskej časti Devín cintorín patrí farskému úradu, 

takáto výzva z magistrátu neprišla, alebo z MARIANU MU.  

Čiže toto uznesenie, pokia ľ teda nebude teraz 

konštatované nie čo iné, považujem za nesplnené.  

To, čo je predložené ako analýza majetkových dopadov, 

pokia ľ by magistrát alebo MARIANUM chcela vysporiada ť 

majetkové vz ťahy, je len diel čia časť, ktorá má by ť 

nápovedou k tomu, ako sa tento problém bude rieši ť. Čiže či 

už navrhnú ť nájom, prenájom, odkúpenie alebo iný spôsob, 

hej, ale ako uznesenie nepovažujem za splnené. Z te xtu, 

z textu uznesenia.  

Ďalší, ďalšie uznesenie je číslo 971 v bode, zaradené 

pod bodom A 2.4, tak isto ho považujem za nesplnené  

a zarad, teda návrhom za zmenu uznesenia ho navrhuj em 

zaradi ť ako bod A 3.5 do nesplnených.  

Jedná sa, dva štyrka. Žiada sa riadite ľ magistrátu 

o priebežné predkladanie informa čného materiálu veb, 

vypracovaných znaleckých posudkoch vo forme excelov skej 

tabu ľky, ktoré obsahujú najmä meno znalca. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prepá čte.  

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

Pán primátor. 
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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. Máte slovo. 

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

Áno, ďakujem. 

Pán primátor, na ostatnom zastupite ľstve ste 

konštatovali, že ste pochopili o čo mi ide, ke ď hovorím, že 

tieto uznesenia sú nesplnené. Poprosím Vás, nejakým  

spôsobom zrozumite ľnejším to interpretujte aj tomu, kto 

zostavuje tento materiál, aby naozaj sa vyvarovala tá istá 

opakujúca sa chyba, ktorá uznesenie, ale absolútne neplní.  

Čiže tam je tá jednozna čná požiadavky, že ako 

informa čný materiál bude zostavený podklad, ktorý hovorí 

aké znalecké posudky boli vypracovaní v predchádzaj úcom 

mesiaci.  

Keď si pozrieme dneš tento, dnes tento informa čný 

materiál, tak je tam znáška znaleckých posudkov od roku 

2011 myslím, až po dnešné aktuálne dátumy. Čiže poprosím, 

aby nabudúce už tento materiál bol urobený v zmysle  

prijatého uznesenia. 

Ďalší bod ktorý, ktorý si dovolím poveda ť je uznesenie 

číslo 1146. Je to to, čo sme prijali v súvislosti 

s odsúhlasovaním závere čného ú čtu za rok dvanás ť. Tá 

konštatácia, ktorá sa v tomto materiály dotýka len dvoch 

bodov uznesenia je neúplná, v podstate je, je celé 

uznesenie nesplnené. A takto ho navrhujem zaradi ť aj do, do 

uznesenia. Inventarizácia zatia ľ neprebehla, tie, tie 
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majetkové vz ťahy či už v súvislosti s Dopravným  podnikom, 

alebo vysporiadaní iných nejasností, ktoré vyplýnal i, 

vyplynuli aj z predchádzajúcich inventarizácií, po čínajúc 

rokom desa ť, sa do dnešného d ňa nepodarilo vedeniu 

odstráni ť a preto si myslím, že stojí za zmienku hovori ť 

ako o nesplnenom v rámci celého uznesenia.  

Zmenu na uznesenie dávam písomným spôsobom.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Ďalší prihlásený v tomto bode pán poslanec Len č.  

Ing. Peter   L e n č , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo, pán primátor.  

V tomto materiáli sa nachádza aj informácia o rieše ní 

uznesenia, ktoré sa týka Informácie o trasovaní rop ovodu 

Bratislava – Schwechat, máme zaradený aj bod na rok ovanie.   

Mne tam stále, stále chýba stanovisko Bratislavskej  

vodárenskej spolo čnosti. Po čul som, že už sa kone čne 

podarilo, teda oficiálne požiada ť Béveesku (poznámka:  BVS) 

o vypracovanie tohto stanoviska. Ak by sa náhodou, do toho 

času, kým budeme prerokováva ť ten bod, niekde objavilo, bol 

by som rád, keby tam bolo zaradené.  

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 Šindler.  

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

Ďakujem za slovo, pán primátor. 

Chcel by som informova ť mestské zastupite ľstvo, že 

včera podve čer som dostal mailom vyjadrenie generálneho 

riadite ľa stanovisko, k stanovisku Bévees (poznámka:  BVS),  

k tejto trase ropovodu. Dostal kópiu aj pán primáto r.  

Ja som ho zárove ň preposlal na pani Furgalákovú, nech 

ho rozmnožia dnes, pripraví všetkým poslancom. Zati aľ sa 

tak nestalo. Dúfam, že pokia ľ príde tento bod, že sa tak 

stane.  

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: 

Ďakujem za slovo. 

Ja pod ľa informácií čo mám, tak tento list, neviem či 

bol presne prerokovaný so všetkými členmi predstavenstva, 
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neviem, či to neni názor iba samotného generálneho 

riadite ľa.  

Takže to ľko k tomu bodu, že ke ď ho budeme 

distribuova ť, mali by sme sa k tomu aj tak správa ť, alebo 

proste bra ť ho takto na vedomie.  

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. 

Takže na základe minulého upozornenia sa za čali 

znalecké posudky dop ĺňať tak, ako je prijaté uznesenie. To 

znamená, že sú zverejnené na webovej stránke, aby b oli 

prístupné obyvate ľom. Na minulom zastupite ľstve to tak ešte 

nebolo.  

A napriek tomu, napríklad, som si tam za čal h ľadať 

znalecké posudky oh ľadom Kamenného námestia, bol som teda 

zvedavý ako sa dopracovali k danej cene, ktorá bola  

zverejnená, za ktorú sme teda išli toto Kamenné nám estie 

predáva ť a došlo tam k nesúladu, že v materiáli máme 

uvedené, že sa jedná o znalecký posudok 15/2013 pán a 

Holíka.  Ten ke ď som tam našiel, tak znalecký posudok pána 

Holíka 15/2013 síce je medzi tými zverejnenými, ale  netýka 

sa Kamenného námestia tak, ako je uvedené v materiá li, môže 
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to by ť proste nejaká iná chyba, len, len to Kamenné 

námestie som tam ani nenašiel.  

Takže chcem po ďakova ť, že sa teda pohlo a za čalo sa 

plni ť toto uznesenie, napriek tomu, by ešte by to možno 

k dokonalosti trebalo trochu vyšperkova ť.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Takže, prosím, zareagujeme na to, čo ste, čo ste 

hovorili.  

Tá otázka oslovi ť vlastníkov cintorínov, pán poslanec, 

dvojse čná v tom zmysle, že Vy ak dáte ľuďom na vedomie, že 

majú pozemky pod našimi cintorínmi, tak sa za čnú domáha ť 

peňazí. Lebo to sa stalo v tom konkrétnom prípade. Čiže ak 

trváte na splnení toho uznesenia, všetkým oznámime,  áno, 

jeden už to vyhral, môžte aj vy vyhra ť, nech sa pá či.  

Ako, zvážte, čo, čo ste, čo chcete dosiahnu ť, lebo ak 

toto dosiahneme, my sme Vám vy číslili, že to mesto bude 

stá ť ve ľa pe ňazí. Potom Vás nikto nepochváli. Ale ak trváte 

na tom, že to je nesplnené a máme každému oznámi ť, že môže 

si získa ť peniaze za pozemok pod cintorínom, ja to 

samozrejme urobím.  

Ja som sa snažil urobi ť to tak, že sme identifikovali, 

dali vám na vedomie a zvážme ďalší postup. Čiže formálne Vy 

máte pravdu, pán poslanec, že sme neposlali tie lis ty, ale 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 21. november 2013  

 51 

zvažovali sme, či dosiahneme ten efekt, ktorý chcelo 

zastupite ľstvo.  

Takže, prosím, skúsme si to vyjasni ť. Možno tuná, 

možno na finan čnej komisii. Ja Vám dám na to priestor.  

Čo sa týka posudkov, som rád, že tu zaznela 

informácia, že sme sa posunuli. Budeme o tom hovori ť 

s pánom vedúcim, aby sme tie posudky zverej ňovali čo 

najpresnejšie tak, ako sme ich dostali. Proste, mys lím si, 

že to uznesenie plníme, ale ak budete ma ť názor, že nie, my 

sa o tom poradíme, aby sme tu informáciu pripravova li čo 

najpresnejšie.  

Čo sa týka zú čtovania, len pre pána poslanca Koleka aj 

pre vás ostatných chcem poveda ť, že na budúce 

zastupite ľstvo vám predložíme usporiadanie majetkových 

vz ťahov s Dopravným podnikom. Kone čne sme sa dopracovali 

zmlúv nájomných, zverovacích a podobne. Teda zverov acích. 

Takých zmlúv, ktoré dávajú veci do majetku a základ ného 

imania Dopravného podniku.  

Čiže vieme vám to predloži ť na schválenie. Čiže už sme 

tam, kde pán poslanec upozor ňuje, že by sme mali by ť už 

teraz. Máme veci pripravené, pôjdu na decembrové 

zastupite ľstvo. Čiže môžme poveda ť, že dnes sme ešte 

nezú čtovali, že sme ešte neurobili to, čo sme mali.  

Chcel som len zareagova ť na tie cintoríny. Tie ostatné 

dve veci rozumiem, že chcete ma ť presnejšie urobené, ak 

skonštatujete, že neboli splnené. Majetkové veci by  mali 

byť, teda tie finan čné veci by mali by ť na budúcom 
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zastupite ľstve, čiže to splnené bude. Posudky, tak ako ste 

povedali, si ešte prejdeme s pánom vedúcim. U tých 

cintorínov neviem celkom presne, že či to máme urobi ť a či 

naozaj trváte na tom, aby sme to splnili tak, ako j e to 

napísané.  

Pán poslanec, to ľko len, ako krátka reakcia na to, čo 

ste, čo ste povedali.  

Nech sa Vám pá či, máte faktickú poznámku.  

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

Ďakujem, pán primátor. 

Naozaj pokia ľ by ste boli z titulu zostavovate ľa tohto 

bodu zaradili tento bod ako nesplnený, myslím, že b y to 

bolo prešlo bez poz, ve ľkého všimnutia si. Respektíve by sa 

teda o tom hovorilo a nie v tomto duchu.  

Ja, povedali ste tu úlohu demokracie pred chví ľkou pri 

hlasovaní za jednotlivé pozme ňujúce návrhy. Čiže v tejto 

súvislosti si myslím naozaj,  že nie je žiaduce str kať 

hlavu do piesku a hovori ť o tom, že problémy nie sú, ke ď 

sú. Hej? Tento bod bol nastavený takým spôsobom, že  sme ho 

zistili ako bod, ako bod, ktorý treba rieši ť. Tu ja 

nepredpokladám nejaké rapídne ozývanie sa vlastníko v 

pozemkov pod cintorínmi a teraz pla ťte, pla ťte, pla ťte. 

Hej? Dajme si akurát na stôl to, čo je jasné, že je jasné 

ako problém.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec, povedali sme si na to svoj názor. 

Uvidíme, ako sa zastupite ľstvo k tomu vyjadrí.  

Konštatujem, že nemáme ďalšieho prihláseného. 

Uzatváram diskusiu k bodu číslo jeden.  

Prosím, návrhovú komisiu, keby predložila návrhy na  

hlasovanie.  

Nech sa pá či. 

Predseda návrhovej komisie 

Ing. Peter   Len č, poslanec MsZ: 

Dostali sme dopl ňujúci, respektíve pozme ňujúci návrh 

pána poslanca Koleka, ktorý navrhuje, aby uznesenie  číslo 

1017/2013, 1017/2013 bolo vyradené z časti A 1.5, čiže to 

je časť B bod 1 zo d ňa 27. 3. 2013, aby bolo zaradené do 

nesplnených uznesení ako bod A 3.4.  

Zárove ň teda tomu rozumiem dobre, že by malo by ť 

zaradené aj do pred ĺženia termínov, pretože pán poslanec tu 

navrhuje termín decembrové zastupite ľstvo.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Áno, áno. Ke ď povieme, že je nesplnené, musí ma ť nový 

termín. To je logické.  
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Predseda návrhovej komisie 

Ing. Peter   Len č, poslanec MsZ: 

Dobre. 

Ďalej, uznesenie číslo 971/2013, to je časť C zo d ňa 

27. 2. 2013, vyradi ť z bodu A 2.4 a zaradi ť do nesplnených 

uznesení ako A 3.5. Uznesenie pod číslom A 2.5 ozna či ť ako 

A 2.4.  

A ako posledné navrhuje do časti A 3 pod bodom A 3.4 

doplni ť uznesenie 1146/2013 časť B body 1., 4., 5., 6. 

A zárove ň teda do pred ĺženia termínov so zaradením na 

decembrové zastup, teda termín decembrové zastupite ľstvo.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec, môžme urobi ť tak, že by sme to prvé 

uznesenie, týkajúce sa cintorínov, hlasovali samost atne 

a tie ďalšie dve samostatne? Súhlasili by ste s takým 

postupom? Zdalo by sa mi to korektné, aby sa poslan ci 

k tomu vyjadrili samostatne k tej veci cintoríny 

a samostatne k tej veci posudky a zú čtovanie, kde sú veci 

úplne jasné a Vy ste správne upozornili, že treba t o rieši ť 

na decembrovom zastupite ľstve.  

Prosím, dajte slovo pánovi poslancovi Kolekovi, aby  sa 

mohol vyjadri ť, či s takýmto procedurálnym postupom 

súhlasí.  

Nech sa pá či, pán poslanec. 
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Ing. Ignác   K o l e k , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Ja myslím, že túto požiadavku môže vznies ť hockto 

z prítomných a ja s t, a ja s ňou súhlasím.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne.  

Takže o tom uznesení prvom, ktoré čítal pán predseda 

návrhovej komisie, týkajúcom sa cintorínov 1017 bud eme 

hlasova ť ako prvom. Konštatujeme nesplnené, to je návrh 

pána poslanca a presunutie na decembrové zastupite ľstvo.  

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Hlasujeme o uznesení 1017, týkajúcom sa cintorínov,  

návrh je nesplnené, presunú ť na splnenie.  

(Prezentácia a hlasovanie pokra čuje.) 

Tridsa ťsedem prítomných, 

tridsa ťsedem za, nikto nebol proti, nikto sa 

hlasovania nezdržal. 

Konštatujem, že sme prijali tento pozme ňujúci návrh.  

 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 21. november 2013  

 56 

Pán predseda pre čítal ďalšie dva návrhy, ja nebudem to 

opakova ť, ale vieme, že sa týkajú zú čtovania finan čných 

vz ťahov s tým, že tie detaily boli tuná pre čítané.  

Prosím, hlasujeme o ďalších dvoch návrhoch 

konštatujúcich nesplnenie uznesenia a terminovanie na 

december.  

Prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťsedem prítomných, 

tridsa ťšes ť za, nikto proti, jeden sa hlasovania 

zdržal. 

Konštatujem, že sme prijali aj tento návrh.  

 

Teraz dávam slovo opä ť návrhovej komisii.  

Nech sa pá či, pán predseda.  

Predseda návrhovej komisie 

Ing. Peter   Len č, poslanec MsZ: 

Teraz budeme hlasova ť o návrhu uznesenia ako celku 

s tým doplnením, ktoré sme teraz odhlasovali.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 
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Tridsa ťsedem prítomných, 

tridsa ťsedem za, nikto nebol proti, nikto sa 

hlasovania nezdržal. 

Konštatujem, že sme prijali platné uznesenie k bodu  

jedna.  
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BOD 2 PETÍCIA ZA:  

1. ROZDELENIE BUDOVY NA EXNÁROVEJ UL. Č. 

6, SÚP. Č. II 3124 NA DVE OSOBITNÉ 

NOVÉ BUDOVY S OSOBITNÝM SÚPISNÝM 

ČÍSLOM,  

2. ODZVERENIE NOVOVYTVORENEJ BUDOVY NA 

EXNÁROVEJ UL. Č. 6 Z PÔVODNÉHO SÚP. 

Č. II 3124, V KTOREJ SÍDLIA 

ELOKOVANÉ TRIEDY MŚ BANCÍKOVEJ  ( 

ĎALEJ LEN “NOVÁ BUDOVA Č. 1 „) – 

ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLE, EXNÁROVA 

6 BRATISLAVA,  

3. ZVERENIE NOVEJ BUDOVY Č. 1 DO SPRÁVY 

MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA – RUŽINOV 

ZA ÚČELOM ZACHOVANIA TRIED MŠ 

BANCÍKOVEJ 2, ELOKOVANÉ PRACOVISKO 

EXNÁROVA 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ako o bode číslo dva budeme rokova ť o pôvodne 

zaradenom bode 21, ktorým je Petícia za rozdelenie budovy 

na Exnárovej ulici číslo 6 na dve osobitné nové budovy 

s osobitným súpisným číslom. Druhý bod petície je 

odzverenie novovytvorenej budovy z pôvodného súpisn ého 

čísla, v ktorom sídlia elokované triedy, ktorá sa ďalej 

nazýva Nová budova číslo 1 a potom zverenie tejto novej 

budovy do správy mestskej časti Ružinov za ú čelom 

zachovania tried Materskej školy Bancíkova 2, eloko vané 

pracovisko Exnárova.  
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Dovoľte krátky úvod, pretože túto tému 

v zastupite ľstve už celkom dobre poznáme, sme o nej 

viackrát rokovali.  

Petícia bola predložená rodi čmi Materskej školy na 

Bancíkovej, ktoré majú elokované triedy a pracovisk o na 

Exnárovej ulici, kde materská škôlka funguje od rok u 1966. 

A v roku 2010 sa stalo to, že pán primátor Ďurkovský 

a mestské zastupite ľstvo zverili túto budovu do správy 

Základnej umeleckej školy Exnárova bez toho, aby vy riešili 

otázku, čo bude s de ťmi materskej školy.  

S touto situáciou sme potom boli konfrontovaní my a ko 

zastupite ľstvo, kedy sme h ľadali riešenie pre umiestnenie 

jednej a druhej školy, pretože aj materská škola je  školou. 

Čiže aj základná umelecká škola aj materská škola h ľadali 

cestu. My sme ju h ľadali s pánom starostom Pekárom a návrh, 

ktorý vám dnes predkladáme ako reakciu, ako odpove ď na 

petíciu, pretože to je úloha, ktorú má splni ť 

zastupite ľstvo, v prípade, že bola predložená petícia 

s po čtom podpisov vä čším ako tritisíc, v tomto prípade je 

to viac ako šes ťtisíc podpisov, navrhujeme, aby sme zobrali 

na vedomie túto petíciu, súhlasili s tým návrhom na  

rozdelenie budovy na dve časti, aby sme zverili tú časť, 

ktorá sa týka materskej časti do správy mestskej časti 

Ružinov s tým, že by sme to podmienili tým, s čím mestská 

časť v zásade súhlasí, a to, že nám prispeje na to, aby  sme 

mohli my vyrieši ť náš problém so základnou umeleckou 

školou, pretože táto petícia rieši len polovicu mat erská 

škola, že nám mestská časť prispeje pä ťdesiatimi percentami 

nákladov či na  nadstavbu, prístavbu alebo rekonštrukciu. 

Táto vec nie je zatia ľ rozhodnutá a budeme sa ňou zaobera ť 
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následne. A potom požiada ť primátora o to, aby sme vykonali 

potrebné kroky pre rozdelenie budovy, predloži ť návrh na 

odzverenie budovy z Exnárovej s zverili ho do správ y 

mestskej časti Ružinov a samozrejme, aby sme vyriešili aj 

tú našu časť problému, predloži ť konkrétny návrh na 

nadstavbu, prístavbu alebo rekonštrukciu.  

A tu sa lokalizujú tri lokality, o ktorých sme 

hovorili v komisii, ktorú sme spolo čne s pánom starostom 

Pekárom ustanovili, a to je bu ď na Exnárovej nadstavba, 

prístavba, alebo prístavba na Bancíkovej, prípadne riešenie 

nového priestoru pre základnú umeleckú školu na Urá novej 

ulici, kde teraz máme prenajatý priestor pre ubytov ňu, ale 

je to pôvodne materská škola, ktorá by sa dala prer obi ť pre 

potreby základnej umeleckej školy.  

Čiže toto riešenie bude predložené v takom čase, ako 

budeme schopní prís ť k rozhodnutiu. Je tu návrh apríl 2014. 

Toto je vlastne odpove ď, tak ako som ju teraz 

sumarizoval, na petíciu, ktorú predkladajú rodi čia. Pri čom 

chcem zvýrazni ť, že nemyslím, že by sme dnes mali odpoveda ť 

iba na jednu polovicu toho problému, ale snažíme sa  v tom 

uznesení nazna či ť aj riešenie problému základnej umeleckej 

školy, aby tá odpove ď, ktorú dáme, bola v tomto zmysle 

vyvážená.  

Toľko moje úvodné slovo.  

Otváram diskusiu k bodu číslo dva. Nech sa pá či, máte 

priestor.  
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S poslancov sa zatia ľ nikto nehlási. Sú tu prihlášky 

zo strany rodi čov. Predsa len vidím poslancov, takže dám 

prednos ť poslancom.  

Ako prvý sa hlási pán poslanec Pekár, po ňom pán 

poslanec Hr čka.  

Nech sa pá či. 

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

Ďakujem ve ľmi pekne, pán primátor, za slovo.  

Nadviažem na Tvoje slová. Naozaj tento materiál sa 

vyvíjal. Na mestskej rade bol ešte iný, kde sa hovo rilo o 

len vzatí na vedomie a tam vlastne sám Ty si navrho l potom 

doplni ť ten, to uznesenie  o takéto znenie, ktoré je nám 

teraz predložené.  

Po našom rozhovore a dohode pred za čatím rokovania 

mestského zastupite ľstva, sme hovorili o termínoch. Ke ďže 

termín zápisu detí do materských škôl je marec, tak  sme 

diskutovali a dohodli sme sa a verím to, to, alebo pochopil 

som to tak, že sme sa dohodli, že Ty ako predkladat eľ si 

osvojíš posunutie termínov na skorší, skorší čas a to je 

vlastne časť uznesenia C, kde v za a) sa hovorí, vykona ť 

kroky potrebné pre rozdelenie budovy na Exnárovej u lici 

číslo 6 pod ľa bodu B) písmena a) tohto uznesenia do, 

a teraz je ten zmenený návrh uznesenia, termínu rok ovania 

mestského zastupite ľstva v januári 2014. Za b) predloži ť do 

mestského zastupite ľstva návrh na odzverenie novovytvorenej 

budovy na Exnárovej ulici číslo 6 a jej zverenie do správy 

mestskej časti Bratislava Ružinov do termínu rokovania 

mestského zastupite ľstva vo februári 2014 a za c) predloži ť 

do mestského zastupite ľstva najvhodnejší návrh na 
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nadstavbu, prístavbu alebo rekonštrukciu budovy na 

Exnárovej, Bancíkovej, Uránovej, prípadne Borodá čovej pre 

potreby ZUŠ Exnárova 6 do termínu rokovania mestské ho 

zastupite ľstva vo februári 2014.  

Toto, na tomto sme sa dohodli, takže, ak si to 

osvojíš, nemusím predklada ť návrh na zmenu uznesenia.  

K tomu materiálu. Sú tam ur čité chyby. Ja som už aj na 

mestskej rade hovoril o tom, že moja osoba je tam 

pomenovaná ako člen komisie, čo Ty si teraz v tom úvodnom 

slove správne povedal, že my sme ustanovili túto ko misiu 

a dohodli sme sa budeme prizývaní, ak teda predseda  komisie 

uzná za vhodné a prizve primátora a starostu. To sa  stalo, 

tá komisia zasadala dva krát a dva krát sme sa zú častnili.  

Potom píše sa tam tiež o tom, že o aktivitách 

predsední čky Rady školy pri Materskej škole nevedeli teda 

ani zástupca, teda mestská časť a ani magistra Ková čová, 

ktorá je zamestnanky ňa mestskej časti. No nie je to pravda, 

lebo tie maily, ktoré posielala pani predsední čka, bol som 

informovaný a to nie len o komunikácii elektronicke j 

a telefonickej, ale my sme sa často stretávali nie len tie, 

tie dva krát, ktoré sme mali komisiu ustanovenú sta rostom 

a primátorom. Takže to dávam do pozornosti, že nie je to 

presne tak, ako je to napísané v tomto materiáli. V šetko 

ostatné si môžme vydiskutova ť na ďalšej komisii.  

Ten návrh, vážny návrh a aj záväzok mestskej časti, že 

sa bude podie ľať na tých variantných riešeniach priestoru 

pre základnú umeleckú školu platí. Mal som operatív nu 

poradu, kde sme hovorili o tomto. Máme pripravený r ozpo čet 
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kde máme vyhradenú ur čitú sumu, ale nehovorím, že je to 

päťdesiat percent. To budeme vedie ť až v tom materiáli, 

ktorý bude predložený na mestské zastupite ľstvo vo februári 

2014.  

Ale ten vážny záväzok platí. My stále ponúkame 

Borodá čovú, základnú školu, ale sú tam, tak ako si povedal , 

tie ďalšie možnosti. Uránová a prístavba, dostavba. Ale tam 

treba rokova ť s majite ľmi pozemkov.  

Veľmi pekne ďakujem.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán starosta, ďakujem za Tvoje vystúpenie.  

Ja len kratu čko poviem, že ak termíny budú február, 

lebo sme sa naozaj zhodli na tom, že to chceme urýc hli ť, 

aby sme dali istotu pre rodi čov materskej školy čo sa týka 

zápisu, chcel by som, aby to, tá, ten záväzok mests kej 

časti bol vyjadrený aj formou uznesenia zastupite ľstva. Aby 

sme to mali celkom jasne tuná možnos ť tlmo či ť našim 

kolegom, že sme sa v tejto veci dohodli a že to je 

podložené aj rozhodnutím zastupite ľstva.  

Len fakticky pripomínam, ale myslím, že to nám je, 

toto nám je obom jasné.  

Pán poslanec Drozd, nech sa pá či, Vaše vystúpenie.  

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

Ďakujem pekne. 
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Máme tu priate ľov z priate ľského mesta Brna, dúfam, že 

takéto neférové kroky si neosvoja, že si zoberú iba  to 

dobré z tohto nášho rokovania.  

Máme tu návrh, ktorý naozaj traumatizuje tri roky 

zastupite ľstvo, ale hlavne rodi čov detí s materskej školy 

a základnej umeleckej školy.  

Ja som o čakával od Teba, pán primátor, že takéto 

riešenie ponúkneš pred tromi rokmi. Že povieš, áno,  pán 

Ďurkovský, ako primátor bývalý a zastupite ľstvo rozhodlo 

nesprávne a ja dávam, na základe odozvy od rodi čov 

z materskej školy, návrh na riešenie.  

A toto je také riešenie, ktoré sme mohli spravi ť, 

spravi ť pred tromi rokmi, lebo tri roky sme, sa postavili 

rodi čia základnej umeleckej, deti zo základnej umeleckej  

školy a deti z materskej školy proti sebe.  

Je možné toto riešenie a, ale nerozumiem potom tomu  

opačnému garde. My sme mali najskôr vyrieši ť a deklarova ť 

aj v rozpo čte na riešenie peniaze na riešenie situácie 

základnej umeleckej školy, ke ď chcete spravi ť takéto, 

takéto riešenie. Nemáme ani projekty, ani ni č, len 

v poslednom bode C je tu nejaký záväzok, že mestská  časť sa 

niekedy v budúcnosti bude podie ľať na nákladoch.  

Vieme v akej situácii je komunál na Slovensku. Viem e 

v akej situácii je v Bratislave. Ako, ako nakladá 

s financiami, ako sa s nimi borí aj Bratislava.  
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Včera sme mali grémium, mali sme stretnutie aj 

s Tebou, pán primátor. My sme nevedeli pomaly dorie ši ť 

zimnú údržbu za minulý rok. Na mestských častiach tiež majú 

finan čné problémy, kde ja mám odozvu z Ružinova, kde sa 

neplatia faktúry. Niektoré faktúry neboli zaplatené  osem 

mesiacov a sú tam podlžnosti. Ale toto si treba pov edať, 

keď takéto záväzky má prijíma ť mestská časť.  

A ešte tých pä ťdesiat percent. Je to vyjadrenie 

päťdesiatich per. Pä ťdesiat percent z čoho? Zo sto euro? 

Alebo z tisíc euro? To nikto nekvalifikoval tunák.  

Čiže, ja si myslím, že túto deklaráciu, ktorá je tu 

teraz sa mohla spravi ť pred troma rokmi a miesto toho, aby 

sa na ťahoval čas tri roky sa mali h ľadať tie riešenia 

racionálne, podložené financiami, podložené projekt ami 

a také, s ktorými budú spokojní aj na základnej ume leckej 

škole, aj na materskej škole v Ružinove.  

Ďakujem.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Slovo má pán poslanec Hr čka.  

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Ja toto, tento príbeh poznám v zásade len zo 

zastupite ľstva a z nejakých rozhovorov. A doteraz to garde 
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bolo také, že mesto vlastní majetok a mestská časť tam má 

škôlku a tri roky sa rozhoduje o riešení. Tri roky sa 

riešenie nenašlo. A teraz sa prišlo k riešeniu, že keď sa 

garde obráti, to znamená, ke ď majetok bude vlastni ť mestská 

časť a mesto tam bude de facto v podnájme, tak sa rieše nie 

nájde.   

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Nie, nie, nie. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

No, mne to tak, mne to tak prichádza, pretože tri 

roky.  

Aký bol rozdiel medzi tým, čo sa riešilo doteraz 

a tým, čo sa bude rieši ť na základe tohto uznesenia?  

Ja som tu nieko ľkokrát po čul vystúpi ť zástupcov jednej 

strany, zástupcov druhej strany. Petície sú aj na s trane 

ZUŠky, petícia je na strane materskej školy. A tri roky, 

naozaj sú to tri roky, pod ľa toho čo viem, lebo ten, ten 

problém bol ešte pred tým, než som sa stal poslanco m, sa tu 

rie, sa tu h ľadá riešenie.  

Nieko ľkokrát som Vás po čul, že nájdete riešenie 

k spokojnosti obidvoch strán. A ja teraz mám pocit,  že toto 

neni riešenie k spokojnosti obidvoch strán, toto je  

riešenie na úkor jednej strany.  



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 21. november 2013  

 67 

Ako, je to samozrejme legitímne, ale čo sa potom 

robilo tri roky. Lebo, ako, aj teraz sa ideme bavi ť o tom, 

že sa ide urobi ť nejaké riešenie, ktoré ešte nevieme, akým 

bude riešením. To znamená, že sa tri roky ni č nerobilo? Tri 

roky sa dohadovalo o čom? Tri roky sa nevedelo aké budú 

náklady? Aké sú možnosti riešenia, že by tu bol kon krétny 

návrh predostrený, pretože nemám problém s týmto ri ešením, 

pokia ľ tu bude konkrétny návrh, ale tu žiadny konkrétny n ie 

je. Tu je dohoda, že sa dohodneme. Hej? A tri roky sme 

robili čo? Ja som myslel, že tri roky sa dohadujeme.  

A druhá strana by mala ma ť tiež možnos ť sa k tomu 

vyjadri ť.  

Okej. Ur čite to nebude nikdy k spokojnosti, 

k absolútnej spokojnosti jednej, či druhej strany. Vždycky  

to bude proste bu ď kompromis alebo na úkor niekoho, napriek 

tomu, neviem. Proste nepríde mi to, nepríde mi to d obré 

riešenie.  

Nehovoriac o tom, ke ď som teda ešte po čul pána Pekára 

a chcel by som si to potvrdi ť, že pôvodne to mala by ť len 

informácia, berieme na vedomie, a Vy ste, pán primá tor, 

zmenili to, že ste tam doplnili pred tým a tak to o dznelo. 

Ja som to tak pochopil. Takže by som tiež požiadal o to 

vyjadrenie, pretože ak to tak je, tak mi to príde z ase 

trochu viac než neštandardné. Lebo ako informáciu, s tým 

nemám absolútne žiadny problém. Ale s prijatím už h otového 

uznesenia, ktoré nie čo, proste, odsúhlasí a dohodlo sa to 

len teraz pred zastupite ľstvom a pred tým to tam tak nemalo 

byť. Je to tak? Neni to tak? Ak áno, tak pre čo? 

Ďakujem. 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 21. november 2013  

 68 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec, na to zareagujem faktickou poznámkou,  

lebo máte málo informácií a zle ste si pre čítali ten 

materiál.  

Návrh na rozdelenie budovy je taký, že nám zachováv a 

našu časť, nebudeme v žiadnom podnájme. Mestská časť bude 

mať svoju časť, ktorá bude si rieši ť si veci na svojom 

pozemku, so svojim ú čelom. Čiže toto je riešenie, ktoré 

takpovediac vykreslí akúsi čiaru, aby sme si to vlastníctvo 

rozdelili tak, ako to považujeme najlepšie za možné . 

My si tým nevyriešime problémy ZUŠky, to je pravda,  

a preto tam navrhujeme riešenia, ktoré sme za tie t ri roky 

veľmi podrobne zmapovali, máme prezreté veci, urobili sme 

návštevy jednotlivých priestorov, máme zmapované čo nás 

čaká na tej Uránovej. To je práca tej komisie. To do stanete 

na stôl vo februári. 

Ja teraz reagujem na petíciu šes ťtisíc ob čanov, 

o ktorej sme sa dohodli, že každá nad tritisíc pôjd e cez 

vaše rozhodnutie. Rozhodnutie berie na vedomie, to nie je 

rozhodnutie. A ja som do mestskej rady predložil be rie na 

vedomie preto, lebo materiály sa podávali týžde ň pred 

mestskou radou a v ten de ň sme mali zasadnutie komisie, 

o ktorej tu píšeme.  

Tam sme išli do merita veci. Ve ľmi podrobne sme 

diskutovali. Pán poslanec Pekár to môže potvrdi ť, aj 

prítomní rodi čia, že sme sa snažili ve ľmi korektne posúdi ť 

záujmy jednej a druhej strany a dospie ť k riešeniu 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 21. november 2013  

 69 

a k dohode ako to celé bude. A ten zámer, ktorý sme  tu 

predložili, to pod ľa mňa vyjadruje. 

Čiže to, že sme zobrali na vedomie na mestskej rade 

bolo len preto, lebo v čase distribúcie materiálov zasadala 

komisia. A nevedeli sme to spracova ť pred sviatkami, 

pretože to bolo tesne pred Duši čkami, tak, aby sme ten 

materiál vedeli do mestskej rady da ť už v tejto podobe.  

Žiadna dohoda na poslednú chví ľu. Jednoducho výsledok 

práce komisie, ktorá bola ustanovená, kde sú zástup covia 

rodi čov, školy, jednej, druhej, kde sme spolo čne 

diskutovali o riešeniach. Toto je výsledok. Pod ľa mňa ten 

výsledok je korektný k záujmom jednej a druhej stra ny.  

Toľko faktická poznámka k tomu, čo ste povedali. Čiže 

mám pocit, že ideme tou cestou, aby sme našli rieše nie, 

ktoré bude vyvážené.  

Fakticky chce reagova ť ešte pán poslanec Drozd na pána 

poslanca Hr čku.  

Nech sa pá či. 

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

Áno, súhlasím s pánom poslancom Hr čkom. Toto je 

imaginárne riešenie.  

Aj na tej komisii sa zase diskutovali tie isté 

problémy a ja si myslím, že tam sa nenašlo adekvátn e 

riešenie. Adekvátne riešenie by bolo, áno, berieme na 

vedomie túto petíciu, ale pripravme konkrétny proje kt, 
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s konkrétnym umiestnením a konkrétnymi financiami. Potom 

môžme rozhodnú ť o takto závažnom materiáli. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Len č.  

Ing. Peter   L e n č , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo, pán primátor. 

Ja chcem potvrdi ť tie slová, ktoré ste teraz hovorili 

o. Ja som tiež členom tej komisie a aj ke ď v tom, pri tom 

návrhu toho riešenia je ešte dos ť ve ľa neznámych 

a nezodpovedaných veli čín,  ja to považujem za dos ť 

významný krok vpred a istým spôsobom nasmerovanie t ej veci, 

ktorá sa v budúcnosti môže vyrieši ť. Takže, takto asi. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

O vystúpenie požiadal pán poslanec Nesrovnal.  

Nech sa pá či, pán poslanec, máte slovo.  

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

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Ja tiež podporujem návrh tohoto riešenia a ako 

poslanec za Ružinov sa chcem po ďakova ť rodi čom z materskej 

škôlky, ktorí, ale aj, rodi čom peti čiarom, ale aj rodi čom 
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zo základnej umeleckej školy, ktorí do tohto projek tu 

a riešenia vložili svoju vô ľu a energiu a aktivitu 

a nahradili tak neexistujúcu aktivitu alebo slabú a ktivitu 

na strane magistrátu.  

V tomto súhlasím s pánom Drozdom, že to riešenie, 

ktoré je tu, mohlo by ť skoro, skôr a túto traumatizujúcu 

záležitos ť sme si mohli ušetri ť, keby sa konalo.  

Je to na jednej strane dobrý príklad, ako aktivizov ať, 

alebo ako aktívni ob čania môžu rozhodova ť veci z druhej 

strany. Je to negatívny príklad v tom, že magistrát  

potrebuje až takýto, takýto signál, aby sa rozhýbal  a za čal 

veci skuto čne rieši ť.  

Takže ďakujem tým rodi čom z obidvoch strán ešte raz.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Faktická poznámka 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: 

Pána Nesrovnala upozorním na to, že pravdepodobne s te 

mysleli, že pán Drozd, teda súhlasíte s ním, že sa malo 

kona ť skôr, pretože ke ď on bol starostom, vtedy vznikol ten 

problém. Vtedy materská škôlka, ktorá patrí mestske j časti 

a pán starosta bol vtedy pán Drozd, neplatila za sl užby 

ktoré užívala a preto základná umelecká škola mala 

problémy. A teraz pán Drozd prešiel na druhú stranu  
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a bojuje za to druhé. Ale hovorím, to je zmena stan ovísk 

behom troch rokov a možnože to vyplýva zo zmeny fun kcie, 

ale to už nebudem ďalej komentova ť.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Na pána poslanca Nesrovnala reaguje pán poslanec 

Drozd.  

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

Ďakujem pekne. 

Neni som na žiadnej druhej strane a ďakujem, že 

súhlasí so mnou pán predseda poslaneckého, poslanec kého 

klubu SDKÚ. 

Pre čítajte si, kedy bol zverovací protokol. V roku 

2010 bol podpísaný. V roku 2010 boli vo ľby. Tak pani 

Kimerlingová nezavádzajte takéto lapsusy, že som pr ešiel na 

nejakú druhú stranu.  

Áno, som členom Rady Základnej umeleckej školy. 

Predtým som bol starosta Ružinova. No. A vždy som r iešil aj 

sa snažím rieši ť aj otázku základnej umeleckej školy, ale 

samozrejme aj otázku materskej školy. Ve ď ja som tiež 

Ružinov čan. Mám deti, ktoré síce už chodia do školy, ale 

chodili do materskej školy. Takže ja vnímam ve ľmi dobre 

a som Ružinov čan od mali čka. Ja som do týchto zariadení aj 

chodil ke ď som bol, ke ď som bol die ťa. Na rozdiel od 

niekoho iného.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Vystúpenie má pán poslanec Greksa. 

Nech sa pá či. 

Marian   G r e k s a , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo.  

No, trošku sa vrátim do za čiatku, lebo naozaj ma ve ľmi 

mrzí, že si toto zastupite ľstvo odhlasovalo predsunutie 

bodu, ktorý mal by ť proste v nejakom čase, pretože naozaj 

rodi čia, rodi čia detí, ktorí chodia na tú ľudovú umeleckú 

školu proste čakali s tým, že tu o štvrtej budú môc ť 

vystúpi ť. Nechcem to nejak ďalej rozširova ť, ale ja by som 

možno skúsil požiada ť, neviem či je to možné, aby síce 

môžme si tu porozpráva ť a môžme si tu vypo čuť rodi čov  

z materskej školy, ale aby sme hlasovali až potom, keď si 

vypo čuje, o tomto bode hlasovali až potom, ke ď si 

vypo čujeme tých rodi čov z tej druhej školy. Čiže až niekedy 

poobede.  

Neviem, či je to možné, ale ja by som vás o to 

poprosil.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec, dajte to ako procedurálny návrh. Ja d ám 

o ňom hlasova ť. Čiže rozhodnete vy, či budete hlasova ť 

teraz alebo neskôr.  
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Na toto vystúpenie faktickou poznámkou reaguje pán 

poslanec Hr čka.  

Nech sa pá či. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Chcem sa prida ť k tomuto, lebo príde mi to ako ve ľmi 

rozumný návrh. Na jednej strane teda odôvodnenie, a by sa 

o tom hovorilo teraz, lebo rodi čia majú dovolenku, je 

v poriadku, na druhej strane, naozaj, my môžme prer uši ť 

tento bod rokovania s tým, že môžme necha ť vyjadri ť aj 

druhú stranu. Bolo by to spravodlivé. A potom odhla sova ť 

až, až následne. Ja v tom teda nevidím žiadny probl ém a, 

a súhlasím s tým, aby sa to takto urobilo a prišlo by mi to 

férové.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ešte pán poslanec Nesrovnal na pána Greksu.  

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

Ešte sa chcem opýta ť kolegu. Marián, Ty predpokladáš 

teda, že rozhodnutie môže dopadnú ť inak po diskusii, po 

kolegov, teda rodi čov s, so ZUŠky? Lebo ja mám za to, že 

tento návrh je takým kompromisom a konsenzuálnym, k torý 

rieši obidve strany, takže si nemyslím, že po vypo čutí 

iných ľudí sa nejak dramaticky zmení názor zastupite ľstva.  
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Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Fiala, faktická. Stále na pána poslanc a 

Greksu, ktorý potom bude reagova ť na to.  

Nech sa pá či. 

Stanislav   F i a l a , poslanec MsZ: 

Áno, ďakujem za slovo.  

Ja by som prosil návrhovú komisiu, či je to pod ľa 

rokovacieho poriadku korektný postup preruši ť, rokova ť 

o iných bodoch a potom sa vráti ť k hlasovaniu? 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Že či je to korektný postup pod ľa rokovacieho 

poriadku, to sa pýta pán poslanec Fiala.  

Na to môže odpoveda ť návrhová komisia, ktorá v prípade 

pochybností  postupu pod ľa rokovacieho poriadku má zauja ť 

stanovisko.  

Takže, prosím, premyslite si to.  

Ja mám prihláseného pána poslanca Greksu. 

Nech sa pá či, pán poslanec, máte slovo.  
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Marian   G r e k s a , poslanec MsZ: 

Dúfam, že sa mi to podarí nejak tak správne 

procedurálne poveda ť. 

Čiže podávam procedurálny návrh, aby sa neukon čila 

táto diskusia a pokra čovalo sa v nej až po vypo čutí rodi čov 

z ľudovej školy umenia.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Čiže je to faktický návrh na prerušenie, tak jako st e 

to formulovali Vy, pán poslanec Hr čka, ale toto je zmysel 

toho návrhu. Preruši ť, po čkať kým vystúpia ešte ďalší, 

neuzavrie ť diskusiu a potom hlasova ť. To je návrh pána 

poslanca Greksu.  

Prosím, máme ešte dvoch prihlásených z radov 

poslancov. mám tu dvoch rodi čov, ktorí si teda zobrali 

dovolenku a chceli by vystúpi ť. Predložím vám ich prihlášky 

do diskusie, aby ste sa rozhodli, či im dáte priestor 

a potom budeme rozhodova ť o návrhu pána poslanca.  

Pán, respektíve je to tak, že o procedurálnom návrh u 

sa má rozhodova ť hne ď. Mám obavy, že to je takto.  

Skúste, prosím, návrhová komisia, aby sme si veci 

povedali. Lebo je pravda, máme cti ť procedúru.  

Slovo má predseda návrhovej komisia, pán poslanec 

Lenč.  
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Nech sa pá či. 

Predseda návrhovej komisie 

Ing. Peter   Len č, poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

V návrhovej komisii si myslíme, že je to možné, tre ba 

aby to odhlasovali samozrejme poslanci. Ale ja si t eda 

myslím, že tí, ktorí sú prihlásení, že by ešte to s lovo 

dosta ť mali teraz a potom by sme teda prerušili 

a pokra čovali až v tom čase ďalej.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Je zhoda s týmto postupom? Vystúpia ešte dvaja 

prihlásení poslanci, rodi čia a potom by sme hlasovali 

o návrhu pána poslanca Greksu. To je návrh návrhove j 

komisie.  

Ak niekto nemá iný postup, budeme takto postupova ť.  

Pán poslanec Pekár, nech sa pá či. 

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

Ďakujem za slovo, pán primátor. 

Odznelo v diskusii, že už rozhodujeme tri roky 

a nevieme rozhodnú ť. Teraz tento návrh je tiež o tom, že 

ešte budeme po čúva ť a ešte budeme rozhodova ť. Ve ď Ty si 

v úvodnom slove, pán primátor, povedal, že tento ná vrh 

uznesenia vzišiel z rokovania komisie kde boli zást upcovia 

ZUŠky, zástupcovia materskej školy, zástupcovia mag istrátu 
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a Miestneho úradu Ružinov. Nevidím dôvod, pre čo by sme mali 

preruši ť rokovanie a vypo čuť si aj druhú stranu. 

Ja si ctím aj to, že chcú ľudia diskutova ť 

a vystupova ť. Ja som nevedel, že príde aj zástupco, prídu 

zástupcovia základnej umeleckej školy. A neberte to  ako 

úskok z mojej, že som tento návrh predradi ť bod číslo 

dvadsa ťjedna dal so zámerom neumožni ť vystúpi ť rodi čom so 

základnej umeleckej školy alebo u čite ľom.  

Považoval som za prirodzené, že ľudia, ktorí stoja za 

petíciou, tak tí vystúpia. A tí prišli ráno, požiad ali nás 

oboch, pán primátor, aby vystúpili. 

Ja len na objasnenie toho, čo sa tu deje. Čiže, ak je 

to možné, je to u nás v rukách poslancov, aby sme o dsunuli 

tento bod.  

Ale ja verím, že či budeme hlasova ť teraz, alebo 

budeme hlasova ť neskôr, to uznesenie prijmeme, lebo vzišlo 

z komisie. Tak, ako povedal pán poslanec Nesrovnal,  že tu 

nie je dôvod neprija ť toto uznesenie. Ale je to naozaj na 

hlasovaní poslancov zastupite ľstva.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Päť faktických poznámok.  

Pán poslanec Greksa ako prvý.  
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Marian   G r e k s a , poslanec MsZ: 

No ja si myslím, pán Pekár, že to, čo ste spravili, to 

je podraz.  

Tí rodi čia, ktorí si zobrali dovolenku, teraz ráno, 

museli vedie ť, že to predradíte. Neviem pre čo to nevedeli 

aj tí rodi čia z tej druhej strany.  

Ja nemám ni č proti materskej škole. Bol som sa tam na 

to pozrie ť a dokonca osobne mám, navrhujem ur čitý typ 

riešenia, neviem či sa podarí, kde dokonca celá, tá 

materská škola získa celú tú budovu. Čiže to neni proti 

materskej škole a navrhujem, aby sa odsunula tá hud obná 

škola.  

A proste považujem toto za podraz. Keby ste, keby s te 

informovali aj tých rodi čov z ľudovej, z hudobnej školy, 

aby tu boli ráno, tak môžme o tom ráno diskutova ť. Práve 

preto sa mi to nepá či a preto som navrhol ten procedurálny 

návrh.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Muránsky.  

Ing. Michal   M u r á n s k y , poslanec MsZ: 

Ja iba s faktickou poznám, ja iba s faktickou 

poznámkou, že bol som na rokovaní miestneho zastupi te ľstva, 

kde sa prejednával aj tento bod, kde bolo jasne a v lastne 
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bolo vyjadrené, že ktorú variantu riešenia preferuj e aj pán 

starosta, takže by som iba dal do kontrastu toho, ž e akým 

spôsobom sa tu vlastne rokuje a že čo je kedy navrhované 

a čo ako prejde, ke ď ostatní o tom netušia.  

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. 

Ja to samozrejme beriem ako úskok a podraz od pána 

Pekára, ale nie som prekvapený, lebo ho už ur čitú dobu 

poznám, aj jeho jednanie. Čiže neprekvapuje ma to, ale 

naozaj prekvapuje ma to, že pán primátor, ráno nás 

neinformoval, predsedov klubov, že sa zmenila situá cia, že 

teda ho oslovili ľudia.  

Ale nechápem, ako si, pre čo si brali dovolenky, ke ď 

vedeli, že bod je zaradený ako číslo dvadsa ťjedna, aj 

v programe zverejnenom a samozrejme, pán primátor v čera 

deklaroval, že to bude ma ť snahu zaradi ť po, po bode 

Vystúpenia ob čanov o 16-tej, čo je, čo je naozaj logické 

a takto sme postupovali aj na minulom zastupite ľstve 

ohľadom Evolu čného parku, takže ja nechápem, pre čo by sme 

tieto pravidlá, (gong) ktoré chceme nastavi ť do budúcnosti, 

ešte tesne pred tým porušovali. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Havrila.  

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

Ďakujem za slovo. 

Ja len pripojím výrok Niccola Machiavelliho, otca 

politiky, ktorý hovorí, že dobrý, aj komunálny poli tik, 

musí disponova ť logikou. A táto logika tu absolútne 

absentuje, pretože skuto čne, ak by sme rokovali o tomto 

bode ako o bode číslo dvadsa ťjeden, tak nikto si nemusí 

bra ť dovolenky. Len to ľko. Vlastne sa opakujem, ale je to 

tak.  

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 to len zhrniem.  

Čiže, bod mal by ť ako dvadsa ťjedna. Pôvodná dohoda 

bola, že bude o šestnástej, teda po šestnástej, po slove 

verejnosti, to znamená, nikto si nemusel bra ť dovolenku 

a bolo jasné, že sa toho môžu zú častni ť všetci, tak ako je 

deklarované. Predradilo sa to na poslednú chví ľu, nedala sa 

o tom informácia.  
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Ja Vám, pán Pekár, verím, že to neni úmysel. Na dru hej 

strane ukážte, že teda nemáte strach z toho, aby sa  nechala 

vyjadri ť aj druhá strana.  

Preboha, ťahá sa to tri roky, to mi chce niekto 

poveda ť, že to už nemôžme po čkať tri, štyri hodiny na to, 

aby si tu mohla druhá strana aspo ň poveda ť.  

Veď, ve ď sa rozhodnete každý ako chcete, ale ve ď im 

nechajte aspo ň možnos ť, aby k tomu povedali, čo majú na 

srdci. To je taký strašne ve ľký problém po troch rokoch? 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pani poslanky ňa Tvrdá, nech sa pá či. 

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

Ďakujem pekne za slovo.  

Ja by som len kolegovi Hr čkovi chcela poveda ť, že pán 

primátor v čera prejavil takú vô ľu, že by tento bod a bod 

o Evolu čnom parku išiel po 16.30, ale predsedovia 

poslaneckých klubov nezdie ľali tento názor, takže bolo to 

len v takej teoretickej rovine.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 
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Chcem vás informova ť, že do diskusie.  

Pán poslanec Pekár chce reagova ť. Nech sa pá či. Na to 

máte právo.  

Čiže reakcia pána poslanca Pekára na faktické 

poznámky.  

Nech sa pá či. 

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

Ďakujem ve ľmi pekne.  

Nebudem reagova ť na všetko, lebo platí tiež citát, ale 

ten nechcem tu, nechcem tu poveda ť. Ale len na pána 

poslanca Muránskeho.  

Áno, vypo čul si v tichosti rokovanie miestneho 

zastupite ľstva. Neviem, či dnes tu sedí od za čiatku. Ja som 

aj dnes povedal, že z poh ľadu mestskej časti aj mne osobne 

sa najjednoduchšie, najlacnejšie riešenie zdá Borod áčova. 

Ale tu rozhodneme o tom riešení, pán poslanec Murán sky. 

Nerozhodne o tom ružinovské zastupite ľstvo.  

A zabudli ste podotknú ť aj to, že sme hovorili 

o financiách, že sa budeme podie ľať na financovaní 

rekonštrukcie alebo vybudovaní priestorov pre zákla dnú 

umeleckú školu.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 
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Chcem vás informova ť, že do diskusie sa prihlásili 

dvaja zástupcovia rodi čov. Pani Zuzana Hupková a pani Radka 

Sláviková Geržová. 

Chcem sa opýta ť, či súhlasíte s ich vystúpením v našej 

diskusii.  

Kto je za, prosím, nech zdvihne ruku.  

(Hlasovanie.) 

Konštatujem, že je to vä čšina prítomných poslancov.  

Poprosím pani Hupcovú o jej vystúpenie. Máte priest or 

tri minúty. Takže nech sa Vám pá či.  

Občianka  Zuzana   H u p c o v á :  

Dobrý de ň.  

Počujete ma?  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Nech sa pá či.  

Občianka  Zuzana   H u p c o v á :  

Áno.  

Takže, vážený pán primátor, vážené pani poslankyne,  

poslanci, ve ľmi pekne ďakujem za tento čas, ktorý ste nám 

dali a ve ľmi to oce ňujem. 

Ja by som chcela zdôrazni ť, že dôvodom podania petície 

je fakt, že do dnešného d ňa sa nepodarilo vyrieši ť 
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priestorové problémy materskej škôlky Exnárova 6. 

K dnešnému d ňu nemáme žiadne záruky, že škôlka zostane 

v sú časnej budove.  

Neprijali sa žiadne rozhodnutia, ani právne kroky n a 

to, aby sa vyjasnili majetkovo-právne vz ťahy.  

Priorita pre nás je toto vyrieši ť. Čas na prijatie 

konkrétnych krokov sa kráti a nechceme, aby rodi čia a deti 

aj materskej škôlky, aj základnej umeleckej školy b oli 

opätovne vystavení nepríjemnej situácii, čo sa stane po 

auguste 2014.  

Petíciou sme vám navrhli jasné kroky riešenia, ktor é 

zoh ľadňujú fakty, a to, že budova materskej školy je 

typizovaná budova, ktorá zodpovedá prísnym požiadav kám 

kladených na poskytnutie predprimárneho vzdelávania  a fakt, 

že stále je nedostatok miest v materských školách.  

Je naozaj najvyšší čas, aby ste teraz realizovali 

konkrétne kroky, ktoré smerujú k zachovaniu matersk ej 

škôlky tam, kde je a týmto ste dali jasný signál, ž e 

deklarované vyhlásenie, že nedôjde k vys ťahovaniu materskej 

škôlky z existujúcich priestorov, nezostane iba vyh lásením.  

Ja vás týmto chcem ve ľmi pekne požiada ť, aby ste 

podporili naše návrhy v petícii a schválili konkrét ne 

kroky, ktoré sú v materiáli uvedené.  
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Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem za vystúpenie pani Hupcovej.  

Pozývam k mikrofónu pani Slávikovú Geržovú.  

Nech sa pá či, máte slovo.  

Občianka  Radka   S l á v i k o v á  G e r ž o v á :  

Dobrý de ň. Ďakujem ve ľmi pekne, že ste mi umožnili 

vystúpi ť.  

Ja by som chcela poveda ť to, že zmyslom tejto petície 

nie je vyštva ť ZUŠku, zmyslom tejto petície je zachova ť 

status quo. A preto aj tú peti čnú žiados ť sme formulovali 

tým spôsobom, aby časť kde skoro pä ťdesiat rokov sídli, 

sídli škôlka bola zverená, bola zverená mestskej časti 

a tam, kde je ZUŠ-ka, zostala v podstate ZUŠ-kina. A ešte  

navyše, je ponúknuté mestskou časťou a bolo to aj v komisii 

jedným z návrhom, ako bonus sú vlastne ďalšie priestory, 

ktoré by vlastne ZUŠ-ka získala s tým, že ten v pod state 

najlacnejší a cenovo najvýhodnejší je práve Borodá čova, kde 

pokia ľ už viem, existuje uznesenie mestskej časti, kde sa 

ráta so šes ťdesiatimi tisícmi na rekonštrukciu Borodá čovej.  

Ja by som chcela len to ľko poveda ť, aj pánovi 

Drozdovi, ktorý je člen tejto komisie, že v podstate najprv 

si overme fakty.  

Toto, zmyslom tejto petície je napravi ť nesprávne 

rozhodnutie predchádzajúceho primátora, pretože 

odzverova čka ZUŠ-ke nikdy nebola schválená mestským 

zastupite ľstvom. Čiže to by som len chcela ujasni ť.  
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A ďalšia vec. Pán poslanec Drozd, ke ď bol starostom, 

v zmysle zákona mohol bezplatne požiada ť mesto 

o odzverenie. Čiže tento problém by vôbec nevznikol. Čiže 

my v podstate riešime problém, ktorý tu vznikol dáv no, ale 

nechcem sa k tomu vraca ť.  

Ďalšia vec je to, že my sme využili svoje peti čné 

právo, podporilo to šes ťtisícdvesto ľudí. Nemyslím si, že 

sa nejakým spôsobom zmení nie čo či budete hlasova ť teraz, 

o štvrtej alebo kedyko ľvek. Tento problém je fakt tri roky 

a trápi rodi čov, trápi u čite ľov, trápi zamestnancov. Tento 

návrh, ktorý predložil pán primátor, je kompromisom , ktorý 

sa zhodli aj zástupcovia ZUŠ-ky, aj zástupcovia mat erskej 

škôlky.  

Tá komunikácia, čo sa týka mestskej časti aj pána 

primátora je výborná. Problém je pani Miklovi čová 

a zamestnanky ňa magistrátu pani Poláková.  

Tá dôvodová správa, ke ď si ju pre čítate, je tenden čná. 

Stále nie, neuverite ľným spôsobom pani Miklovi čovej nie čo 

vadí. Bu ď akustika na Borodá čovej. Najnovšie je tam veta 

o ktorej som v živote nepo čula, že Borodá čova nevyhovuje 

pre ZUŠ-ku preto, lebo tam nie je mestská hromadná doprava.  

Tak, ke ď je mesto zria ďovate ľom, nevidí, nemyslím si, že by 

bol problém tam zavies ť mestskú hromadnú dopravu.  

Proste tie argumenty sú únavné, nevidím absolútne 

žiadny zmysel. Tí zástupcovia ZUŠ-ky, pokia ľ sa chceli 

vyjadri ť, tu mohli by ť o ôsmej, pretože o ôsmej sa 

prihlasuje k diskusii. My tu sme, takže v podstate nejakým 

spôsobom, keby na tom ZUŠ-ke  záležalo, tak by tu b oli.  
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Ja viem o tom, že pani Miklovi čová vypisovala e-maily 

a že o štvrtej sa tu zasa chystá demonštrácia, kde budú 

emotívne plagáty Neberte nám ZUŠ-ku, ale toto nie j e cie ľom 

tejto petície. Táto petícia skuto čne má zachova ť status 

quo, zachova ť materskú škôlku a opravi ť v podstate 

nesprávne rozhodnutie predchádzajúceho primátora (g ong) 

a pána starostu Drozda, bývalého.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem ve ľmi pekne za Vaše vystúpenie.  

Na, na toto vystúpenie sú dve faktické poznámky. Pá n 

poslanec Drozd, pán poslanec, pán poslanec Hr čka.  

Nech sa pá či. 

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

Takže pani Geržová, ja som o ni čom nerozhodoval, takže 

zlé rozhodnutie nemohlo by ť.  

Naozaj si bolo treba poveda ť, že ur čité rozhodnutia, 

ktoré boli urobené na poslednú chví ľu bývalým pánom 

primátorom a nebolo ich málo. Bolo ich viacej. Bolo  to 

napríklad aj súdne konanie na Jesenského, kde sme p rišli 

o základnú školu a základnú umeleckú školu, o tieto  

priestory tým, že sme sa nezú častnili súdneho konania 

a tieto základné školy boli z tejto budovy vypratan é.  

Chcel by som poveda ť to, že tá Borodá čova naozaj bola 

zdôvodnená, pre čo by tam ZUŠ, základná umelecká škola 
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nemohla by ť a naozaj nerobme ďalšie chyby, ktoré sa tu 

robili za bývalých vedení, ke ď sa materské školy predávali, 

predávali a teraz, ke ď je nárast v materských školách, ve ď 

ten nárast príde aj do tých základných škôl. Tak zb avova ť 

sa zase budov základných škôl, to je rozum?  

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: 

Ďakujem.  

Hovorím, pani nepoznám. Nie som, pod ľa mňa, ani na 

jednej strane, či už jedných alebo druhých. Na druhej 

strane, pani bola rada, že mohla teda vystúpi ť.  

A ona vie, že sa o šestnástej nie čo chystá. A pán 

Pekár, Vy to neviete. Neviem, to je dos ť pre m ňa zaujímavá 

informácia, že, že proste.  

Už teraz mi to za čína naozaj trošku pôsobi ť ú čelovo, 

že jednoducho niekto nechce, aby druhá strana mala možnosť 

sa bráni ť. A teda, nie som ani na jednej strane, avšak ak 

to teraz naozaj odsúhlasíte, bez toho, aby ste dali  šancu  

druhej strane vystúpi ť. To je jedno, ako rozhodnete, dajte 

im len šancu, aby mohli ma ť rovnaké práva ako títo, 

vystúpili, povedali čo majú na srdci, a potom sa 

rozhodnite. Ak to neurobíte, bude to dos ť podivné, ako už 

tu bolo nieko ľko vecí.  
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Ďakujem. 

 

(POZNÁMKA: BOD 2 PRERUŠENIE ROKOVANIA) 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne.  

Teraz je čas, aby sme rozhodli o procedurálnom návrhu 

pána poslanca Greksu, ktorý navrhol preruši ť teraz 

rokovanie, po čkať na vystúpenie zástupcov základnej 

umeleckej školy, to znamená po šestnás ť tridsa ť, 

predpokladám, že to smeruje tým smerom a potom rozh odnúť 

hlasovaním o návrhu uznesenia.  

Toto je návrh, ktorý predložil pán poslanec Greksa,  

hlasuje sa o ňom bez rozpravy.  

Dávam hlasova ť o návrhu pána poslanca Greksu. Preruši ť 

rokovanie o tomto bode, umožni ť vystúpenie druhej strane 

a potom rozhodnú ť.  

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťštyri prítomných poslancov, 

tridsa ťštyri hlasovalo za, nikto proti, nikto sa 

nezdržal. 

 

Konštatujem, že sme prerušili rokovanie o bode číslo 

dva, budeme v ňom pokra čova ť o 16.30 , tak, tak znelo to 
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uznesenie, predpokladám že za prítomnosti zástupcov  

základnej umeleckej školy.  

Keďže tento bod sme zatia ľ neuzatvorili, prejdeme 

k rokovaniu o pôvodne ozna čenom bode dva.  

 

 

BOD 2A 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: 

A to je Návrh na zmenu rozpo čtu hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy na rok 2013.  

Materiál sme pripravili spolo čne s pánom riadite ľom 

Gajarským. Chcem, aby ho uviedol on. Ak bude potreb né, ja 

ho prípadne doplním.  

Pán riadite ľ, máte slovo na uvedenie materiálu.  

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

Ďakujem. 

Tento materiál sme upravovali po v čerajšom stretnutí 

s predsedami poslaneckých klubov u pána primátora. Takže 

k tomuto máte upravené, predložené na stole a uprav ené 

znenie bodu číslo dva, týkajúce sa zmeny rozpo čtu a to 

v týchto uzneseniach: 
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v uznesení A schva ľuje, čo sa týka aj bodu 1  

aj bodu 2 

Bod 1 je zmenený v bodoch 1.1, 1.2, 1.3. K tomu 

poviem, ke ď budem hovori ť o tabu ľke číslo sedem.  

V bode číslo dva, pred ĺženie termínu splatnosti 

návratnej finan čnej výpomoci poskytnutej Dopravnému podniku 

Bratislava vo výške dva milióny. Ako viete, termín vyprší 

k tridsiatemu jedenásty a potrebujeme, ke ďže je to 

v nadväznosti na schválenie závere čného ú čtu, tak 

potrebujeme pred ĺži ť tento termín. Tu ho predlžujeme do 20. 

decembra 2013.  

V bode B žiada primátora hlavného mesta Bratislavy 

nevy čerpa ť finan čné prostriedky získané z roku 2013 

z preml čaných poh ľadávok vo výške jeden milión.  

Tieto nevy čerpané prostriedky a tak ďalej dáme do 

rezervného fondu a v nasledujúcom roku ich zaradíme  do 

rozpo čtu cez kapitálové výdavky vo výške jeden milión, 

samozrejme, ktorých ú čel použitia odhlasujú, schváli 

mestské zastupite ľstvo.  

Čo sa týka tabu ľky sedem,  predkladáme ju v upravenom 

znení, tak aby sme, tak aby bol, bola vyrovnaná. Te da 

znižu, znižujeme, znižujeme poplatok za komunálny a  drobný 

stavebný odpad. Ten výh ľad do roku, do konca roku 2013 

vyzerá, že to bude menej o tristopä ťdesiattisíc, zvyšujeme 

kapitálové príjmy o štyristo a predpis preml čaných 

pohľadávkoch, poh ľadávok zapájame v hodnote jedna celá 

sedem milióna a nie dva celá sedem.  

Na pravej strane vidíte jednotlivé tie menšie polož ky 

sa týkajú mestskej karty, Vran čovi čovej ulici opravy, ZUŠ 

Istrijská a vykonanie revízií v Domove pri Kríži.  
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Tá najvä čšia položka sa týka fakturácie za zimnú 

údržbu, ktorá je vo výške, v celkovej výške nám zos táva tri 

celá jedna milióna, s tým že by sme teraz schválili  

zvýšenie rozpo čtu na milión šes ťstosedemdesiatštyritisíc, 

ktorú vieme, ktorú by sme vedeli takto upravi ť zapoji ť 

týchto neda ňových príjmov z predpisu preml čaných 

pohľadávok. Mohli by sme ju uhradi ť, a tým pádom si 

zabezpe či ť aspo ň z časti prípravu a na zimnú údržbu 

2013/2014.  

Ďakujem, to je všetko.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem za úvodné slovo.  

V tom novom znení uznesenia len technická chyba, 

dostali tam dve písmená B, takže to druhé bé čko je 

samozrejme písmeno C. To je len technická stránka v eci, 

takže.  

Prosím, teraz otváram priestor pre vás.  

Ako prvý sa do diskusie hlási pán poslanec Nesrovna l.  

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

Ďakujem pekne. 

Ja by som sa k tomuto rád vyjadril za finan čnú komisiu 

aj náš poslanecký klub, pretože zmena rozpo čtu je materiál, 

o ktorom hovoríme už asi tretí mesiac.  
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Je to v podstate ten istý materiál a opakujúcim sa 

motívom bola, bolo použitie čiastky dve celé sedem milióna 

na zimnú údržbu. Chcem poveda ť, že táto čiastka je, už som 

to tu hovoril nieko ľkokrát, zopakujem to, výsledkom 

iniciatívy poslancov a ich práce v inventariza čnej komisii, 

kedy sa aj prácou poslancov, samozrejme v spoluprác i 

s kolegami s magistrátu podarilo identifikova ť nespárované 

pohľadávky a výsledkom je to spárovanie, ktorého je 

uvo ľnená táto čiastka. Problém bol ten, že proste Vy ste 

navrhovali, pán primátor, aby táto čiastka sa použila 

v zásade na úhradu faktúr za zimnú údržbu. 

Ak pominiem skuto čnos ť, že panujú ve ľké pochybnosti o 

tom, či táto zimná údržba bola vykonaná správne, či ten 

Solmag nebol nieko ľkonásobne viac použitý ako mal by ť 

použitý, respektíve, či Vaši kolegovia úradníci majú 

správne informácie alebo majú túto vec pod kontrolo u, ke ďže 

nám opakovane dávali nesprávne informácie. Ke ď pominiem 

tento fakt, tak my sme chceli, aby táto čiastka, 

respektíve, aby sa postupovalo nejakým systémom 

spravodlivosti a (poznámka: nie je rozumie ť) to mal by ť 

ten, že čiastku, ktorú identifikovali a pomohli nájs ť 

poslanci, by sme použili na doriešenie poslaneckých  

priorít. To sa nepodarilo v celej tej výške dve cel é sedem 

milióna ale podarilo sa to aspo ň v kompromisným návrhom vo 

výške jedeného milióna a to znamená, že jeden milió n z tej 

čiastky, ktorú identifikovali poslanci sa presunie d o 

budúceho rozpo čtu 2014 a bude použitý na poslanecké 

priority.  

Ja chcem znovu teda oceni ť, že, alebo poukáza ť na to, 

že aj poslanci dokážu šetri ť peniaze pre tento, pre toto 
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mesto. Toto jeho, jedným z konkrétnych výsledkov a to, že 

z pôvodnej čiastky dve celé sedem milióna sme išli na jeden 

milión, berte, prosím, ako ve ľkú ústretovos ť a našu snahu 

pomôcť magistrátu aj v riešení takýchto situácií ako je, 

ako je zimná údržba.  

Keby sme túto, keby sme neurobili vôbec ni č a všetko 

nechali na splatenie faktúr, myslím, že by nastal u r čitý 

počet nespravodli, pocit nespravodlivosti za to, že 

poslanci pracujú a kvázi tá ich práca vyjde navnivo č. 

Pretože keby táto čiastka nebola, stejne by ste museli, 

rovnako by ste museli tú zimnú údržbu nejako uhradi ť, takže 

vám to prišlo vhod.  

Opakujem teda, že ten jeden milión, ktorý sa  posúv a 

do budúcoro čného rozpo čtu je ocenením práce poslancov a je 

to aj kompromisom, kompromisným návrhom dohôd, ktor ý sme 

kvázi dohodli aj na poslaneckom grémiu.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Vystupuje ďalej pani poslanky ňa Tvrdá.  

Nech sa pá či. 

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

Ďakujem pekne za slovo.  

Pán primátor, iste viete, že tento materiál sa rodi l 

veľmi ťažko a že uznesenia z finan čnej komisie a z mestskej 
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rady boli iné, ako momentálne je predložený. Že som  navrhla 

vyškrtnú ť isté položky, ktoré pán riadite ľ v čera s ľúbil, že 

sa bez akéhoko ľvek môjho a iného pri činenia vyskytnú 

v návrhu rozpo čtu na rok 2014. Jedná sa o parkovacie miesta 

a rozšírenie cintorína. Vzh ľadom na to, že si to neviem 

odkontrolova ť, lebo do dnes nemáme návrh rozpo čtu na rok 

2014, rada by som, keby pán riadite ľ to aj pred kamerami 

deklaroval. To je ako po prvé.  

Po druhé. Ve ľmi ťažko sa rodila tabu ľka číslo sedem. 

Myslím, že v čera sme ve ľa času na poslaneckom grémiu tomu 

venovali. Ale zárove ň sa chcem spýta ť, Domov pri Kríži na 

vykonanie revízii elektrických zariadení a bleskozv odov 

a na teplo. Jednoducho v čera som na to poukázala, my sme sa 

o tom bavili na našom poslaneckom klube, a na teplo , čo to 

znamená? Ko ľko? Ko ľko je revízia elektrických zariadení, 

koľko je bleskozvodov a ko ľko sme dlžní za teplo. Toto da ť 

do jedného balíku len tak a predloži ť nám pätnás ťtisíc, sa 

mi nezdá adekvátne.  

Poprosím pána riadite ľa magistrátu, aby odpovedal na 

moje otázky.  

Ďakujem.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Faktickou poznámkou na Vaše vystúpenie reaguje pán 

poslanec He čko.  
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Ing. Vladislav   H e č k o , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Ja ďakujem kolegyni Tvrdej, že sa tu zmienila 

o tabu ľke sedem.  

A ja sa chcem po ďakova ť za ZUŠ-ku Istrijská, rodi čov 

a detí, ktoré tam chodia, za našu mestskú časť, že tých 

päťtisíc, ktoré sa tam objavilo, sa tam objavilo po dl hom 

rokovaní a za to ďakujem aj poslancom a tak isto ďakujem 

magistrátu.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

O druhé vystúpenie žiada pán poslanec Nesrovnal.  

Nech sa pá či. 

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

Ďakujem. Ja som zabudol poveda ť, že my budeme 

požadova ť kontrolu zimnej údržby a kolega Uhler má 

pripravený návrh uznesenia, ktorý odkonzultoval aj s pánom 

hlavným kontrolórom, ktorý pretože tu nie je, tak h o podá 

potom v bode Rôzne. Iba avizujem dopredu, že to neb ude 

pokus o nejaké no čné, no čné uznesenie, iba preto, že tu nie 

je a jeho podstatou bude kontrola oprávnenosti výda vkov 

zimnej údržby za predchádzajúce obdobie.  
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Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Ja myslím, že tá kontrola je namieste, ak sú 

pochybnosti z vašej strany o tom, či sa peniaze minuli, 

minuli tak, ako mali, ako sa mali minú ť. A také názory 

a vyjadrenia tu zazneli. Čiže ja si myslím, že je to úplne 

objektívne. Máme na to nástroje, aby sme si to 

odkontrolovali. Čiže také uznesenie ur čite bude podporené 

aj z našej strany a tá kontrola bude, bude vítaná.  

Pokra čujeme v tej diskusii faktickými poznámkami.  

Pán poslanec Kolek a pán poslanec Pilinský na pána 

poslanca Nesrovnala.  

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

Ďakujem za slovo.  

Ja by som teda len nadviazal na to, čo pán Nesrovnal 

povedal pri, v súvislosti s rozdelením sumy dva cel é sedem 

milióna, ktoré sa h ľadajú ako nepredpísané poh ľadávky vo či, 

voči platcom.  

Treba poveda ť, že suma dva celé sedem je, pardon za 

výraz, strelená. Hej? Vôbec nezodpovedá realite, le bo tie 

nevy čistené, nevyparované položky, ktoré sa objavili na 

účtoch magistrátu presahujú sumu pä ť miliónov. Pä ť celé 

štyridsa ťšes ť alebo tak nejak. Nepripravil som si to číslo.  

Čiže pokia ľ tu dnes hovoríme, že z tejto sumy 

uvo ľňujeme jedna celé sedem milióna, tak to len pre to, že 
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požiadavka z magistrátu bola dva celé sedem a optic ky to 

chceme prikrášli ť.  

Doplním už len jedno, že na finan čnej komisii sme 

žiadali vyjadrenie, či táto suma a to bola vtedy ešte dva 

celé sedem milióna, je už naozaj vy čistená, vyparovaná. 

Vtedy bolo povedané, že nie, že len okolo sedemsto,  osemsto 

tisíc. Čiže tu by som prosil, aby odznelo, že naozaj jedna 

celá sedem je už jasne ú čtovne prevedených ako naše príjmy, 

z ktorými môžme a my zastupite ľstvo disponova ť na konkrétny 

účel. Do dnešného d ňa tá informácia z finan čnej komisie 

(gong), ani z inventariza čnej komisie nebola takto jasne 

deklarovaná.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Faktickú poznámku má pán poslanec Pilinský.  

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

Ďakujem. 

Čo sa týka toho kontrolingu tých vykonaných prác na 

zimnej údržbe. Ja viem, že tam je zmluva, ktorá bol a 

podpísaná v predchádzajúcom období a ešte nás tá zm luva 

naše volebné obdobie prežije. Ale možno by som odpo ru čil 

ís ť do rokovaní s tou spolo čnos ťou, ktorá pre nás túto 

službu vykonáva a skúsi ť sa s ňou dohodnú ť na tom, aby sa 

prípadne tie ich vozidlá, ktoré túto údržbu realizu jú, 
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vybavili GPS ovláda čmi, ktoré teda budú presne a mesto teda 

bude presne vedie ť kde sú autá, či bola zdvihnutá radlica, 

koľko sa minulo posypového materiálu.  

K takémuto nie čomu sme pristúpili my u nás v našej 

mestskej časti a teda si od toho s ľubujem nie len to, že 

budeme presne vedie ť kde je auto a ko ľko sa mí ňa, ale 

budeme mať proste aj argumenty pre obyvate ľov, ktorí sa 

sťažujú. Takže takýmto spôsobom budeme ma ť presne (gong) aj 

zdokladované na čo a ko ľko sa minulo na zimnú údržbu.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec, ale GPS nevie, či bola zdvihnutá 

radlica, pri všetkom tom. Ja súhlasím, že viem, kde  mám 

auto, ale či bola zdvihnutá radlica, to GPS nezistí.  

Vie? 

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

Vie.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Okej.  

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

NDS-ka v Žiline to má, mesto Žilina to tuším tiež m á 

nainštalované, takže nevymýš ľame ni č, ni č iné.  
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Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Dobre, dobre.  

Pán poslanec Hr čka na pána poslanca Nesrovnala.  

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ja len pre upresne, aha, pardon. Ja som chcel len 

doplni ť, že GPS-ka to samozrejme nemá, ale dá sa pripoji ť 

k autu a z auta to viete vytiahnu ť tieto informácie v jakom 

stave. Čiže nie je to v samotnej GPS-ke, ale je to v tom 

zariadení, ktoré je pripojené na centrálnu jednotku  auta, 

ktoré vie aj akú máte spotrebu, či máte stla čené, ja 

neviem, ko ľko máte pohonných hmôt, a tak ďalej. Čiže GPS-ka 

(poznámka: ďalej koniec vety nie je rozumie ť) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne za vysvetlenie, toto som nevedel, pret o 

som sa pána poslanca Pilinského pýtal.  

Ďalší prihlásený sú pani poslanky ňa Dzivjáková.  

Nech sa pá či. 

Ing. Zuzana   D z i v j á k o v á , poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem, pán primátor.  

Okrem týchto zmien, ktoré sú predmetom materiálu, 

predkladám ďalšiu zmenu rozpo čtu na rok 2013.  
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Predmetom zmeny je príjem z titulu realizácie platb y 

za sankciu primátora pána Milana Ftá čnika, vo výške 

dvadsa ťtisíc sedem tisíc korún, dvadsa ťtisícsedem eur. 

V tejto časti navrhujem zvýši ť Ostatné príjmy a zárove ň 

prosím poslancov, aby schválili návrh nasmerova ť tieto 

prostriedky pre najzranite ľnejšiu časť klientov v našich 

zariadení sociálnych služieb a predovšetkým s dôraz om na 

nákup polohovate ľných postelí a prenosných sprchovacích 

kabiniek, ktoré by mali pomôc ť pracovníkom týchto 

zariadení.  

Mám tento návrh aj písomne, takže poprosím o jeho 

schválenie a takýmto spôsobom zvýši ť kvalitu ľudí, našich 

klientov, našich spoluob čanov v týchto zariadeniach.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pani poslanky ňa, mysleli ste na verejné obstarávanie, 

že ako to do konca roku stihneme?  

(poznámka:  je po čuť „nie“) 

Lebo ak nám uvo ľníte takú sumu, ako to máme stihnú ť 

keď je dnes dvadsiateho prvého novembra. A zákon má ne jaké 

procedúry. Neviem, či tá suma, ako. Proste, či ste na to 

mysleli? Ja nemám proti tomu návrhu ni č. Takže len aby sme 

sa nedostali potom do nejakého sporu, že ak sa nám to 

nepodarí minú ť tak, tak čo s tým urobíme?  

(poznámka:  po čuť hovor ale nie je rozumie ť) 
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To bola akoby faktická poznámka, prosím,  na Vašu 

adresu.  

Pán poslanec Hr čka má ďalšiu faktickú a Vy potom môžte 

reagova ť na faktické poznámky.  

Ja sa pýtam úplne vecne,  lebo viem  kam smerujete,  je 

to dobrý návrh, ale, ale proste, aby sme rozumeli, čo máte 

na mysli.  

Pán poslanec Hr čka.  

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Áno, ja by som teda iba doplnil, že v prípade, že b y 

sa to naozaj nepodarilo z dôvodov, ktoré ste uviedl i 

a ktoré sú relevantné, zrealizova ť do konca roka, môže sa 

to urobi ť tak, ako sme riešili mestskú políciu, to znamená, 

tam sme vedeli tie prostriedky preloži ť z jedného roka do 

druhého a cez tú ú čtovnú operáciu, ktorá tu už bola 

spomenutá da ť sa to dá. Ide o to, že myslím, že ak sa chce, 

nájde sa tá cesta.  

Čiže ur čite to vieme takýmto spôsobom urobi ť s tým, či 

sa to stihne do konca roka, ak sa stihne áno, ak sa  

nestihne tak proste samozrejme treba dodrža ť zákon 

a procedúru tak aby, aby to bolo obstarané v súlade  so 

zákonom. 

Ďakujem. 
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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, vážený pán primátor. 

Pokia ľ som správne pochopil návrh, tak ide o cirka 

dvadsa ťsedem tisíc euro, ktoré treba rozdeli ť medzi sedem 

sociálnych zariadení. Čiže v každom ide o štyri tisícky. 

A ke ď som pozorne po čúval, tak to je v bežných výdavkoch, 

to znamená, že otázka, že na čo to presne použijú, neviem, 

či to pani poslanky ňa myslela, že to chce teraz predpísa ť, 

aby to boli presne tie dve veci, ktoré vyslovila, l ebo ke ď 

nie, čo to znamená, že sa teda rozhodnú tí, tí riaditelia  

aj prípadne pre nie čo iné, čo lepšie stihnú, tak to môžu 

stihnú ť. 

A okrem toho teda máme ešte jedno zastupite ľstvo, kde 

ešte sa, ak teda oni to príjmu a budú to potrebova ť rieši ť 

ako kapitálový výdavok, tak prípadne by ešte mohli požiada ť 

o zmenu z bežných do kapitálových na najbližšom 

zastupite ľstve, ktoré bude v decembri, kde bezpochyby by im 

to bolo potom poslancami potvrdené.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

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

Ja by som len rád vyzval všetkých, všetkých kolegov , 

kolegyne o také efektívnejšie rokovanie, pretože ot ázka 

potom znie, na čo máme poslanecké grémium? V čera zasadalo 

poslanecké grémium dve hodiny u pána primátora. V t omto 

grémiu sú zastúpené všetky, všetky politické strany , 

frakcie, menšinové žánre, všetko možné. To znamená,  že 

grémium by malo by ť, pod ľa môjho názoru, prevodník na 

všetky poslanecké kluby, na všetkých poslancov. V čera sme 

sedeli dve hodiny a gro času sme sa rozprávali presne 

o tomto bode.  

Bol nejaký návrh, s ktorým sme my, ako poslanci 

nemali, neboli stotožnení. h ľadali sme pri všetkej dobrej 

vôle nejaké alternatívne riešenie. Obracali sme to sprava 

doľava, či teda z ľava doprava, či teda tie peniaze sú na 

poslanecké priority, či teda zaplatíme tým, tým 

neš ťastníkom zo zimnej údržby, budúci týžde ň má sneži ť, či 

oni pôjdu, nepôjdu. Všetko sme si prešli, detailne som tam  

sedel. Ja som tiež ten čas mohol trávi ť inak a nakoniec sme 

došli nakoniec k nejakému konsenzu. Pán primátor pr is ľúbil, 

že ten konsenzus premietne na papier (gong) a dnesk a ráno 

predloží.  

Dneska to tak aj je a zase tu budeme diskutova ť tri 

hodiny to isté, čo som ja po čul v čera. Ja som mohol ís ť 

včera do fitka, alebo som mohol ís ť s de ťmi niekam do kina. 

Včera som tam sedel a dneska po čúvam tú istú diskusiu opä ť.  
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Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pani poslanky ňa Dzivjáková reaguje na faktické 

poznámky na svoju adresu.  

Nech sa pá či. 

Ing. Zuzana   D z i v j á k o v á , poslanky ňa MsZ: 

Pán poslanec Kríž, ja neviem o tom, že by poslaneck é 

grémium nahradilo mestské zastupite ľstvo. To je pre m ňa 

novina. A teda ako môžem poveda ť, že tu je ten priestor, 

kde nás sledujú ob čania na to, aby sme mohli vyjadri ť 

všetky svoje požiadavky, predstavy a návrhy.  

Ostatne, bolo by dobré, aby sme sa zamysleli nad 

zmyslom konania tohto orgánu, ktorý tuná bol umelo 

vytvorený. Či ide, o koho vlastne ide, kto sa ho má 

zúčastni ť.  

A na margo toho, ke ď pokia ľ mám teda ako slovo, 

dovolím si upozorni ť smerom k magistrátu, že už druhý krát 

nedostala som pozvánku na stretnutie poslaneckých k lubov 

u Vás, pán primátor.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Priznám sa, že to ma ve ľmi mrzí.  

Poprosím pani vedúcu organiza čného, keby ste to 

zaznamenali. Lebo to sa musela sta ť chyba. Ja som bol ve ľmi 

prekvapený, že ste v čera neboli na grémiu. Ani na tej časti 
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kde ste sa radili ako poslanci, ani na tej časti kde som 

vás pozýval ja.  

Ja som Vás naozaj postrádal, lebo mali sme tam 

všetkých zástupcov.  

A to, čo povedal pán Kríž. My si veci len diskutujeme. 

Samozrejme, že sa rozhoduje tu. Ale dozviete sa čo kto má, 

ako postoj ku konkrétnemu bodu. A najmä v tých zlož itých 

veciach je dobre, ke ď sa veci zladia.  

Čiže mne ste tam chýbali, pani poslanky ňa. Ak to bolo 

z mojej strany, ve ľmi sa Vám ospravedl ňujem.  

Prosím pánov poslancov Kubovi ča a Havrilu, tým nemôžem 

dať faktické poznámky, pretože pani poslanky ňa už reagovala 

na faktické.  

Ani Vy už nemôžte reagova ť. Ste prihlásená ešte 

v diskusii, takže môžte sa znovu vyjadri ť slobodne k čomu 

potreba.  

Pán poslanec Kolek je ďalší re čník 

Nech sa pá či. 

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

Ďakujem za slovo. 

Naozaj, tieto materiály, ktoré takto dostávame po 

včerajšom grémiu, od ktorého uplynulo možno dvanás ť hodín, 

je troška akože na mieste možné aj spochybni ť  ako z titulu 

poslanca, ktorý svojim spôsobom má zauja ť vždy zodpovedné 

a čestné stanovisko.  
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Vážení koleg, vážené kolegyne, kolegovia, ke ď budete 

schva ľova ť túto zmenu rozpo čtu, ja trošku prenesiem 

informácie z finan čnej rady, z finan čnej komisie.  

Je tam položka tridsa ťtisíc v časti, v časti štyri 

Presuny rozpo čtov, na zvýšenie bežných výdavkov v programe 

4, prvok 4.2.2 Starostlivos ť o zele ň za dodanie mobilnej 

kvetinovej výzdoby, oddelenie správy komunikácií sa  vykrýva 

presunutím z. nie je povedané z odkia ľ sa to presúva, ale 

to nie je to podstatné.  

Naozaj v tejto situácii, ktorá momentálne nastala m i 

je to troška ťažké sa k tomu vyjadrova ť, napriek tomu si 

považujem za potrebné a čestné, aby som povedal, že 

objednávka na výzdobu nebola nikdy magistrátom pred ložená. 

Plnenie v sume nikdy nebolo kontrolované vzh ľadom na toto. 

Čiže je tu nie čo také, čo z titulu rok čo rok opakujúcej sa 

zákazky pre konkrétneho dodávate ľa prebehlo, ale naozaj 

opakujem, celý postup obstarávanie je úplne na vode . S tým 

dôvodom ja nemôžem zahlasova ť za takto stanovenú požiadavku 

na úhradu tejto položky. A tým pádom, že to je v bl oku ako 

takom, čiže nebudem môc ť hlasova ť za zmenu rozpo čtu.  

Obdobne by som upozornil na nie čo, čo sa tu predkladá, 

ako možno bez povšimnutia. Je to iba pä ťdesiattisíc euro. 

Je to v časti sedem a je to aj v tabu ľke, ktorá vzišla 

z grémia. Je to krytie strát z titulu výhod obyvate ľov 

Bratislavy z Bratislavskej mestskej karty. Prosím v ás, 

nikdy sme doteraz nedostali exaktné vyhodnotenie zl iav, 

ktoré Dopravný podnik poskytuje na základe uplatnen ia si 

žiadate ľov z titulu vlastníctva karty.  
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My pred koncom roka, nazvem to natvrdo, dotujeme 

Dopravný podnik znova nejakou sumou, napriek tomu, že si 

neplníme iné, už dohodnuté podmienky vz ťahu a dlhu, dlžíme 

im tri milióny pä ťstotisíc z titulu toho, čo máme plati ť 

normálne.  

Pýtam sa, týchto pä ťdesiattisíc, pre čo naraz je 

potrebné zaradi ť ako samostatná kolonka mimo bežných 

finan č, mimo bežný finan čný vz ťah? 

Prosím vás, kolegy, kolegyne, kolegovia, videli ste  

výkaz ko ľko Dopravný podnik stratuje len preto, že 

obyvatelia Bratislavy si uplat ňujú z ľavu z titulu 

vlastnenia, vlastnenia karty Bratislav čana? 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec, len faktickou zareagujem.  

Viem, že rozpo čet je zložitý a nemôžte ma ť všetky 

položky detailne naštudované. Ale každý rok v ňom máme 

samostatnú položku na krytie strát vo vz ťahu k mestskej 

karte, aj k Dopravnému podniku, aj k našim kultúrny m 

zariadeniam. A netýka sa to transferu na výkony vo verejnom 

záujme. To je naša služba, ktorú sa snažíme poskytn úť 

obyvate ľom.  

My Vám môžme predloži ť výkazy, ak chcete. Po čty kariet 

registrovaných, pretože sa to registruje elektronic ky.  
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Preto táto položka je tu, že ten záujem o využitie 

karty ako dopravného nástroja na zlacnenie cestovan ia 

v Bratislave verejnou dopravou ľudia využívajú viac, ako 

sme v tomto roku o čakávali. To je všetko.  

Ale tie čísla Vám vieme predloži ť. A nemiešame to ani 

v rozpo čte, lebo sú to v dvoch rôznych kolónkach. Nemiešame  

to s transferom na výkony vo verejnom záujme, alebo  

s dotáciou na výkony vo verejnom záujme.  

Takže, prosím, nájdete to v rozpo čte, toto je len 

snaha reagova ť na situáciu, že ten záujem zo strany ob čanov 

je vä čší, ako sme po čítali.  

Pán poslanec Kolek reaguje na faktickú poznámku.  

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

Pán primátor, jednozna čne ste to položili do tej 

roviny, že keby som si bol žiadal, tak to dostanem.   

Ja som iks krát tento výkaz Dopravného podniku žiad al, 

nedostal som ho. Exaktne som sa pýtal na to a to mi  môže 

pani námestní čka potvrdi ť, vzh ľadom na jej funkciu, či je 

na operatíve, či je na Vašich poradách predkladaná takáto 

informácia z Dopravného podniku. Bolo mi povedané, nie je. 

Ona nemá takisto informáciu.  

Na finan čnej komisii sme bod sedem návrhu zmeny 

rozpo čtu zavrhli, teda neodsúhlasili. Čiže ani mi 

nevyplynula nejaká vnútorná potreba si, si pýta ť podklady 

k tomuto, či naozaj je to, alebo nie je to už na pulze d ňa.  
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Takže len k tomu, aby bolo jasné, že podklady, poki aľ 

sa dávajú, tak sa predís ť tomu, aby nevznikali nejasnosti 

doplnením tých podkladov, a priori s predkladate ľom.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem ve ľmi pekne za Vašu faktickú poznámku.  

Pani poslanky ňa Dzivjáková druhý krát prihlásená.  

Nech sa pá či. 

Ing. Zuzana   D z i v j á k o v á , poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem, pán primátor. 

Pre čítam presné znenie uznesenia, aby teda bolo jasné 

o čo, o čo mi ide v predchádzajúcom mojom návrhu.  

Takže: Mestské zastupite ľstvo schva ľuje zmenu na rok 

2013 a to v časti zvýši ť Ostatné príjmy o dvadsa ťsedem 

tisíc eur z titulu platby, realizovanej platby za s ankciu 

primátora Milana Ftá čnika, zvýši ť výdavky o siedmich, 

siedmim organizáciám sociálnych služieb v položke b ežné 

výdavky a konkrétne program 10, podprogram 10.1 Soc iálna 

starostlivos ť, prvky 10.1.1 až 10.1.7 kde je vymenovaných 

tých sedem našich zariadení sociálnej starostlivost i a to 

rovnakým dielom.  

Čiže vystihuje to obsah príspevku a dovetku k tomu čo 

som ja vravela, pána kontrolóra. A v tomto prípade naozaj 

riaditelia týchto sociálnych zariadení majú vo ľnú ruku na 
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to, aby u ľahčili život klientom tej najzranite ľnej skupiny, 

ktorá je v týchto našich sociálnych zariadeniach.  

Ďakujem. Písomný návrh predkladám.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne za upresnenie Vášho návrhu. 

Predpokladám, že ho predložíte návrhovej komisii.  

Slovo má pán poslanec Fiala.  

Stanislav   F i a l a , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo, pán primátor. 

Skúsim ve ľmi krátko.  V týchto materiáloch je aj 

riešenie havárie na ZUŠ-ke na Daliborovom námestí 

dvadsa ťjedna tisíc. Verím, že to bude v poriadku. Len, len  

už vopred upozor ňujem, že do konca roka je ve ľká 

pravdepodobnos ť, že toto nebudú môc ť vyfakturova ť 

a pravdepodobne sa bude týmto problémom treba zaobe ra ť aj 

na budúci rok. Preto aj poslancov prosím po pochope nie 

tento situácie.  

A druhá vec ešte k Dopravnému podniku. Ak riešime 

osobitným spôsobom straty za Bratislavskú mestskú k artu, 

pripadá mi logické, že Dopravný podnik by mal vedie ť 

vy čísli ť aj, aj ušlý zisk, ktorý, ktorý je spôsobený 

zľavami pre dôchodcov a invalidov, pretože ak budeme 

veľkorysí do budúcnosti, že budeme to chcie ť túto stratu 

preukáza ť alebo pred ĺži ť, tak nebudeme sa môc ť oprie ť 

o žiadne údaje, o ko ľko sa týmto znižuje príjem.  
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Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Pán riadite ľ Gajarský. 

Nech sa pá či. 

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

Ďakujem za slovo. 

K tomu upresneniu čo sa týka položky pätnás ťtisíc. 

Telefonovali sme tam. Upresnili, upresním to. Je to  

sedemtisíc na bleskozvody, osemtisíc na teplo a aj vodu, 

nám upresnili. Takže je to. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Čiže neuhradené faktúry za teplo a vodu? 

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

Áno.  

Čo sa týka, čo sa týka toho čo povedal, prosím?  

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

Áno.  

Čo sa týka, čo sa týka toho bodu, ktorý spomínala pani 

poslanky ňa Dzivjáková oh ľadne toho penále vo výške 

dvadsa ťsedem tisíc. My tú Iné neda ňové príjmy, dvesto 

devä ťdesiatku, plníme vo výške, zo za čiatku novembra vo 
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výške osemdesiat jedna, myslím okolo jedna, sedemde siat 

jedna percent, čo si myslím, že je celkom dobré, len nám 

práve všetky takéto poplatky a tak ďalej pomáhajú plni ť to, 

čo máme rozpo čtované. A ja neviem, že či to teraz ako, ke ď 

to zvýšime, že či to aj naplníme. Hej? Len z tohto poh ľadu 

by som to hodnotil. A zárove ň to rovno aj vo výdavkoch 

niekam presne alokova ť. Myslím, že by sme s tým mali 

problém.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pani poslanky ňa Dzivjáková, faktická. 

Ing. Zuzana   D z i v j á k o v á , poslanky ňa MsZ: 

Pán riadite ľ Gajarský, prosím Vás, s týmto predsa ste 

nemohli kalkulova ť vo Vašom rozpo čte, preto považujem úplne 

za normálne, že toto sú prostriedky plus navyše. Ta kže 

nechajme to tak bez toho Vášho vysvetlenia.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pani poslanky ňa Tvrdá, faktická. 

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

Ďakujem.  

Pán riadite ľ, zabudol si odpoveda ť na to, čo som sa 

ešte pýtala. 
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Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

To bola otázka, že ako to bude s tými záchytnými 

parkoviskami a s cintorínom, či sa tie položky prejavia 

v rozpo čte 2014.  

Pani poslanky ňa o čakáva v tomto jasné stanovisko 

z našej strany.  

Môžme ho rieši ť aj v závere čnom slove, alebo sa pán 

riadite ľ prihlásil druhý krát.  

Slovo má pán poslanec Havrila.  

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

Ďakujem za slovo.  

Ja by som tým, že som nemohol reagova ť v tej faktickej 

poznámke povedal, skuto čne, aby sme boli nie len efektívny, 

ako povedal pán Kolek a Kríž, ale aj efektní.  

Je tu verejnos ť, ktorá tu sedí od rána a kým sa 

dostaneme k bodu číslo desa ť prejde neuverite ľné množstvo 

času.  

Ja potom nerozumiem na čo sú politické grémiá, 

respektíve ako fungdu, ako fungujú jednotlivé kluby . U nás 

to je tak, že náš predseda nám dopodrobna povie o v šetkých 

problémoch. Myslím si, že tá verejnos ť, ktorá tu sedí, je 

dos ť uvedomelá, že si pozrie body s programom, so všetk ými 

dôvodovými správami a ďalšími informáciami, pretože je to 
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uverejnené na internetovej stránke. Takže bu ďme trošku 

tolerantní aj k verejnosti.  

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 riadne vystúpenie.  

Nech sa pá či, pán poslanec. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ja som len chcel upresni ť, že už som nevedel vystúpi ť 

a rád by som len tak takú nejakú malú štatistickú v ložku do 

toho dal.  

A to je to, že kým, kým pred zriadením grémia 

priemerne kon čilo zastupite ľstvo kon čilo zastupite ľstvo 

17.47, tak po zriadení grémia kon čí 20.34.  

To len tak pre informáciu, aby ľudia vedeli, že či 

teda grémium, nemusí to ma ť samozrejme priamy vplyv, ale že 

či grémium zefektív ňuje fungovanie zastupite ľstva. Zo 

štatistiky vychádza toto. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Muránsky. 
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Ing. Michal   M u r á n s k y , poslanec MsZ: 

Ja iba k tomu, že naozaj, čím bližšie budeme k vo ľbám 

komunálnym, tak tým sa budú predlžova ť tieto 

zastupite ľstvá. Nesúvisí to so zriadením grémia, ale 

s týmto iným faktom .  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pani poslanky ňa Dyttertová.  

Anna   D y t t e r t o v á , poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem. 

Ja by som sa rada vyjadrila k tej položke, čo tu bola 

navrhovaná, postele.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Už to nie sú postele.  

Anna   D y t t e r t o v á , poslanky ňa MsZ: 

Čo navrhovala pani Dzivjáková.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Už to nie sú postele. Už to nie sú postele. Už to n ie 

sú postele. Upresnila, že nie postele.  
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Anna   D y t t e r t o v á , poslanky ňa MsZ: 

Zo sociálnej oblasti teda.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Že nie postele. Povedala, že to pôjde na bežné výda vky 

k dispozícii tým zariadeniam. Ten ú čel dala z toho návrhu 

von. 

Anna   D y t t e r t o v á , poslanky ňa MsZ: 

Dobre, ďakujem.  

Ja som chcela k tomu poveda ť len to ľko, že škoda, že 

sme to nemali na našej komisii sociálnej, boli by s me sa 

ur čite k tomu kladne vyjadrovali a rozobrali ten probl ém. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec Šindler.  

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

Ďakujem za slovo. 

Ja by som sa chcel vráti ť ku kapitole číslo 7, BVS, 

oddelenie správy komunikácií odvádzanie vôd z povrc hového 

odtoku verejnou kanalizáciou z komunikácií, plus 

dvestotisíc eur.  
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Ja by som chcel informova ť mestské zastupite ľstvo, že 

k 30. 10. BVS-ka má poh ľadávky vo či mestu za túto kapitolu, 

za odvádzanie vôd, zhruba sedemstosedemdesiattisíc eur a do 

konca roka to predpokladáme, že vybehne na asi mili ón eur.  

Týchto dvestotisíc bude len nejakých dvadsa ť percent 

z celkovej tej čiastky.  

Ja by som sa chcel spýta ť, ako to chce mesto rieši ť, 

nako ľko prejde táto sekera  v tejto poh ľadávky do budúceho 

roka asi osemstotisíc eur. Kde sa nájdu tie peniaze , ktoré 

budú túto našu poh ľadávku vykrýva ť, myslím našu, myslím ako 

teraz poh ľadávku BVS vo či mestu, nako ľko mesto patrí  

v BVS-ke za druhého najvä čšieho dlžníka.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Pani poslanky ňa Tvrdá, faktická. 

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

Nechcela som sa len takto otá čať k Tebe, ale na stole 

dnes sme mali nový materiál, návrh uznesenia, tam 

dvestotisíc vôbec nefiguruje.  

Takže, aby sme sa bavili o tej tabu ľke sedem, ktorú, 

ktorá dnes je na stole a ktorú máme schva ľova ť.  
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Viacerí boli proti tomu, aby sme BVS-ke zaplatili. Že 

necháme si to na rok 2014, a to z toho dôvodu, že m áme 

ove ľa viac a dlhších poh ľadávok mesto, ako BVS-ke. 

A myslíme si, že BVS-ka je v dobrej kondícii.  

Hlavne, Milan, Ty si tam ako predseda dozornej rady , 

takže oni to ur čite zvládnu a treba zaplati ť tým druhým.  

Ďakujem, dopo ču.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Len č, ďalší prihlásený do diskusie.  

Prepá čte, pán poslanec Šindler chce reagova ť, takže 

najprv dám slovo jemu.  

Ospravedl ňujem sa, len som to opa čne zaregistroval. 

Pán poslanec Šindler.  

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

Ďakujem za slovo. 

Nemôžem súhlasi ť s mojou kolegy ňou, s pani Tvrdou, 

myslím si, že poh ľadávky treba spláca ť a takéto 

vysvetlenie, že máme dlhších, kratších a tak, s tým  

nesúhlasím.  

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 Len č, ďalší prihlásený.  

Ing. Peter   L e n č , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo, pán primátor. 

Odpustite pán riadite ľ, pán riadite ľ magistrátu, ale 

nedá mi nereagova ť na tú Vašu informáciu, ktorú ste 

povedali pani kolegyni Tvrdej o tých, o tých revízi ách. Mám 

s tým troška skúseností, ale možnože pán, pán koleg a 

Šindler, on je, on je elektro, ten bude k tomu vedi eť 

poveda ť. Ale zdá sa mi sedemtisíc troška, troška ve ľa. Ja 

som myslel, že to je na všetky na domovy, ale teraz  

pozerám, že to je iba Domov pri Kríži, sedemtisíc n a 

revízie bleskozvodu a elektrických zariadení, no, r ád by 

som to robil, keby som bol elektrikár.  

Ďakujem.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ešte raz chce vystúpi ť pán poslanec Kolek.  

Nech sa Vám pá či, pán poslanec. 

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

Ďakujem. 

Možno predbieham troška udalosti, ale dovolím si to  

poveda ť teraz k zmene rozpo čtu.  

Na rok 2013 čaká nás totižto záver roka. Krátka 

bilancia toho, čo my, kolegyne a kolegovia sme už zažili tu 

ako poslanci.  
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Jedná sa o záväzky, respektíve hospodárenie mesta.  

Rok 2009 mal vykázaný previs neuhradených faktúr ce z 

rok, čiže k 31. 12., osem miliónov stojedenás ť tisíc. 

Drobné neuvádzam.  

Rok 2010, do ktorého sme my ve ľmi málo zasiahli, mal 

vykázaný previs neuhradených faktúr desa ť miliónov 

sedemstopä ťdesiattri.  

Rok 2011 už sme bilancovali jedenás ť miliónov 

devä ťstotridsa ťtisíc. 

Rok 12, čiže k 31. 12. sme mali sumu neuhradených 

faktúr sedemnás ť miliónov dvestotridsa ťšes ťtisíc 

sedemstoštyridsa ť jedna aj štyridsa ťšes ť. Po dátume 

splatnosti to bolo dvanás ť miliónov dvestodvadsa ťosem 

tisíc. Čiže to bol prechod do tohto roka.  

K 30. 4. bola suma neuhradených faktúr devätnás ť 

miliónov stodevätnás ťtisíc stoosem celých tridsa ťtri. 

Neuhradených faktúr po dátume splatnosti bolo  

6 7 31 milióna.  

Čiže my dnes tu hovoríme o tom, že hovoríme 

o nejakých, o nejakých racionálnych opatreniach. Ni e. 

Pardon za výraz, toto je taká maska, ktorá sa dáva na to, 

že niekto tu vie, ako sa hospodári v meste. Zdá sa poveda ť, 

že nevieme to my, poslanci čo sme tu, bárs sme za to 

zodpovední. Nevie to audítor, ktorí rok čo rok robí audit 

na hospodárení, nevie to Deloitte, ktorý zis ťoval vz ťah 

hospodársky a zmluvný medzi mestom a Dopravným podn ikom, tú 

jeho správu sme dostali. Nevie to pán riadite ľ, hej. 

Nedovolím si poveda ť čo vie a nevie pán primátor. Na 

Slovensku sa hovorí, no o tom nevie sná ď ani divá svi ňa. 

Hej. Pardon za výraz. Hej.  
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Čiže takýto stav tu momentálne nastáva pre m ňa, ktorý 

do ur čitej miery som sa, som sa snažil vidie ť v tom 

hospodárení nejakú logiku.  

Toto sú čísla, ktoré sú alarmujúce. Pán kontrolór to 

už pár krát akože v tých svojich správach k závere čnému 

účtu pritvrdil a hovorí, že ni č krajšie nás ne čaká ani za 

tento rok.  

Hovorím to z informácií, ktoré sú z inventariza čnej 

komisii.  

My sme mali ambíciu urobi ť inventarizáciu, prvú 

riadnu, do konca deviateho mesiaca, respektíve desi ateho, 

pred ĺžil sa do jedenásteho. Teraz už vidíme, že sú návrh y 

do dvanásteho. Vážení, žiadna inventarizácia poriad ne sa 

neurobila doteraz ako sme tu a pod ľa všetkého sa nestihne 

urobi ť ani do konca roka.  

Toto je stav, ke ď mi rozhodujeme  o tom, či niekomu 

dáme dva milióny alebo nedáme  bez toho, aby sme si  vážne 

povedali kde to hospodárstvo momentálne stojí.  

Ja viem, sme sú časne aj rukojemníci toho, že nás čaká 

zima a da ť dôvod niekomu do úst, že vy ste tí, čo nedo, 

neumožnili normálny výkon údržby zimnej, je ve ľmi ťažké, 

hej, ale práve preto, v predstihu tento problém bol  

nastolený na stôl a mesto, magistrát so svojim odbo rným 

aparátom mal urobi ť tú jasnú bilanciu hospodárenia 

v predstihu tak, aby sa vedelo poveda ť, že z tých pä ť celé 

štyri milióna, ktoré sú zatia ľ na ú čte a ja znova to tu 

opakujem, na ú čte máme v priebehu roka plus, mínus 

dvadsa ťpäť miliónov, z ktorých ke ď si pozriete, je príjem 
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mizerných tridsa ťdva miliónov naú čtovaný na, na, na 

úrokoch, hej, čiže to je minimálne, na pä ťnásobok by malo 

byť rozpo čtované vä čšie, vä čšie množstvo, vä čšie príjmy 

z úrokov. Čiže tu sa nehospodári a potom sa tu budeme 

handrkova ť o nejakých pä ťdesiat tisícoch, tridsa ť tisícoch. 

Nie, nie.  

Pokia ľ tu nedôjde k vážnej zmene, a pán primátor, 

adresujem to na Vás, v titule výkonu Vašej, Vašej f unkcie 

s aparátom, ktorý ste si sám vybrali, ne čakajme, že ten 

rok, ktorý nás čaká, bude lepší.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Faktickou poznámkou reaguje pani poslanky ňa 

Dzivjáková.  

Ing. Zuzana   D z i v j á k o v á , poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem pánu poslancovi Kolekovi. 

Doplním a jednu poznámku a pripomeniem situáciu 

v marci tohto roku, kedy bolo zvolané mimoriadne va lné 

zhromaždenie, mimoriadne mestské zastupite ľstvo práve 

z dôvodu nevyhnutnosti finan čného krytia zimnej údržby. 

Vtedy sa. A to na úkor práve BVS-ky.  

Podotýkam, že práve v tej dobe už dávno boli finan čné 

prostriedky na ú čte neidentifikované platby. Bolo to 
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v situácii, kedy. Ak by bol poriadok na magistráte,  ak by 

sa tieto platby riešili, tak by naozaj už v tej dob e, v tej 

chvíli bolo možné vykry ť údržbu práve z týchto prostriedkov 

a ne ťahať to až do obdobia 11/2013. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Potom ale nerozumiem, že pre čo teraz s tým máte 

problém, pani poslanky ňa, keby ste to boli bývali vtedy 

schválili, tak by ste dnes nemali ten milióna na ti e 

poslanecké priority.  

Keď ste toto povedali, ja s Vami úplne súhlasím. Ale 

pre čo to nemôžte teraz schváli ť? Teraz už to stojí inak? 

Teraz si necháme nezaplatené faktúry do budúceho ro ku? 

Teraz je to v poriadku?  

Pani poslanky ňa Dzivjáková chce reagova ť.  

Nech sa pá či. 

Ing. Zuzana   D z i v j á k o v á , poslanky ňa MsZ: 

Pán primátor, ani teraz nie je schopný z magistrátu  

niekto poveda ť na isto pod hrozbou kontroly, s plnou 

zodpovednos ťou, či všetky položky, ktoré sa týkajú 

neidentifikovaných platieb, preml čaných platieb, ktoré sú, 

ktoré visia už roky na ú čte vo výške nieko ľkých miliónov, 

či sú už naparované a aktivované.  

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, tento cyklus ste nestihli. Pretože ja  

som reagoval faktickou na pani poslanky ňu. Ona reagovala na 

mňa. 

Takže pani poslanky ňa Tvrdá.  

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

Ďakujem pekne. 

Keďže nevidím pána riadite ľa prihláseného, ja ho 

tretíkrát vyzývam, aby odpovedal na moje otázky.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Hovorí, že v závere čnom slove zareaguje na Vaše 

vyjadrenie.  

(poznámka:  po čuť hovor mimo mikrofón) 

Môžte, faktickou poznámkou, ak nebudete spokojná 

s reakciou na Vaše vystúpenie v diskusii.  

Pán mestský kontrolór, nech sa pá či.  

 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 21. november 2013  

 127 

Ing. Peter   Š i n á l y , mestský kontrolór hlavného mes ta 

SR Bratislavy: 

Ďakujem za slovo. 

Dve myšlienky. Jedna sa týka vodárenskej spolo čnosti. 

Skuto čnos ť, že v dlhých rokoch po sebe, mesto platí 

vodárenskej spolo čnosti za odkanalizovanie hlavného mesta 

zhruba dva milióny euro, bola v tomto roku z rozhod nutia 

magistrátu, ktorý predložil túto zmenu rozpo čtu, vám 

poslanci, znížená zhruba na ten jeden milión.  

Pravda je, že otázka pána Šindlera je úplne 

opodstatnená, lebo ke ď napriek tomu, že to bolo znížené, 

vodárenská spolo čnos ť nám na ďalej fakturuje, to znamená, že 

nenapršalo menej ako sme predpokladali, ale napršal o opä ť 

to ľko isto ako v predchádzajúcich rokoch, teda dva mil ióny 

euro, tak v takom prípade sa nám tu nazbiera cirka dva mil, 

ďalší milión, ktorý bude nepokrytý.  

A odpove ď na Vašu otázku, pán poslanec Šindler, je 

jednoduchá, v rozpo čte, ktorý žia ľ ešte nemáme na stole, by 

sme mali vidie ť číslo tri milióny, lebo teda predpokladám, 

že na budúci rok bude tiež prša ť rovnako ako vo všetkých 

rokoch smerom dozadu, a preto tam uvidíme tri milió ny.  

Tá druhá poznámka, ktorú som chcel poveda ť pôvodne, je 

reakcia na pripomienku pána poslanca Nesrovnala, kt orý nás 

upozornil, že ešte stále nemáme v rukách rozpo čet. Áno, mne 

ako kontrolórovi je ve ľmi ľúto, že v tejto chvíli, ke ď 

rozprávame o posledných úpravách rozpo čtu roku 2013, nemáme 

v rukách rozpo čet, do ktorého by sme teraz spolo čne 

pozerali pri otázkach, ktoré riešime. A som rád, že  pán 
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riadite ľ bude ma ť závere čné slovo a povie nám, kedy ten 

rozpo čet dostaneme.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

veľmi pekne.  

Nech sa pá či, ak sa ešte niekto chce prihlási ť má 

možnosť.  

Ak nie, uzatváram možnos ť sa prihlási ť. ; 

Reaguje pán riadite ľ a ja ako predkladatelia.  

Nech sa pá či, pán riadite ľ.  

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

Ďakujem za slovo.  

Odpoviem na otázku, na ktorú úpenlivo čaká pani, pani 

poslanky ňa Tvrdá. Áno, čo sa týka dvoch položiek, 

devä ťdesiattisíc a osemdes, tridsa ťosemtisíc na parkoviská, 

aj čo sa týka riešenia cintorínov, tak tie budú zahrnut é 

v rozpo čte na rok 2014. takže, som to povedal. Dúfam, že je  

to v poriadku.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pokra čujte pán riadite ľ, pokra čujte.  
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Mgr. Rastislav   G a j a r s k ý , riadite ľ magistrátu: 

Dobre. 

Čo sa týka samotnej BVS-ky, aby som na to zareagoval . 

Respektíve, radšej zareagujem teraz ešte na tie poh ľadávky, 

ktoré sa týka, ktoré spomínal pán Kolek.  

Áno, to je ten preh ľad, ktorý sme aj pripravovali, čo 

sa týka poh ľadávok, ktoré mesto má. Momentálna situácia je 

taká, že my máme svoje záväzky, pardon, záväzky, my slím 

v hodnote nie čo cez desa ť miliónov celkovo s tým, že 

samozrejme do týchto záväzkov sú zarátané aj záväzk y, ktoré 

máme voči Dopravnému podniku za neuhradenú, za, za 

neuhradené výkony z minulých rokov v objeme tri cel á štyri 

milióna, plus zimná údržba, myslím, že tá je tam už  vo 

výške tri celá jedna, takže ke ď sa toto schváli, tak nám 

samozrejme tieto záväzky klesnú a ke ď sa schváli závere čný 

účet v decembri, tak to by nám malo klesnú ť aj vo či 

Dopravnému podniku, takže by tam malo by ť dos ť zna čné 

zlepšenie, čo sa týka stavu záväzkov mesta.  

Čo sa týka BVS-ky, BVS-ka má samozrejme, aj my máme 

pohľadávky vo či BVS-ke, čo je za nájomné a je to, myslím, 

v hodnote nie čo cez štyristo tisíc. Takže my týchto 

štyristotisíc použijeme na to, aby sme ich zapo čítali, aby 

sme ich zapo čítali vo či poh ľadávke, ktorú má vo či nám BVS-

ka. Ten zvyšok, samozrejme, tam budeme rokova ť o splátkovom 

kalendári a zahrnieme to do rozpo čtu 2014.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 
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Ja sa chcem ešte vyjadri ť k tej pripomienke, ktorú mal 

pán poslanec Kolek na tých tridsa ťtisíc, ktoré sa týkajú 

kvetinovej výzdoby.  

Je pravda, že sme chceli tento problém rieši ť na 

júnovom zastupite ľstve, v čase, ke ď ešte nebola daná 

objednávka, ke ď sa veci len pripravovali. A chceli sme ten 

problém rieši ť tak, že vám dáme schváli ť tých tridsa ťtisíc 

vtedy, ke ď je to aktuálne. A musím sa ospravedlni ť za to, 

že sa nám stala technická chyba, jednoducho to z to ho 

materiálu vypadlo. Zistili sme to, zistili sme to a ž po 

schválení, po schválení toho dokumentu.  

Medzi časom sa jednoducho rozbehli práce, pretože sme 

počítali s tým, že ten materiál bude schválený a teda 

schválený vrátane tejto položky.  

Takže stala sa vec, ktorá sa sta ť nemala.  

Pán poslanec, Vy máte pravdu, ak by takýmto spôsobo m 

sme hospodárili s majetkom mesta a s objednávaním s lužieb, 

tak by to bol ve ľmi zlý precedens.  

Ja chcem poveda ť, že sa tomu budeme vyhýba ť a budeme 

objednáva ť len to, čo máme v rozpo čte, v rozpo čte zapísané, 

pretože inak to nemôže by ť.  

Proste toto beriem ako absolútnu výnimku, ktorá sa 

stala nedopatrením, technicko-administratívnou chyb ou. A 

naozaj si myslím, že je to vec, ktorá sa dá, dá vys vetli ť 

takto, ako som to povedal, ale nemala by sa opakova ť. 

Nemala by sa opakova ť. 
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Čiže verím, že to prijmete, prijmete tak, ako som to  

povedal a že vám to umožní, aby ste hlasovali za tú  zmenu 

rozpo čtu, ktorá je predložená.  

Pretože tak, ako tu povedal pán poslanec Nesrovnal,  že 

máme nejaké poslanecké peniaze, alebo magistrátne p eniaze. 

My máme len mestské peniaze. My ich spolo čne spravujeme,  

tú diskusiu, ktorú sme v čera mali na poslaneckom grémiu 

bolo o tom, ako čo najlepšie tie veci, ktoré máme pred 

sebou pokryjeme, či je to zimná služba, či je to snaha 

posilni ť rozpo čet budúceho roku o vy ňa, teda o výnosy, 

ktoré máme z tých nespárovaných platieb. Toto všetk o sme 

diskutovali, našli sme spolo čné riešenie, ktoré dnes bolo 

ozna čené ako, ako kompromis, ako zhoda. Ale hospodárime 

s jednými peniazmi. To nie sú naše a vaše peniaze. Sú to 

mestské peniaze, o ktorých máme možnos ť rozhodova ť, pretože 

takú možnos ť nám dali voli či. A takto, prosím, keby sme to 

aj brali a snažíme sa to robi ť najlepšie ako vieme a takto 

vnímam aj Vaše vystúpenie, aj Vaše pripomienky, kto ré ste 

mali k rozpo čtu.  

K závere čnému slovu chcú reagova ť dvaja poslanci.  

Faktickou poznámkou pán poslanec Hr čka. 

Nech sa pá či.  

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Nebola to síce moja otázka, napriek tomu som nepo čul 

odpove ď na to, kedy budeme vidie ť návrh rozpo čtu, vzh ľadom 

k tomu, že o tri týždne je decembrové zastupite ľstvo, kedy 
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ho máme schváli ť, tak aby zas nedošlo k nedorozumeniu, že 

pre čo nie čo na poslednú chví ľu. Alebo či už sa teda dopredu 

vie, že napriek tomu, akoko ľvek bude predostreté, tak bude 

schválené.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Nie, nie, nie. Nevie sa ni č. My sme povedali v čera na 

poslaneckom grémiu, že rozpo čet bude predložený zajtra. 

V utorok o ňom má prvý krát má rokova ť finan čná komisia, 

čiže ten termín je zajtra. Zajtra predložíme návrh 

rozpo čtu, o ktorom budeme rokova ť na jednotlivých stup ňoch, 

tak ako je to obvyklé. A predpokladám, že to dokáže me 

zvládnu ť v tom stanovenom čase. Ak nie, tak si ho budeme 

musie ť nadstavi ť.  

Pán poslanec Kolek, nech sa pá či.  

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

Ďakujem, pán primátor. 

Ja naozaj v tom svojom vystúpení som povedal, že si  

potre, považujem teda za potrebné ozrejmi ť týchto 

tridsa ťtisíc v skuto čnosti, v akých sa nachádzajú. Tým 

pádom nechcem hovori ť o tom, že si musíme, či nemusíme 

plni ť, plni ť svoje záväzky.  

Znova ale opakujem, z oficiálne z úst pána riadite ľa 

sme sa dozvedeli, že objednávka nebola vystavená. Čiže 

hovori ť tu o nejakej administratívnej nedbanlivosti 
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v súvislosti so zmenou rozpo čtu je jedna vec, druhá vec je, 

hovorím, o akej nedbanlivosti je v spôsobe objednáv ania 

dodávok.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem ve ľmi pekne, pán poslanec. 

Týmto sme vy čerpali diskusiu k bodu dva, Návrh na 

zmenu rozpo čtu.  

Priestor pre svoju prácu má návrhová komisia, nech sa 

páči. 

Predseda návrhovej komisie 

Ing. Peter   Len č, poslanec MsZ: 

Návrhová komisia dostala dopl ňujúci návrh pani 

poslankyni Dzivjákovej, ktorá navrhuje zvýši ť Ostatné 

príjmy o dvadsa ťsedemtisíc eur z titulu platby zo sankcie 

primátora Milana Ftá čnika, zvýši ť výdavky siedmich 

organizácii sociálnych služieb v položke bežné výda vky 

program 10, podprogram 10.1 Sociálna starostlivos ť, prvky 

10.1.1 až 10.1.7 rovnakým podielom. Predpokladám. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

O tomto budeme hlasova ť.  
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Predseda návrhovej komisie 

Ing. Peter   Len č, poslanec MsZ: 

Áno. 

Predpokladám, že toto by sa potom malo prenies ť aj 

v zvýšenie tých, tých jednotlivých položiek tam v u znesení 

tak, ako to je.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Áno. To sa premietne do zvýšenia bežných príjmov 

a bežných výdavkov. Čiže tá suma dvadsa ťsedemtisíc sa tam 

objaví. To programové ur čenie pani poslanky ňa nasmerovala. 

Ja si myslím, že to bude samostatná časť uznesenia, aby 

bolo úplne zrejmé aj to programové ur čenie toho, čo ste 

čítali, pán predseda.  

Čiže to budeme musie ť zakomponova ť do uznesenia, že 

takto sa to zmenilo a v časti A sa to premietne zmenou tých 

dvoch položiek o dvadsa ťsedemtisíc plus na príjmoch aj na 

výdavkoch.  

Hlasujeme o návrhu pani poslankyni Dzivjákovej.  

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťsedem prítomných, 

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

nehlasoval. 

Tento návrh bol prijatý.  
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Pán predseda.  

Predseda návrhovej komisie 

Ing. Peter   Len č, poslanec MsZ: 

Teraz hlasujeme o uznesení ako celku s tým schválen ým 

dodatkom v tej podobe ako sme to dostali ten, ten n áhradný 

návrh. Splnomoc ňuje sa mení na C.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Áno.  

Pán poslanec Kolek, procedurálne? Lebo.  

Nech sa pá či. 

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

Hlasujme bu ď bod po bode, alebo zhrniem to skôr, vy ňať 

z hlasovania sedmi čku a o sedmi čke samostatne.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

To by asi malo zaznie ť v rozprave. Priznám sa, že toto 

je asi obvyklá procedúra. Neviem teraz, čo mám presne 

urobi ť.  

Je to tak, že ak poslanec.  

Komisia, skúste sa vy vyjadri ť. Ten 
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Ten procedurálny návrh mal zaznie ť ale v rozprave. Ale 

zaznel pred hlasovaním, ja  s tým nemám problém. 

Čiže budeme hlasova ť o samostatne o tabu ľke číslo 

sedem, potom o tom ostatnom. Celkom neviem, ako to mám 

urobi ť v tom uznesení, lebo uznesenie je A, B, C. čiže tu 

nie je tabu ľka sedem, ale Vy žiadate samostatne o sedem.  

Skúsme to takto urobi ť. Ke ď prejde sedem, potom dáme 

hlasova ť o celku. Ak neprejde, prerušíme, budeme musie ť 

opravi ť uznesenie a podobne. Tak? 

Nie, je to tak, že je to premietnuté do toho, do to ho 

celku.  

Čiže samostatne o tabu ľke číslo sedem to si viem 

predstavi ť technicky. Vieme o čom budeme hlasova ť. Ak by to 

neprešlo, budeme musie ť upravi ť čísla a potom vám da ť 

schváli ť celé uznesenie.  

Pán predseda návrhovej komisie, prosím, keby ste 

upresnili, či je možné takto postupova ť, alebo nie. Opä ť 

sme v pochybnostiach.  

Predseda návrhovej komisie 

Ing. Peter   Len č, poslanec MsZ: 

Návrhová komisia má za to, že tabu ľka číslo sedem je 

len, je len ako prílohou, prílohou toho uznesenia. čiže, ak 

sa chce rozdeli ť hlasovanie, tak sa môže jednotlivo po tých 

bodoch A, B, C, ale, ale, ale toto, toto nemá nejak ú ve ľkú 

oporu v rokovacom poriadku.  
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Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

To znamená, návrhová komisia je presved čená, že máme 

hlasova ť o uznesení ako celku a o tom podklade nie je možné  

hlasova ť samostatne, lebo taký návrh predložený v rozprave 

nebol.  

Čiže budeme hlasova ť o uznesení ako celku s tým 

dopl ňujúcim návrhom, ktorý sme už predtým schválili.  

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťpäť prítomných poslancov, 

tridsa ťjeden za, nikto proti, štyria sa hlasovania 

zdržali. 

Konštatujem, že sme schválili uznesenie k bodu dva 

Návrh na zmenu rozpo čtu a týmto sme schválili aj zmenu 

rozpo čtu na rok 2013.  

 

 

 

 

 

 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 21. november 2013  

 138 

BOD 3 NÁVRH VÝŠKY ČLENSKÉHO PRÍSPEVKU 

HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY V 

BRATISLAVSKEJ ORGANIZÁCIÍ CESTOVNÉHO 

RUCHU NA ROK 2014 - 2016 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Do prestávky, prosím, prerokujeme ešte bod číslo tri, 

to je Návrh výšky členského príspevku Hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy v Bratislavskej org anizácií 

cestovného ruchu na rok 2014 až 2016.  

Materiál požadoval pán poslanec Kolek. Ja som Vám h o 

poslal v septembri na poslanecké kluby, pretože som  bol 

presved čený, že v tejto podobe, ako je predložený, ho 

nemôžme schváli ť.  

Keďže uznesenie zastupite ľstva znelo predloži ť na 

zastupite ľstvo, tak vám predkladám na zastupite ľstvo 

podklad, ktorý spracovala Bratislavská organizácia 

cestovného ruchu, ktorá ve ľmi optimisticky vidí to, že by 

sme jej postupne zvyšovali príjmy každoro čne zhruba 

o tridsa ť percent oproti predchádzajúcemu roku. My sme sa 

zhodli v čera pri diskusii s poslaneckými klubmi, že to nie 

je celkom reálne, že to budeme musie ť rieši ť z roka na rok 

v rozpo čte. Čiže ja ako predkladate ľ s ťahujem to uznesenie, 

ktoré tam je a navrhujem zobra ť na vedomie predložený 

materiál.  

Proste podklad bol predložený. Vy vidíte, ako 

rozmýš ľajú naši partneri v Bratislavskej organizácii 
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cestovného ruchu, ale mesto v tejto chvíli nevie 

garantova ť, že by sme boli schopní v tejto výške ani 

rozpo čet 2014, a výh ľadovo ani 15 a 16, preto to zoberieme 

ako podklad na naše rozmýš ľanie, budeme o rozpo čte od 

zajtra spolo čne diskutova ť a vieme sa zhodnú ť na tom, aký 

ten príspevok pre rok 2014, prípadne ďalšie roky bude.  

Takže navrhujem zmeni ť to uznesenie, aj po v čerajšej 

diskusii s poslancami len zobra ť ten materiál na vedomie.  

Tým splníme uznesenie, ktoré požadoval pán poslanec  

Kolek, lebo formálne ste mali pravdu, pán poslanec a ja som 

sa preto rozhodol vám predloži ť materiál, aby sme sa tu 

k nemu spolo čne vyjadrili. Len ten návrh pôvodne znel 

schváli ť, ja navrhujem zobra ť na vedomie.  

Toľko moje úvodné slovo.  

Otváram diskusiu k tomuto bodu programu.  

Hlási sa do nej faktickou poznámkou ako prvý pani 

poslanky ňa Dzivjáková.  

Nech sa pá či. 

Ing. Zuzana   D z i v j á k o v á , poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem, pán primátor, za Vaše rozhodnutie a sná ď len 

doplním ešte jednu dôležitú informáciu, ktorá unikl a 

predkladate ľom, že doteraz nie je známy spôsob dotovania 

ako organizácii regionálneho cestovného ruchu zo st rany 

ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvo ja. 

Pretože v tom rozsahu ako doteraz boli poskytované dotácie, 
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predpokladá sa, z toho čo ja mám dostupné informácie, 

budúci rok sa nepo číta zo strany ministerstva.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Ďalší diskutujúci je pán poslanec Nesrovnal. 

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

Ďakujem. 

Chcel by som  upresni ť tú informáciu, že postupujeme 

na základe dohody. Bola v čera o tom diskusia, pán primátor, 

ale to nebola dohoda v tom zmysle, že poslanecké kl uby by 

žiadali takto postupova ť. Vy ste prejavili názor, že 

nesúhlasíte s výškou dotácie a že máte s tým problé m. 

A požiadali ste, aby sme takto postupovali, s čím my sme 

teda nevyslovili nesúhlas, ale nebola to nejaká doh oda 

alebo naše prianie. 

Moja otázka je, že ke ď sa to zoberie na vedomie, tak 

ako to bude s rozpo čtovaním týchto prostriedkov? Dostanú sa 

do mestského rozpo čtu, alebo nedostanú?  

Pretože tak ako krajská organizácia cestovného ruch u, 

tak aj žup, tak aj mestská organizácia zrejme vykaz uje 

trend nárastu pracovníkov a ukazuje sa, že táto  po litika 

cez štátnu dotáciu prináša výsledky, že za posledné  roky 
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dva sa skuto čne podarilo násobne navýši ť po čet 

návštevníkov. 

Takže pokia ľ by výsledok tohoto Vašeho rozhodnutia 

bolo, že BTB- čka nedostane tie prostriedky, alebo dostane 

ich ako rádovo menšie, tak si myslím, že nejde o ro zumný 

postup. Naopak, mali by sme to teda schváli ť normálne, nech 

tie peniaze dostanú. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec, ja len kratu čkou faktickou zareagujem, 

že toto rozhodneme v rozpo čte a my po čítame so sumou, ktorá 

je rovnaká ako v roku 2013. čiže nevieme celkom zabezpe či ť 

ten nárast, čiže ís ť nejakých pä ťstotisíc, ktoré sme mali 

v tomto roku na šes ťstodevä ťdesiatpä ť, ten nárast nevieme 

garantova ť. Preto som navrhol zobra ť to na vedomie.  

Ja úplne súhlasím s Vami, aj s pani poslanky ňou 

Dzivjákovou. Možno by sme mohli ako druhú časť uznesenia 

poveda ť, že nesúhlasíme s tou zmenou, aby štát zrazu zmeni l 

systém a povedal nám, že nám nebude pridáva ť tú druhú 

polovicu, lebo ja som to vnímal ako ve ľmi silný impulz pre 

rozvoj práve destina čného manažmentu, práce v cestovnom 

ruchu, presne v tom duchu, ako to teraz vysvetlil p án 

poslanec Nesrovnal.  

Či na úrovni kraja alebo mesta, za čali sme omnoho 

väčšie aktivity, máme výsledky, pretože nám rastie po čet 

turistov a teraz keby sa štátna dotácia zmenila, mu seli by 

sme to všetko sanova ť iba my, vtedy by sme sa aj na tento 
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materiál možno dívali inak. Čiže zrejme by sme mali 

zadeklarova ť štátu a my to ur čite urobíme ako organizácia, 

ktorá je členom ZMOSU a Únie miest, že s tým nesúhlasíme. 

Tá zmena nie je v prospech samosprávy, ani cestovné ho 

ruchu.  

Teraz len hovoríme o tom, že bez kontextu rozpo čtu, 

asi nevieme zagarantova ť a schváli ť, že 

šes ťstodevä ťdesiatpä ť. Ja to v tejto chvíli neviem 

garantova ť, v rozpo čte po čítame so sumou pä ťsto, respektíve 

tak ak, respektíve takou, ako bola v roku trinás ť, a aká 

presne bude, to rozhodnete Vy, pán poslanec, ke ď budeme 

schva ľova ť rozpo čet.  

Čiže ur čite to urobíme tu, na tomto zastupite ľstve, 

ale nerobil by som to v predstihu.  

Toľko len faktická poznámka na pána poslanca 

Nesrovnala. 

Dávam slovo pani poslankyni Tvrdej. 

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

Ďakujem pekne za slovo, pán primátor. 

Je pravda to, čo povedal kolega Nesrovnal, že aj Vy 

ste v čera hodili výhybku a mám informáciu, že Vy ste 

navrhli toto, toto číslo. To je ako po prvé.  

Po druhé. Existuje uznesenie mestského zastupite ľstva, 

ktoré hovorí, že najprv treba schváli ť tuto sumu a potom 

s ňou pracova ť v návrhu rozpo čtu na ďalší rok.  
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Náš poslanecký klub vä čšinou hlasou podporil túto sumu 

a zárove ň Vás chcem požiada ť, aby mohol vystúpi ť predseda 

predstavenstva tejto spolo čnosti a ozrejmil nám veci, 

o ktorých sa teraz bavíme.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Samozrejme, že dám priestor na vystúpenie pána 

predsedu.  

Ešte má slovo pani poslanky ňa Reinerová.  

Ing. Anna   R e i n e r o v á , poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem za slo, ďakujem za slovo.  

Pre m ňa informácia, ktorá tu odznela z Vašich úst, pán 

primátor, je pre m ňa nová. Doposia ľ som narábala len 

s informáciou, že budeme predmetný materiál schva ľova ť. To 

znamená, že schválime predloženú výšku členského príspevku 

nášho mesta do Bratislavskej organizácie cestovného  ruchu.  

Táto organizácia vznikla na tejto pôde, alebo tuná 

vzišla iniciatíva, že mesto spolu so súkromným sekt orom, 

ktorý pôsobí v oblasti cestovného ruchu, bude vytvá ra ť 

predpoklady pre jej aktívnu činnos ť.  

Za posledné dva roky necelé, od kedy organizácia 

pôsobí, vyvinula množstvo aktivít, vydala množstvo 

publicistických a dokumenta čných materiálov, čo sa odrazilo 
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veľmi pozitívne na výsledku návštevníkov tohoto mesta.  Za 

posledný rok nám priniesli do pokladne tohto meste dve celé 

štyri milióna na dani z ubytovania.  

Prosím, aby táto suma bola vzatá do úvahy pri ur čovaní 

výšky členského príspevku nášho mesta do tejto organizácie  

a verím, že ministerstvo dopravy a regionálneho roz voja, 

ktoré participuje na rozpo čte Bratislavskej organizácie 

cestovného ruchu vezme všetky aktivity, ktoré boli 

zrealizované do úvahy a nebude paralizova ť činnos ť 

organizácií, ktoré vznikli zo zákona.  

Naša organizácia je absolútne profesionálna, ľudia, 

ktorí v nej pracujú zodpovedne pristupujú ku svojej  práci 

a ich výsledky sú toho dôkazom.  

Takže chcem týmto poprosi ť, alebo požiada ť všetkých, 

ktorí budú rozhodova ť o rozpo čte tohto mesta, aby sme pri 

sume, ktorá bola dnes navrhnutá v materiáli na schv álenie, 

to je tých dvestodevä ťdesiatpä ťtisíc eur, schválili,  

pretože naozaj po čet návštevníkov nášho mesta stúpa. 

Chceme, aby Bratislava ako destinácia bola ur čená miestom 

pre návštevu či turistov domácich z nášho Slovenska, alebo 

z okolitých, alebo celosvetových krajín.  

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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Ing. Anna   R e i n e r o v á , poslanky ňa MsZ: 

Ešte opravujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prepá čte.  

Ing. Anna   R e i n e r o v á , poslanky ňa MsZ: 

Na šes ťstodevä ťdesiatpä ť, kolegy ňa mi hovorí, už bola 

stanovená výška, opakujem, členského príspevku nášho mesta 

do tejto organizácie. 

Predmetný materiál bol prebratý v komisii pre cesto vný 

ruch a medzinárodnú spoluprácu a získal plnú podpor u 

všetkých jeho členov.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Šindler, ako ďalší vystupujúci. 

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

Ďakujem za slovo, pán primátor. 

Ja by som sa chcel pripoji ť k mojim predre čníkom 

a podpori ť hlasovanie za výšku nášho príspevku do tejto 

organizácie.  

Chcem poveda ť, že oproti minuloro čnému, alebo 

tohtoro čnému príspevku 2013, sa jedná (poznámka: 
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nezrozumite ľné slová) pä ťstotridsa ťpäťtisíc euro zvýšenie 

o stošes ťdesiattisíc euro. A myslím, že pán primátor pri 

stretnutí s podnikate ľmi v cestovnom ruchu ste ústne 

pris ľúbili, že budete podporova ť vznik tejto organizácie 

a budete sa snaži ť o zvyšovanie príspevku každým rokom. 

V najbližších rokoch zhruba o tridsa ť percent. Čiže aspo ň 

tak si to zhruba ja pamätám a v tomto trende sa aj toto 

číslo tu objavuje.  

Chcel by som ešte pripomenú ť tu poslancom, že v rámci 

kapitol, dvanástich kapitol v rozpo čte, ktoré mesto 

financuje, sa táto kapitola číslo šes ť pre m ňa ako poslanca 

javí jediná, ktorá sa našou ú časťou darí zlepšova ť 

a vyvíja ť v oblasti cestovného ruchu a prezentácie mesta 

Bratislava ako prospešnú a trendovú dopredu. A mysl ím, že 

tých stošes ťdesiattisíc, ktoré do tohto rozpo čtu, alebo ten 

náš ú častnícky poplatok tam dáme, je kvapka v mori celého  

toho rozpo čtu. Nemali by sme dáva ť takýto signál navonok, 

že zrazu s ťahujeme týchto sto, tento príspevok na 

tohtoro čnú sumu, nako ľko, ako Bratislavský Tourist Board 

dávame, alebo sme taká vlajková lo ď týchto Tourist Boardov 

na Slovensku a môžeme da ť zlý signál aj pre ostatné Tourist 

Boardy, ktoré v rámci tohto zákona na Slovensku vzn ikli.  

Takže žiadam poslancov, alebo prosím poslancov, aby  

tento príspevok nechali v zmysle návrhu uznesenia.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Kolek má faktickú na toto vystúpenie. 
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Ing. Ignác   K o l e k , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Určite nikto nie je z nás tu nastavený tak, že nie, 

nie financie do tohto sektoru našich, našich aktiví t, aby 

sme nedávali. 

Stotož ňujem sa ale so stanoviskom pána primátora. 

V situácii hospodárskej, ktorá naozaj pred koncom r oka 

nevyzerá tak, že si môžme vo ľne zadefinova ť nárast výdavkov 

na budúci rok je, je vyslovene zodpovedná a by som povedal 

skôr, skôr nutná, lebo ni č nám nebráni v priebehu roka, 

pokia ľ sa výsledky dostavia také, ktoré by umožnili navýš i ť 

túto sumu, da ť ich opatrením pre, pre tento, na tento ú čel. 

A podotýkam už len jedno, že v rozpo čte príjem 

z prenocovaní bol upravený z dva milióny pä ťstotisíc zmenou 

o mínus tristo tisíc na dva dvesto aj ke ď 

v predchádzajúcich rokoch vždy sa táto suma pohybov ala a to 

tu ešte teda nebola táto organizácia, vždy sa pohyb ovala na 

dva celé dva milióna.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec Len č.  
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Predseda návrhovej komisie 

Ing. Peter   Len č, poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo, vážený pán primátor.  

Ja chcem da ť cteným kolegom do pozornosti, že pokia ľ 

chcú, aby sa hlasovalo o tom uznesení, ktoré je 

v materiáli, tak to musia predloži ť ako poslanecký návrh, 

lebo momentálne pán primátor autoremedúrou zmenil t o 

uznesenie na, na také, že to berieme na vedomie.  

A mám teda takú poznámku ešte k tomu, k tomu 

uzneseniu, čo je v materiáli.  Ja teda osobne ten bod A2 

pokladám za nadbyto čný, ke ďže tam nie sú ur čené ani žiadne 

sumy, je to len nejaká deklarácia. Neviem, čo tam 

schva ľujeme, aký členský príspevok na roky 2015 a 16? 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Je to v materiáli, je to v materiáli. Tam sú konkré tne 

čísla.  

Predseda návrhovej komisie 

Ing. Peter   Len č, poslanec MsZ: 

V materiáli to môže by ť, ale malo by to by ť teda aj 

v uznesení. Ve ď. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Aha, že čísla by tam mali. 
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Predseda návrhovej komisie 

Ing. Peter   Len č, poslanec MsZ: 

Čísla, áno.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Rozumiem. Rozumiem.  

Pani poslanky ňa Dzivjáková, nech sa pá či.  

Ing. Zuzana   D z i v j á k o v á , poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem, pán primátor, za slovo. 

Vidím, že je vô ľa zo strany SDKU tento materiál 

prija ť, tak návrh na uznesenie. V prípade, že, pán 

primátor, neprejde Váš návrh, predkladám ja návrh n a 

uznesenie, nové uznesenie:  

Schváli ť konkrétnu výšku členského príspevku hlavného 

mesta, zahrnú ť do návrhu rozpo čtu hlavného mesta vo väzbe 

na platný spôsob dotovania oblastných organizácií 

cestovného ruchu ministerstvom dopravy, výstavby 

a regionálneho rozvoja.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Bez čísla, pani poslanky ňa? To čo ste navrhli? 

 

 

 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 21. november 2013  

 150 

Ing. Zuzana   D z i v j á k o v á , poslanky ňa MsZ: 

Áno, ja hovorím, že má by ť ten konkrétny príspevok 

vypo čítaný (poznámka: po čuť predsedajúceho: „v rozpo čte“) 

v rozpo čte, až vtedy ke ď bude známe systém, platný systém 

dotovania zo strany ministerstva dopravy. Ak nám dá  nie čo, 

ak dá, aké percento a vo väzbe na túto skuto čnos ť aby bol 

vyrátaný a na naše možnosti konkrétny príspevok do tejto 

organizácie.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pani poslanky ňa Tvrdá. 

Nech sa pá či. 

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

Ďakujem za slovo. 

Pán primátor, ja predkladám pôvodný návrh uznesenia . 

V bode A2 doplni ť čísla.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Priznám sa, že trošku ste ma zasko čili teraz. Pretože 

ja som vám v septembri poslal tento návrh, ktorý so m ja 

považoval už v tom čase za ambiciózny a žiadal som 

vyjadrenia poslaneckých klubov. Ni č ste neposlali. Ani 
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jeden z vás nereagoval, že áno, alebo nie a v čera ste 

pokojne povedali, tak to zoberme na vedomie, lebo 

v rozpo čte. Toto sa dá rieši ť v rozpo čte, v kontexte 

rozpo čtu. Kontexte rozpo čtu.  

Pravdu má pán poslanec Kolek, je to ťažká práca. 

Začínali sme s mínus dvadsa ťšes ť miliónmi, dnes máme 

pripravený vyrovnaný rozpo čet. Uvidíte jeho konštrukciu. 

Nemáme tam priestor na šes ťstodevä ťdesiatpä ť. Ak schválite 

šes ťstodevä ťdesiatpä ť, samozrejme, že to budeme 

rešpektova ť, zapracujeme do rozpo čtu a iných stošes ťdesiat 

musíme škrtnú ť.  

Príjmy nám narástli z ubytovania o štyri percentá, to 

povedal pán poslanec Kolek. To sa píše za prvý polr ok, 

v materiáli. A my chceme zvýši ť príspevok o tridsa ť 

percent. Je to sympatické. To sme urobili z roku dv anás ť na 

rok trinás ť. Chceli sme tú organizáciu podpori ť. Len 

faktickou poviem, že podnikate ľská sféra dáva osemnás ť 

tisíc. To je celý členský príspevok našich partnerov, 

hotelov, aj  vplyvných  organizácií, ale aj malých ľudí, 

ktorí tam robia sprievodcov, tlmo čníkov a podobne, od tých 

nečakáme ve ľké príspevky. Ale bolo by možné to naštartova ť, 

keby sme sa spolo čne s tou podnikate ľskou sférou zhodli, že 

to má zmyslel a mali stabilné prostredie, ktoré nám  má 

vytvori ť ministerstvo dopravy. V tejto chvíli to prostredie  

je dané zákonom. Ak ministerstvo uvažuje o zmene zá kona, 

musí ten zákon prejs ť cez parlament. To nie je také celkom 

jednoduché, lebo samospráva ur čite naša, ale aj všetky 

ostatné sa bude vyjadrova ť negatívne k tej, k tomu zámeru, 

aby sa ten zákon zmenil.  
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Čiže ja som len preto chcel od vás reakciu, lebo som  

mal pocit, že tanto, tento nárast je príliš ambició zny pre 

rozpo čet štrnás ť. Keby som tú reakciu mal, vedel by som ten 

materiál pripravi ť inak, preto som navrhol berie na 

vedomie. A tú diskusiu, prosím, a dobrú vô ľu, ktorú máte 

k Bratislavskej organizácii cestovného ruchu, premi etnime 

do rozpo čtu. Ak to tam dokážeme urobi ť na 

šes ťstodevä ťdesiatpä ť, všetci budeme radi, ja takisto.  

Ja si naozaj myslím, že to je organizácia, ktorá má  

pre nás ve ľký prínos. Niekto sa v čera opýtal, či vieme da ť 

správu. Dali sme správu v polovici roku, dáme ju zn ovu, tak 

ako to zvykneme robi ť, o tom tu nikto asi nemá pochybnosti. 

Otázka sú naše možnosti, ktoré si vieme dovoli ť v rozpo čte, 

a to budeme rieši ť v decembri. Čiže ak teraz to tak trošku 

predradíme, môžme sa dosta ť do nejakej pasce, preto som vám 

navrhol berie na vedomie. Ni č viac, ni č menej.  

Ja nemám problém vecne s tým, aby sme posil ňovali 

prácu tejto organizácie, ale nie som si istý, či si to 

budeme môc ť dovoli ť, lebo videl som tie rozpo čtové práce. 

O nich sme nieko ľko týžd ňov teraz diskutovali s riadite ľom 

magistrátu. Máme to vo finále a ukážeme vám ten náv rh. Ak 

tam priestor nájdeme, nech sa pá či.  

Pani poslanky ňa Tvrdá má faktickú poznámku. 

Nech sa pá či. 

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

Ďakujem pekne. 
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Je pravda, pán primátor, to čo ste povedali, že ste 

nám už v septembri poslali tento materiál. Vzh ľadom na to, 

že až dnes to je na stole, tak sme sa s tým zaobera li na 

poslaneckom klube v pondelok. Výsledok som Vám pove dala.  

Ešte raz, myslím si, že by mohol ozrejmi ť celú 

situáciu doktor Stano. Takže keby mohol vystúpi ť. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ja mu dám priestor. Ja som čakal kým skon čí diskusia 

poslancov.  

Slovo má predseda predstavenstva Bratislavskej 

organizácie cestovného ruchu pán František Stano.  

Nech sa pá či, pán predseda, máte slovo.  

Dr. František   S t a n o ,  predseda predstavenstva 

Bratislavská organizácia cestovného ruchu: 

Ďakujem pekne, pán primátor. 

Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dovo ľte 

mi zareagova ť na vaše pripomienky najmä, neni na iné čas.  

Skúsim to rozdeli ť do dvoch oblastí.  

Jedna je procedurálna stránka veci. tak ako je aj 

materiál aj predložený v pôvodnom znení od pána pri mátora, 

tak treba chápa ť, že tento rešpektuje, ja si aj cením, že 

pán primátor rešpektuje nejaké dokumenty samotnej 

Bratislavskej organizácie, ktorá na jednom z prvých  valných 

zhromaždení prijala takéto uznesenie, že sa má pred klada ť 
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medziro čný nárast o tridsa ť percent členského príspevku. 

Zatia ľ to bolo definované na nejaké provizórne obdobie. 

A vtedy pán primátor, ako zástupca mesta aj za to h lasoval, 

aj teraz to tak predložil.  

To, že možnosti mesta sú iné, je samozrejme možné 

a môžu by ť každý rok iné. Z tohto poh ľadu len možno, aj my 

predkladáme zase na ekonomické oddelenie materiály do 

rozpo čtu, kde tiež musíme na tri roky predklada ť čísla 

a nemôžem predklada ť do každého  grémia iné.  

Čiže je tu cesta ako sa k tomuto postavi ť aj, aj inak, 

aby na najbližšom valnom zhromaždení prípadne mesto , teda 

v zastúpení prítomného asi pána primátora predstavi lo na 

valnom zhromaždení zmenu tohto uznesenia a možno ho  

zreálnilo a, a bude to jednoduchšie aj pre nás.  

Verím, že trochu ten problém z druhou časťou uznesenia 

je na tie ďalšie roky, ale myslím, že ten prvý bod 

uznesenia je pomerne jednozna čný.  

K samotnému, samotnému číslu. Trochu mi to pripomína 

tú situáciu spred desiatich rokov, ke ď sa za čínalo 

s eurofondami a mnohé samosprávy sa postavili k tom u, že 

nemáme päť  percent na spoluú časť, tak odmietneme dar vo 

výške devä ťdesiatpä ť percent. Toto je podobná situácia. 

Nechcem ju z ľahčova ť, lebo je to naozaj otázka reálneho 

cash flow, ale, samosprávy, ale je to naozaj tak, d neska 

platí zákon, že ministerstvo poskytne dotáciu vo vý ške akej 

budú členské príspevky organizácie.  
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Čiže je to istá investícia  a zatia ľ sa to tak deje. 

Aj v ďaka tomu sme dostali za posledné dva roky osemstoti síc 

euro od ministerstva a v ďaka tomu táto destinácia mohla 

prís ť o prostriedky a ten výsledok v podobe nárastu 

turistov sa dostavil.  

Čo sa týka procedúry poslednej. My máme zo zákona 

povinnos ť schváli ť do konca kalendárneho roku aj náš 

rozpo čet a aj konkrétne, exaktne uvedené výšku členských 

príspevkov. To znamená, že my musíme na valnom zhro maždení 

BTB schva ľova ť výšku členských príspevkov jednotlivých 

kategórií členov, kde musíme schváli ť aj výšku mesta.  

Pán primátor ur čite nebude navrhova ť takú výšku, ktorú 

nemá odsúhlasenú. To znamená len jeden procedurálny  

problém. Ak náhodou by sa napríklad teda mestské 

zastupite ľstvo v decembri nedohodlo na rozpo čte alebo by sa 

presunulo na, posunulo a nedokon čilo by sa to rozhodovanie, 

tak my reálne sedemnásteho decembra, čo sme dali termín 

valného vo vedomí, že už bude po mestskom zastupite ľstve 

a schválení rozpo čtu, nevieme  túto položku schváli ť 

a nevieme v podstate splni ť literu zákona, čo nevieme 

domyslie ť, čo by sa teda mohlo ďalej potom sta ť.  

Ku druhej vecnej stránke. Naozaj nemôže tvrdi ť ani 

Bratislavská organizácia cestovného ruchu, že tie v ýsledky, 

ktoré sú, sú len jej zásluhou. Ale sme dnes najrých lejšie 

rastúca destinácia z spomedzi európskych hlavných m iest. 

Dvadsa ťpercentný nárast ubytovaní, ubytovaných hostí aj 

návštevníkov nemá žiadne iné mesto. Môžme sa pousmi ať, že 

iné absolútne čísla majú iné mestá, ale napriek tomu sme 

najrýchlejšie rastúca destinácia a to nie je náhoda .  
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Poznám aj niektoré pripomienky od vás, ke ď s vami 

diskutujeme, že nevidíte až tak našu činnos ť. Naozaj chcem 

upozorni ť, že snažíme sa  robi ť to, čo je naša úloha. Naša 

úloha nie je samozvidite ľnenie sa v Bratislave. Naša úloha 

je, aby tu bolo viac turistov, aby ke ď sem prídu, aby tu 

mali také prostredie a taký program, aby mali zážit ok, aby 

znovu prišli. To je úloha Tourist Boardu.  

Sú aj iné možno Tourist Boardu, ktoré viacej sa ven ujú 

tomu, aby boli doma vidite ľné, ale to nie je naša úloha. 

Našim výsledkom je, že toto leto naozaj bolo tak pl né mesto 

ako turistov, ako už dlhé roky nebolo. Nedá sa 

kvantifikova ť práca marketingu z roka na rok, trendy sú 

veľmi dôležité.  

Ja naopak, chcem naozaj apelova ť, je to investícia do 

toho, že o dva roky dostaneme túto výšku znova 

z ministerstva dopravy a mesto a mestská destinácia  dostane 

znovu túto výšku.  

K otázke zákona. Áno, boli isté pochybnosti a pokus y 

na jese ň, ke ď sa dostala novela zákona do parlamentu, 

zneisti ť istými ustanoveniami túto v úvodzovkách istotu, 

pretože žiadny zákon o žiadnej dotácii nenárokuje, to 

znamená, neni nikdy istotou, ale toto sa definitívn e 

vyriešilo po mnohých stretnutiach, najmä organizáci í, aj 

ZMOSU s ministerstvom. Definitívne ministerstvo dáv a pre č 

v druhom čítaní tú časť, ktorá by mohla zneis ťova ť, nako ľko 

sa tam objavili iné možné subjekty, ako destina čná 

organizácia, kde by sa jeden plánovaný rozpo čet štátom, 

kapitola v štátnom rozpo čte mohla rozde ľova ť ešte medzi 

ďalších. Toto deklarovalo tento týžde ň ministerstvo na 
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medzinárodnej konferencii, ktorú robila Americká ob chodná 

komora. Čiže myslím v tejto chvíli, pochybnosti o tom,  že 

systém pokra čuje nie sú žiadne, aj ke ď je pravda, že druhé 

čítanie zákona nás ešte len čaká v najbližšej dobe.  

Sme pov ďační za doterajšiu podporu, naozaj treba 

poveda ť otvorene, že aj v ďaka doterajším dvom rokom 

a príspevku mesta, aj v ďaka tomu, že sme od štátu dostali 

osemstotisíc, mesto ešte nikdy v histórii nedispono valo 

takým rozpo čtom na marketing a podporu cestovného ruchu. 

Ale je to naozaj jedno z mála odvetví, ktoré práve v kríze 

a práve v Európe rastie.  

A ak sa práve v kríze mnohí zamýš ľajú, kde okrem úspor 

aj diverzifikova ť a by ť aktívni z h ľadiska impulzov na 

ekonomický rast, tak je to práve v turizme, kde prá ve mnohé 

destinácie investujú, pretože práve kríza prinútila  

Európanov viacej cestova ť v Európe a nie tisíce kilometrov 

ďaleko. A práve preto  máme dvadsa ťpercentné nárasty 

Nemcov, Rakúšanov, prenocovaných Rakúšanov sme mali  

v januári, februári o tridsa ť percent viac. Nikto nevie 

pre čo. Nebolo tu ni č mimoriadne na februári, proste je to 

znova istá zmena správania. A tie najkúpyschopnejši e vrstvy 

z Európy za čali ma ť záujem aj o takéto destinácie. 

Nehovoriac o štyridsa ťpercentnom Ukrajincov alebo Rusov, 

čo, ktoré sú tiež významný ekonomický, ekonomické fa ktory. 

Tým som samozrejme trošku tú vážnos ť, že to nie je, 

naozaj neni  investícia do strateného spotrebného d na ale 

je to investícia do rozvíjania ekonomickej sily toh to 

mesta.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem, pán predseda, za Vaše vystúpenie.  

Pýtam sa, či sú nejaké ďalšie príspevky? 

Pán poslanec Kolek má faktickú poznámku. Nech sa pá či. 

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

Z toho čo tu odznelo, ďakujem za slovo, naozaj ma 

upútalo jedno. Nárast návštev turistov Bratislavy 

o devätnás ť alebo dvadsa ťjedna percent, pri čom nebolo 

povedané, že sa znížilo percento prenocovaní. Takže  nárast 

prenocovaní nezodpovedá tomuto nárastu po čtu návštevníkov, 

lebo prenocovanie naozaj za ten vykázaný, vykázané obdobie 

pol roka je len o tri celé devä ť percenta.  

Čiže plusy sú samozrejme v po čte. Neprejavili sa ale 

do príjmov. A to pán primátor tu povedal, do príjmo v 

rozpo čtu mesta. Takže tu takisto je ten priestor ešte na to 

zatraktívni ť, nie len prís ť a za jedna celá dva d ňa myslím 

klesol, klesol priemerný, priemerná, priemerný poby t 

v Bratislave, ale teda dosiahnu ť aj ten efekt v tej 

finan čnej stránke.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 
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Ja by som to nechal v otvorenej rovine. Môžte 

reagova ť, ak chcete, ale faktickou poznámkou. Máte jednu 

minútu.  

Nech sa pá či, pán predseda.  

Dr. František   S t a n o ,  predseda predstavenstva 

Bratislavská organizácia cestovného ruchu: 

Desať sekúnd. Ďakujem. 

Ja som povedal, po čet prenocovaní, je rovnako nárast 

dvadsa ť percent. Už s pánom Michali čkom riešime, pre čo sa 

nám odzrkad ľuje vo výbere dane len plus štyri percentá. Tam 

je ur čité oneskorenie. Mnohé hotely po kvartále neskôr 

posielajú platby. Ale je tu ur čitá diskrepancia, lebo po čet 

prenocovaní je plus dvadsa ť percent.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne za túto diskusiu.  

Uzatváram možnos ť sa prihlási ť.  

Tie návrhy máme v podstate tri.  

Ak zoberieme na vedomie materiál, budeme rieši ť tento 

problém v rozpo čte a vyjadríme sa k nemu dvanásteho 

decembra.  

Ak schválime návrh pani poslankyne Dzivjákovej, kto rý 

bol predložený ako druhý, respektíve budeme o ňom hlasova ť 

ako o prvom, lebo je to pozme ňujúci návrh, tak vlastne ten 

príspevok stanovíme v rozpo čte, tiež vlastne dvanásteho 

decembra. Čiže v tom sa tie návrhy ako keby podobajú.  
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Ak prijmeme návrh pani poslankyne Tvrdej, ktorá 

vlastne predkladá na hlasovanie pôvodný návrh uznes enia, 

tak rozhodneme o šes ťstodevä ťdesiatpä ť aj o tých nárastoch 

pre roky pätnás ť a šestnás ť. My to budeme musie ť zapracova ť 

do rozpo čtu a h ľadať priestor, ako pokry ť toto rozhodnutie 

mestského zastupite ľstva.  

Čiže máme tieto dve alternatívy. Tie prvé dve sa 

podobajú na seba, tá tretia je samozrejme iná a rie ši veci 

a rieši veci jasne, ale s tým, že to vytvára záväzo k pre, 

pre rozpo čet.  

Pán poslanec Nesrovanal, už sme v závere čnom slove, 

čiže Vy môžte reagova ť, môžte aj procedurálne. Nech sa 

páči.  

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

Procedurálne chcem k tomu tretiemu návrhu, pretože my 

neschva ľujeme čísla do budúcich rokov, my schva ľujeme. Lebo 

ja ten ni č nehovoriacu vetu, že výh ľadovú, výh ľadový 

členský príspevok na rok 2015, 16 bez cifier, pretož e 

dôvodová správa nie je sú časťou uznesenia, takže my 

neschva ľujeme čísla do roku 2015 a 16. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Čiže pre roky 15 a 16 môžme zapracova ť do rozpo čtu 

šes ťstodevä ťdesiatpä ť pä ťsto.  

(poznámka:  po čuť hovor mimo mikrofón) 
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Dobre. Ak to nikto nespresnil, tak to zostane v tej  

podobe a nie je to záväzné. Tak by som to povedal. Je to 

naozaj výh ľadová vec, pretože rozpo čet na rok 15 a 16 je 

vždy výh ľadový. Sú to ur čité o čakávania, ktoré máme. Asi 

tam nebudeme schopní premietnu ť všetko to, čo tam je 

navrhnuté. A pán poslanec teraz upresnil, že to nie  je ani 

úmysel zastupite ľstva. To chce presne rieši ť rok 14. To je 

zmysel pre čo pani poslanky ňa predložila ten svoj návrh.  

Pani poslanky ňa, už len faktickou by ste mohli, lebo 

už sme v závere čnom slove a možno som ja nereagoval nejakým 

spôsobom na to, čo ste Vy chceli poveda ť.  

Pani poslanky ňa Tvrdá.  

Nech sa pá či. 

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

Ja som navrhla v bode dva doplni ť tie cifry ale teraz 

ich s ťahujem. Takže aby, aby to bolo jasne povedané.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. 

Takže budeme hlasova ť o uznesení v pôvodnom znení, to 

je Váš návrh, bez doplnenia tých čísiel na roky 15, 16. 

Teraz, prosím, je čas pre prácu návrhovej komisie.  

Pán predseda, nech sa pá či, máte slovo.  
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Predseda návrhovej komisie 

Ing. Peter   Len č, poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Pani poslanky ňa navrhuje zmenu uznesenia v tomto 

zmysle, že mestské zastupite ľstvo schva ľuje  zahrnutie 

konkrétnej výšky členského príspevku hlavného mesta do 

návrhu rozpo čtu hlavného mesta na rok 2014 vo väzbe na 

platný spôsob dotovania oblastných organizácií cest ovného 

ruchu ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneh o 

rozvoja.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte o tomto návrhu.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťsedem prítomných poslancov, 

trinás ť za, nikto proti, dvadsa ťštyri sa zdržalo. 

Tento návrh nebol prijatý.  

Pán predseda.  

Predseda návrhovej komisie 

Ing. Peter   Len č, poslanec MsZ: 

Pani poslanky ňa Tvrdá navrhuje uznesenie tak, ako bolo 

pôvodne v materiáli pred tým, než to pán primátor z menil. 
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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, budeme hlasova ť o návrhu pani poslankyne 

Tvrdej.  

Prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťpäť prítomných poslancov, 

dvadsa ťtri hlasovalo za, jeden hlasoval proti, desiati 

sa zdržali, jeden poslanec nehlasoval.  

Konštatujem, že sme schválili uznesenie k bodu číslo 

tri a tým sme uzavreli rokovanie o ňom. 

Vyhlasujem teraz prestávku, ktorú by som neozna čil ako 

obednú, aj ke ď sa už podobá ten čas na obed. Ale to preto, 

lebo sme viac času venovali tým prvým bodom. Takže 

prestávka bude trva ť do dvanástej a bude to dopolud ňajšia 

prestávka a polud ňajšiu pauzu si urobíme trošku neskôr. 

Takže do dvanástej, o dvanástej pokra čujeme.  

 

(prestávka od 11.39 h do 12.03 h) 
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(Po prestávke 12.03 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 

dvanás ť nula tri, čo je neklamné znamenie toho, že naša 

prestávka uplynula. Vzorní poslanci sedia už v roko vacej 

sále, zatia ľ v po čte šiestich poslancov, ktorých vidím 

osobne v rokovacej miestnosti. Siedmi, ôsmi, prichá dza 

deviaty poslanec. Takže teším sa, že ten po čet sa zvyšuje. 

Chcem vyzva ť všetkých poslancov, ktorí sú najmä 

mezaníne a po čujú tento mikrofón, keby prišli naspä ť do 

rokovacej sály, pretože prestávka skon čila. Budeme 

pokra čova ť v našom rokovaní. 

Plánujem, že by sme do štrnástej hodiny potiahli 

ďalšiu časť nášho rokovania a potom by som vyhlásil obednú 

prestávku.  

...mimo rokovacej sály, aby sa dostavili spä ť na naše 

rokovanie, pretože chceme pokra čova ť v tej druhej časti 

nášho zasadnutia, ktorá je predbežne plánovaná od d vanástej 

do štrnástej hodiny, kedy bude vyhlásená obedná pre stávka.  

Dva, štyri, šes ť, osem, desa ť, dvanás ť, dvanás ť, 

štrnás ť, šestnás ť. V sále je prítomných šestnás ť poslancov. 

Vidím aj pani Martu Černú, čiže sedemnás ť, prichádza 

osemnásty poslanec, takže ešte piati, tí, ktorí ste  mimo 

rokovacej sály a ste blízko, prosím, keby ste sa vr átili, 

aby sme mohli otvori ť ďalšiu časť nášho rokovania.  
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BOD 4 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRENÁJMU 50 M 

BAZÉNA PLAVÁRNE PASIENKY, JUNÁCKA 4, 

BRATISLAVA PRE ŠKP APZ TRIAX, 

OBČIANSKE ZDRUŽENIE, AKO PRÍPADU 

HODNÉHO OSOBITNÉHO ZRETEĽA 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Otváram rokovanie o bode číslo štyri. Je to Návrh na 

schválenie prenájmu 50 metrového bazéna Plavárne Pa sienky, 

Junácka 4, Bratislava pre ŠKP APZ Triax, ob čianske 

združenie, ako prípad hodný osobitného zrete ľa. 

Prosím pána riadite ľa, aby uviedol materiál.  

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

Ďakujem za slovo. 

Tento materiál hovorí o prenájme bazénu v rozsahu 

päťdesiatpä ť dráhohodín mesa čne. Materiál bol predložený aj 

na finan čnú komisiu, aj na mestskú radu. Finan čná komisia 

odporú ča tento materiál schváli ť s tým, že mestská rada, na 

ktorej bolo prítomných sedemnás ť poslancov hlasovala 

nasledovne: za bolo pätnás ť, zdržal sa jeden, nehlasoval 

jeden. Toto uznesenie nebolo prijaté, ako sa mi zdá  

z hlasovania, hlavne teda kvôli tomu, že nebol dost ato čný 

počet ľudí na mestskej rade.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne.  

Otváram diskusiu k bodu číslo štyri.  

Konštatujem, že sa k tomuto bodu nikto nehlási. 

Prv než budeme hlasova ť, urobíme si cvi čnú 

prezentáciu, pretože potrebujeme dvadsa ťsedem.  

Takže, prosím, budeme hlasova ť zatia ľ bez výsledku. 

Môžte stla či ť áno, nie, zdržal sa, alebo sa len 

prezentova ť.  

Prosím, prezentujte sa, prípadne ak budete hlasova ť, 

tak sa to nepo číta, chcem zisti ť, ko ľko je prítomných 

poslancov. Je to prezentácia preto, že nie som si i stý 

pohľadom do sály, či nás je dvadsa ťsedem.  

(Prezentácia.) 

Je nás dvadsa ťštyri, to znamená, nemôžme rozhodova ť. 

Chcem požiada ť svoje kolegyne z organiza čného 

oddelenia. V tomto zmysle sa Jarka Feran číková mimoriadne 

osved čila, lebo minule sem dostala ve ľa poslancov.  

Tak, ona tu práve teraz nie je, takže pôjde, pôjde iná 

kolegy ňa. 

Jarka, prosím, keby si zašla na mezanín a proste da la 

informáciu, že sa pokra čuje v rokovaní, ale v sále nás je 

bohužia ľ málo.  
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(poznámka:  čaká sa na príchod ďalších poslancov) 

Takže skúsime ďalšie prezenta čné hlasovanie, aby sme 

mali istotu, že môžme pristúpi ť k rozhodovaniu mestského 

zastupite ľstva.  

Prosím, prezentujte sa. Ak stla číte hlasovanie, nebude 

to po čítané, pretože ide o druhé prezenta čné hlasovanie.  

Prosím, keby ste spustili ten mechanizmus, aby sme 

zistili, ko ľko je v sále prítomných poslancov.  

(Prezentácia) 

Máme tridsa ťjeden prítomných poslancov, čiže môžem da ť 

slovo návrhovej komisii, aby uviedla návrh na hlaso vanie.  

Pán predseda, nech sa pá či.  

Pán poslanec Len č. Hlasujeme o bode číslo štyri, nech 

sa Vám pá či.  

Predseda návrhovej komisie 

Ing. Peter   Len č, poslanec MsZ: 

Návrhová komisia nedostala žiadne dopl ňujúce ani 

pozmeňujúce návrhy, takže hlasujeme o pôvodnom znení 

uznesenia.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ide o osobitný zrete ľ, čiže potrebujeme tri pätiny 

všetkých.  
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Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťtri prítomných poslancov, 

tridsa ťtri za, nikto proti, nikto sa nezdržal. 

Konštatujem, že sme prijali platné uznesenie. 

Ďakujem pánovi riadite ľovi Chynoranskému, ktorý bol 

prítomný, pretože je to materiál z jeho dielne.  

 

 

BOD 5 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 

NÁJMU NEHNUTEĽNOSTI – STAVBY SÚP. Č. 

10599 UMIESTNENEJ NA POZEMKOCH 

REGISTRA „C“ PARC. Č. 2914/16 

A PARC. Č. 2914/110 V K. Ú. 

PODUNAJSKÉ BISKUPICE, SPOLOČNOSTI 

SLOVAK TELEKOM,    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 pä ť je Návrh na nájom nehnute ľnosti – 

stavby, ktorá sa nachádza v Podunajských Biskupicia ch pre 

spolo čnos ť Slovak Telekom. 

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

Ďakujem. 

Materiály, ktoré budú ma ť súhlas aj finan čnej komisie, 

aj mestskej rady. Budem uvádza ť bez úvodného slova. 

Tento materiál bez úvodného slova. Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Otváram diskusiu v bode číslo pä ť. 

Nik sa do nej neprihlásil.  

Prosím návrhovú komisiu.  

Predseda návrhovej komisie 

Ing. Peter   Len č, poslanec MsZ: 

Hlasujeme o predloženom návrhu uznesenia.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťštyri prítomných, 

tridsa ťtri za, nikto proti, jeden sa zdržal. 

Konštatujem, že sme schválili platné uznesenie. 
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BOD 6 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 

NÁJMU POZEMKOV V BRATISLAVE,  K. Ú. 

NOVÉ MESTO, PARC. Č. 21995 A PARC. 

Č.  22000/12 PRE SPOLO ČNOSŤ BAVINT, 

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 šes ť je Návrh na nájom pozemkov 

v katastrálnom území Nové Mesto pre spolo čnos ť Bavint. 

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

Bez úvodného slova takisto.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Otváram diskusiu k bodu číslo šes ť.  

Nik sa do nej nehlási.  

Prosím návrhovú komisiu.  

Predseda návrhovej komisie 

Ing. Peter   Len č, poslanec MsZ: 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťštyri prítomných, 

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

hlasovania. 

Prijali sme platné uznesenie.  

Pekne sa nám to rozbehlo. 

 

 

BOD 7 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 

NÁJMU ČASTI POZEMKU V BRATISLAVE, K. 

Ú. NOVÉ MESTO, PARC. Č. 23013/1, 

SPOLOČNOSTI NÁRODNÝ FUTBALOVÝ 

ŠTADIÓN, A.S. SO SÍDLOM V BRATISLAVE 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

A prichádza bod číslo sedem. To je návrh na, na nájom 

pozemku v katastrálnom území Nové Mesto pre spolo čnos ť 

Národný futbalový štadión, a. s. 

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

Ďakujem. 

Uvediem stanoviská z finan čnej komisie a z mestskej 

rady.  

Finan čná komisia mala požiadavku doplni ť informáciu 

o výstavbe a povoleniach k projektu Národný futbalo vý 

štadión, teda vizualizáciu, územné rozhodnutie, dop ravné 

riešenie, stavebné povolenie. Na mestskej rade bola  takisto 

požiadavka na doplnenie materiálu o územnoplánovaci u 

informáciu a záväzné stanovisko hlavného mesta Brat islavy  

k investi čnej činnosti k stavbe Národný futbalový štadión. 

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 hlásia  prví dvaja 

poslanci.  

Pán poslanec Muránsky, nech sa pá či. 

Michal   M u r á n s k y , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Keď som si, ke ď som si prvý krát pre čítal tento 

materiál, zaujali ma dve veci.  

Po prvé, že naozaj rozhodujeme o tom, že či ideme 

alebo nejdeme prenaja ť tejto spolo čnosti tieto naše mestské 

plochy, ktoré sú vlastne iba chodníky, stredový pás  a tak 

ďalej. 
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Na druhej strane, čo ma zarazilo je, že vlastne tento 

materiál je ve ľmi rozsiahly. Chcel by som po čuť vysvetlenie 

pre čo je vlastne spojený proste projekt, zmluvy, ktoré boli 

podpísané za minulého vedenia vlastne v celej, v ce lom 

tomto bode, aby sme, pretože nemyslím si, že. Respe ktíve 

požadujem vysvetlenie toho, že pre čo sú vlastne tieto dve 

veci spojené do jednej? 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec, myslím, že to zaznelo v úvodnom slove  

pána riadite ľa. Bola to požiadavka finan čnej komisie, aby 

sme aj ten aspekt samotného štadióna zobrali do úva hy, 

predložili poslancom všetky relevantné informácie. Urobili 

sme to.  

Čiže my sme pôvodne to mali spracované v takom užšom  

znení a vyhoveli sme požiadavke komisie, ktorá chce la si 

urobi ť názor na celú tú investíciu, ktorá sa pripravuje 

v Bratislave, aby vedeli rozhodnú ť o tom, že či áno alebo 

nie. Čiže my sme materiál upravili pod ľa požiadavok 

poslancov.  

Toľko len na vysvetlenie.  

Pán poslanec Muránsky chce na to reagova ť faktickou. 

Michal   M u r á n s k y , poslanec MsZ: 

Chcel by som teda po čuť, že, lebo. Dobre. Na jednej 

strane ideme rozhodova ť o prenájme pozemkov, čo v zásade by 

nebola až taká vážna vec, na druhej strane, ke ď vidím, že 
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sa tam plánuje investi čná výstavba, ktorá je v rozpore 

s územným plánom, tak je to, pod ľa mňa, ve ľmi vážna vec, 

keď sú nám tieto veci podsúvané a myslím si, že je ve ľmi 

správne finan čná komisia zareagovala a vyžiadala si tieto 

podklady, pretože naozaj, pokia ľ by sme to teraz schválili 

a mali všetky tieto informácie, tak naozaj je len, je len 

naša chyba, aby sme potom sa s ťažovali, že pre čo v území, 

ktoré je vyhradené pre šport je zrazu výšková budov a. Nie 

jedna, hne ď dve.  

Čiže toto sú, toto sú veci, na ktoré by som potrebov al 

jasné vyjadrenie aj od hlavnej architektky v akom j e štádiu 

schva ľovanie tohto celého. 

Vďaka.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Dáme Vám tu informáciu, pán poslanec.  

Najprv dám slovo pánovi poslancovi Fialovi. 

Nech sa pá či. 

Stanislav   F i a l a , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo, pán primátor. 

Ja sa pokúsim citova ť z toho obsiahleho materiálu, 

ktorý som si, ktorý som si naštudoval. A v prvom ra de by 

som chcel po ďakova ť tým kolegom poslancom, ktorí si 

vyžiadali aj súvisiace informácie, či už je to, sú to 

členovia komisie alebo členovia mestskej rady. 
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V prvom rade v uznesení číslo 219 z roku 2007 z, zo 4. 

10. 2007 bola schválená zmluva o nájme parciel v ce lkovej 

výmere 54.414 m 2 za nájomné vo výške tisíc slovenských 

korún na, za celý predmet nájmu.  

Podľa tohto boli tam možné výstavby, údržby, úpravy, 

rekonštrukcie a tak ďalej, na výstavbu ktorých, ktorých 

bude umož ňova ť územnoplánovacia dokumentácia. 

Ďalej bolo schválené zmena tohto uznesenia a to číslo 

737 z roku 2009, na základe ktorej bol spravený dod atok 

číslo jedna, alebo teda uzatvorený dodatok, ktorý 

predlžoval tú lehotu kedy je možné požiada ť o kolauda čné 

rozhodnutie. 

Ďalej bolo 16. 8. 2012 bolo vydané územné rozhodnuti e 

na stavbu a 10. 5. 2013 bolo vydané stavebné povole nie. 

Ďalej z tohto. Nájomný vz ťah môže by ť ukon čený ak 

nebude vydané právoplatné kolauda čné rozhodnutie na stavbu 

Národného futbalového štadióna do 31. 12. 2011. O t om 

hovorí článok I. odsek 3 písmeno f. Považujem to ešte za 

dôležité ustanovenie. Pamätajme si 2001. Išlo však o zmenu 

územného rozhodnutia číslo jedna, to znamená nedozvedeli 

sme sa ako bolo pôvodné územné rozhodnutie, ale z t extu 

vyplýva, že išlo o zna čne, zna čne rozšírenie územia plôch, 

plôch ako keby na využitie, ale pritom ešte zmenšen ie alebo 

zníženie po čtu parkovacích miest asi o 30%. Možno aj preto 

to tak dlho trvalo.  

Podľa rozhodnutia o umiestnení stavby, ktoré vydala 

mestská časť Nové Mesto sú zariadenia viažuce sa na funkciu 
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Národný futbalový štadión Nákupná pasáž - maloobcho dné 

zariadenie viažuce sa na funkciu, služobné byty a m alé 

ubytovanie, ubytovacie zariadenie cestovného ruchu.  Na 

prevádzky súžiace správe  a organizácii športového areálu 

je navrhovaná sedemnás ťposchodová budova elipsovitého 

tvaru. Na strane 52.  

Celková úžitková plocha je 127.780 metrov, z toho 

plocha podzemných garáží 37.300, plocha podlaží via žucich 

sa na funkciu administratíva 18 podlaží 18.610 metr ov, 

plocha obchodného centra 23 podlaží 16.960 metrov, plocha 

byty 314 služobných bytov, 314 služobných bytov, 26 .250 

metrov, pod ľa stavebného povolenia strana 108 úžitková 

plocha 20.054 metrov. Plocha hracej plochy 9.360. 

Zo záväzného stanoviska hlavného mesta k investi čnej 

činnosti zo d ňa 29. 11. s oh ľadom na skuto čnosti 

vyplývajúce z predbež, z predloženej doku, dokument ácie 

odporú čajú zváži ť, zváži ť navrhovanú intenzitu zástavby 

vzh ľadom na jej vplyv na dopravnú štruktú, dopravnú 

situáciu. Táto formulácia je pod ľa mňa ve ľmi, ve ľmi 

ústretová, zváži ť. Asi z toho investora ve ľmi hlava 

nebolela. 

Ďalej, 28. 5. 2012 bol vydaný súhlas hlavného mesta 

s umiestnením stavebných objektov. Strana 89. Takže  

súhlasili sme. 

Zo stanoviska k investi čnej činnosti mestská časť Nové 

Mesto zo d ňa 18., 8. 6. 2012 vzh ľadom na stavebné riešenie 

štadióna a na jeho umiestnenie v obytnej zóne vylú čil 

všetky akcie okrem športových. Som zvedavý, že či tam bude 
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naozaj iba šport. Verím, že aj tí obyvatelia v dotk nutom 

území, ke ď tam budú koncerty, pretože pod ľa ďalšieho 

stavebného povolenia tam už, myslím že také, takéto  zábrana 

nie je.  

Zo stanoviska Krajského riadite ľstva Policajného zboru 

v Bratislave, odbor dopravného inžinierstva zo d ňa 28. 2. 

2012 požaduje chýbajúce, chýbajúce parkovacie státi a rieši ť 

navrhovanou rekonštrukciou pri štadióne Inter. Možn o je to 

práve ten problém, ktorý máme s Interom, ku ktorému  sa 

dotkneme plochy, ktoré teraz má  mesto plati ť alebo teda 

tá, tá ce, ten športový klub.  

Podľa údajov zo stavebného povolenia pôdorys suterénu 

čiasto čne opisuje par, parcely, na strane 108. Na strane 8 9 

je uvedené stanovisko UEFA, že pripravovaná dokumen tácia 

stavby zodpovedá požadovaným štandardom UEFA. Mimoc hodom 

hlavný argument pre zbúranie štadióna ARTMÉDIA v Pe tržalke 

a zmenu využitia úzena, územia šport na lukratívnej šie, 

pritom bolo, že UEFA neumož ňuje (gong) budova ť parkoviská.  

Ak dovolíte budem ešte druhý diskusný príspevok. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Nech sa pá či.  

Stanislav   F i a l a , poslanec MsZ: 

Teda neumož ňuje budova ť parkoviská pod plochou. 

Suterén teraz zjavne neprekáža UEFE. 
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Citácia z územnoplánovacej informácie 

k nehnute ľnostiam, časť spôsob využitia funk čných plôch.  

Prípustné v obmedzenom rozsahu byty v objek, v 

objektoch funkcie služie, služobné byty neprípustné . Teda 

neprípustné sú. V území nie je prípustné umiest ňova ť najmä 

bývanie okrem prípustného v obmedzenom rozsahu, tak že 314 

služobných bytov je, je prípustných.  

Mám tu ešte nieko ľko ďalších poznámok, ale sústredím 

sa na to najdôležitejšie.  

Pokia ľ by išlo iba, iba o odbo čenie k štadiónu, tak 

v podstate s tým nemám problém, nemám problém. Ale sú tu 

ďalšie skuto čnosti. Máme tu požiadavku Interu, ktorý, ktorý 

potrebuje plati ť nájomné. Mesto pred časom, pred časom 

v dobrej viere, že prenajíma pozemky na šport schvá lilo 

viac ako pä ťdesiattisíc metrov štvorcových na stavbu 

Národného futbalového štadióna, ale z tejto plochy je, je 

mimoriadne ve ľké územie zobraté na komer čné ú čely a preto 

si myslím, že v záujme riešenia, budúceho riešenia 

problémov pod Interom by mesto malo prehodnoti ť zmluvu, 

ktorá umož ňuje tento, tento prenájom za tisíc korún, aby 

sme si vytvorili možno aj nejaké finan čné predpoklady na 

to, aby sme možno mohli plati ť to, čo od nás budú partneri 

požadova ť.  

Ešte stojí za úvahu, že v materiály, ešte 

z predchádzajúceho volebného obdobia  som sa do čítal 

a vedel by som to doloži ť, že, že stanovisko Interu bolo 

veľmi ústretové Interu, toho Interu, ktorý teraz nás ž iada 

o pomoc, aby sme to teda vtedy prenajali alebo teda  

zamenili. 
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Navrhujem preto nové uznesenie, ktoré bude znie ť: 

Mestské zastupite ľstvo Návrh na uzne 

Mestské zastupite ľstvo žiada primátora  

1.  Pripravi ť návrh uznesenia a dodatok číslo 2 k zmluve  

o nájme pozemkov č. 08-83-1084-07-00 zo d ňa 12. 2. 

2008, predmetom ktorých bude zníženie výmery 

prenajatých pozemkov prenajatých hlavným mestom 

Slovenskej republiky Bratislavou Národnému futbalov ému 

štadiónu, a.s., najmenej o 30 % plochy prenajatej p odľa 

tejto zmluvy,  

2.  Pripravi ť návrh uznesenia, ktorým  hlavné mesto 

Slovenskej republiky Bratislava prenajme 30 % plôch , 

uvedených v bode 1. tohto uznesenia Národnému 

futbalovému štadiónu, a.s., na komer čnom základe 

A, a bod 3: 

3.  Pripravi ť návrh uznesenia, ktorým hlavné mesto 

Slovenskej republiky Bratislava na základe článku II, 

bod 3 písmeno f zmluvy č. 08-83-1084-07-00 odstupuje od 

zmluvy o prenájme pozemkov. 

Tento bod 3 je tam pre istotu. Jednoducho, ak by sm e 

nenašli ústretového partnera, zmluva, ktorá je tera z 

platná, nám umož ňuje odstúpi ť od zmluvy.  

Apelujem na vás páni poslanci, kolegovia, mesto by 

nemalo by ť vždy iba tou v úvodzovkách dojnou kravou. Mali 

by sme niekedy nabra ť stato čnos ť a vzoprie ť sa ja silnému 

investorovi a developerovi, ktorý presadzuje nieked y záujmy 

hlava nehlava a jednoducho háji ť záujmy obyvate ľov 

Bratislavy a by ť aspo ň trochu vážnym partnerom pri 

rokovaniach.  

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 pánovi poslancovi Fialovi za jeho 

vystúpenie.  

Ďalší prihlásený je pán poslanec Kríž. 

Mgr. Oliver   K r í ž , poslanec MsZ: 

Ďakujem ve ľmi pekne za slovo. 

Ja som tento materiál aj spolu so svojimi kolegami 

vyhodnotil ako minimálne otázny, alebo konfliktný. Ja som 

to aj avizoval na v čerajšom grémiu a priznám sa, že som mal 

taký pocit, že nebudeme v tejto forme o ňom rokova ť. Ale to 

sme sa asi nedohodli tak.  

Ale predsa len skúsim vydefinova ť tie, tie slabé 

stránky. 

V prvom rade sme sa rozprávali o tej cene. Samozrej me 

my si uvedomujeme komplexnos ť tej situácie a že je to 

svojim spôsobom podpora toho zámeru, ktorý je podpo rou 

športu, podporou futbalu. Na strane však, druhej vš ak 

otázne je do akej miery sme my v sú časnej dobe pripravení 

a, a schopní pomáha ť alebo dotova ť nejaký zámer, to je po 

prvé.  

A po druhé, ak sú tu nejaké pochybnosti čo sa týka 

územného rozhodnutia, ktoré bolo vydané mestskou časťou 

Nové Mesto, či je alebo nie je v súlade s územným plánom, 

bolo by minimálne neš ťastné podnika ť kroky , ktoré by 

viedli k naplneniu tohto zámeru. 
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Ja som mal možno aj už v čera navrhnú ť a navrhujem to 

teraz, aby sme tento zámer možno ešte mali priestor  rokova ť 

viac. Ke ď môžme sa stretáva ť kvôli dôležitým veciam ak dáme 

tu verejné prezentácie či je to projekt, projekt TWIN CITY, 

projekt Kamenné námestie, tak isto tu bola prezentá cia toho 

pravekého parku na Vydrici, tak ja si myslím, že by  sme 

mohli sa zaobera ť aj takouto vážnou vecou ako je, ako je 

Národný futbalový štadión. Ja by som bol ve ľmi rád, keby 

tam prišiel aj pán starosta Kusý, ktorý by mestským  

poslancom ozrejmil to územné rozhodnutie či teda je alebo 

nie je v rozpore s územným plánom. Ak nie je, či to je 

nejaká forma povedzme prižmúrenia o čí kvôli športu.  

Ja sa s týmto, s takýmto postupom v tom prípade 

nestotož ňujem. Potom by bolo možno dobré, potom by bolo 

možné dobré navrhnú ť zmenu územného plánu v tej lokalite, 

aby to bolo v súlade. Aby sme jednoducho nerobili k roky, 

ktoré už od za čiatku boli povedzme pochybné a za nejakým 

takým ú čelom, že by teda, že by teda by sme chceli na konci  

mať ten Národný futbalový štadión v tejto lokalite. Ab y sme 

neurobili množstvo manažérskych zlých rozhodnutí al ebo 

rozhodnutí, ktoré by mohli by ť nejakým spôsobom v rozpore 

so zákonom alebo so všeobecnozáväznými nariadeniami , len 

v záujme toho samotného cie ľa.  

Čiže ja viem, že toto je iba čiastková záležitos ť, ale 

napriek tomu napomáha tomu, tomu celkovému projektu  

a zámeru.  

Čiže v tomto prípade ja by som navrhoval, aby sme 

zaradili takú ani nehovorím spiato čku, možno neutrál a, 
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a urobili si nejakú verejnú prezentáciu a preskúmal i tie 

rozhodnutia tak, aby sme nešli zlým smerom. 

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 pekne. 

Ja by som zareagoval iba na to, že prižmúrenie o či. 

Buď zámer je v súlade s územným plánom alebo nie je. 

A ke ď nie je a chceme nie čo zmeni ť, tak sú tu na to zmeny 

a doplnky územného plánu.  

Ja chápem, že pri výstavbe Národného futbalového 

štadiónu alebo aj Zimného štadiónu sú, sú ur čité funkcie, 

ktoré pomáhajú tomuto športu, ako je hotel, ako sú nejaké 

služby, ktoré sú v tej, v tej funkcii šport dané a možné. 

Ale ak budeme nad tým polemizova ť, že či to bolo v súlade 

alebo nebolo, dajme príležitos ť naozaj obháji ť záväzné 

stanovisko mesta pani hlavnej architektke alebo pán ovi 

primátorovi a súhlasím aj s tým, nech pán starosta Kusý 

vystúpi na obhajobu tohto územného rozhodnutia.  

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 Nesrovnal. 

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

Ďakujem. Ďakujem ve ľmi pekne. 

No, ja si pamätám, kolegyne, kolegovia, tie 

sedemdesiate roky ke ď Slovan zápasil o titul a nieko ľko 

titulov aj vyhral. Ja som tam chodieval ako malý ch lapec. 

Pamätám s aj ten pocit eufórie, ktorý sme mali, ke ď 

Artmédia porazila Benfica Lisabon alebo Porto. Takž e ma 

potešilo, ke ď som po čul, že táto skupina ľudí chce posúva ť 

šport na Slovensku ďalej a da ť aj Slovanu a Slovensku 

a Bratislave krásny futbalový štadión. Tak som sa t ešil na 

ten materiál, ale ke ď som si ho otvoril, tak som zistil, že 

sa vlastne bavíme asi o nie čom inom, nie len o športe. 

Pretože sa pohybujeme v stabilizovanom území, ktorý  pod ľa 

územnoplánovacej informácie, ktoré sa, kde sa predp okladá 

miera stavebných zásahov v prevažne formou dostavie b, 

prístavieb, pri čom sa zásadne nemení charakter 

stabilizovaného územia. Je tam neprípustné bývanie,  je tam 

neprípustná areálové zariadenie ob čianskej vybavenosti.  

Keď si pozriete tie, tie doklady a záväzné stanovisko 

mesta, ja nehovorím teraz o rozhodnutí Nové, časti Nové 

Mesto, tá si nesie svoju zodpovednos ť sama, o tom sa tu 

nebavím, sme na pôde magistrátu a hovorím o záväzno m 

stanovisku hlavného mesta. Ke ď si zoberieme toto 

stanovisko, tak zistíme, že v stabilizovanom území,  kde 

teda majú by ť prístavby, dostavby sa zrazu a kde nemôže by ť 

viacej ako štyri poschodia budov, pribudnú dve budo vy 

výškové, dvadsa ťtriposchodová a osemnás ťposchodová.  
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No to chce niekto poveda ť, že sa nemení charakter 

územia? Alebo merítkom a limitom výstavby v stabili zovanom 

území je charakteristický obraz na proporcie konkré tneho 

územia, ktoré je nevyhnutné akceptova ť a chráni ť. A my 

v tomto území zvyšujeme index podlažných plôch troj násobne 

na nula celá pä ťdesiatsedem, čo je ďaleko viacej ako je 

v rozvojových územiach. Tak toto je ochrana 

charakteristického obrazu o proporcii konkrétneho ú zemia? 

Ďalej, ďalší regulatív hovorí, že zariadenia 

občianskej vybavenosti nesmú prekro či ť desa ť percent 

z funk čnej plochy. A my tu máme osemnás ťposchodovú budovu 

a dvadsa ťtriposchodovú budovu, máme pasáž so sedemnás ťtisíc 

metrami štvorcovými, ktorá sa tvári ako obsluha fun kcie 

územia. Sedemnás ťtisíc metrov štvorcových budú obsluhova ť 

obchodne ten štadión? A kto bude býva ť v tých tristo 

štrnástich bytoch, ktoré majú plochu 26.250 metrov 

štvorcových, z čoho vyplýva, že jeden má, jeden 

služobnícky, jeden služobný byt má 84 metrov. 

Pán primátor, pred dvo, troma rokmi Vy ste podpisov ali 

petíciu pro, v Karlove, proti výstavbe v Karloveske j 

zátoke, kde bolo asi šes ťdesiat bytov a vtedy ste aj Vy 

považovali tento postup za absolútne neadekvátny 

a protestovali ste proti tomu a aj Váš protest vyús til 

v protest prokurátora, ktorý to uznes, záväzné stan ovisko 

spôsobil, že bolo zrušené. Tu, tri roky potom, je t iež Váš 

podpis, ale na úplne inom dokumente, ktorý takýto 

protiprávny postup vlastne umož ňuje.  
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Pamätáte si ešte, kolegyne, ke ď to tu zaznelo, že 

prižmúri ť oko? Tak bu ď dodržujeme zákon, alebo nedodržujeme 

zákon.  

Pamätáte si na územn, na zmeny a doplnky 02? Ako ná s 

iritovalo, že do toho niekto zabalil dobré veci a z lé veci 

a vydieral nás tými zlými vecami, tými dobrými veca mi, že 

nebudú, ke ď neschválime aj tie zlé?  

No teraz máme presne podobný postup. Niekto do toho  

zabalil biznis, obchodné centrum, byty s tým, že sa  tvári, 

ako keby išlo o Národný futbalový štadión. A predsa  takto 

postupova ť nemôžme. Ako k tomu prídu tí, ktorým, ktorým mi 

odkazujeme, že ke ď si chcú postavi ť nejakú záhradku, tak 

musia dodržiava ť územný plán? Ako k tomu prídu títo ľudia?  

Veď toto je krok, pán primátor, ktorými Vy vnášate do 

územia absolútny pocit sociálnej frustrácie 

a nespravodlivosti. Ke ď jeden môže, len preto, že je ve ľký 

podnikate ľ alebo ve ľká firma a druhý nie? Ve ď to je 

neobhájite ľné. A to stále hovorím o Vašom záväznom 

stanovisku a nie o, o postoji Nového Mesta, ktoré s i ho 

bude musie ť vysvetli ť samo.  

Čiže mne sa zdá, že každý kto podporí tento alebo to  

je, tento  materiál, vlastne sa prihlásil k tomuto 

porušovaniu stavebného zákona, respektíve územného plánu. 

A územný plán je hlavný zákon, ktorým sa tu máme ri adi ť  

a ktorým sa má distribuova ť nejaká sociálna spravodlivos ť 

v tomto území. No ja takýto, ja sa k tomuto prihlás i ť 

nemôžem.  



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 21. november 2013  

 186 

Ak, ak sa má nie čo sta ť, tak nech sa projekt zosúladí 

s územným plánom, alebo územný plán nech sa zosúlad í 

s projektom. Ale proste takto natvrdo to porušova ť predsa 

nemôžeme.  

Takže ke ď sa vrátim ešte raz na za čiatok k tomu 

športu, ja som a  my sme všetci ve ľmi za to, aby sme mali 

krásny fotbalový štadión, ale ten kto teda podpísal  takéto 

záväzné stanovisko, ktoré ho mutuje a robí z neho n ie čo 

iné, tomu projektu pod ľa mňa, to bol faul zo zadu, za ktorý 

sa dáva červená karta.  

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: 

Ďakujem pekne. 

Ja len doplním pána kolegu Nesrovnala, lebo citoval  aj 

moje takzvané prižmúrené oko. Tak ja som to chcel u vies ť na 

pravú mieru. Ja som použil tento výraz vo svojom pr ejave, 

ale nie že by som tento postup obhajoval. Ke ď si niekto 

pozorne vypo čul, čo som hovoril, tak tiež som hovoril 

v podstate to isté, ak pán starosta Kusý vydal územ né 

rozhodnutie, ktoré nie je v súlade s územným plánom  

hlavného mesta, bude nám musie ť poveda ť čo ho k tomuto 

motivovalo. Či má na to iný názor odborný a domnieva sa, že 

je to v súlade s územným plánom, alebo povedzme, to  bol môj 

iba dohad, že prižmúril oko v rámci nejakého, nejak ého 

rozvoju športu. Ale jedným dychom som aj ja dodal, že toto, 
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tento spôsob sa mi nepá či. A v tom prípade by som navrhoval 

tiež radšej pristúpi ť k zmene územného plánu, ak teda 

takýto záujem tam existuje, ale ur čite nevydáva ť žiadne 

rozhodnutia samosprávy, ktoré by boli v rozpore (go ng) so 

všeobecnezáväznými nariadeniami.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pani poslanky ňa, pani poslanky ňa Tvrdá má riadne 

vystúpenie.  

Nech sa pá či. 

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

Ďakujem pekne za slovo.  

Pán primátor, milí kolegovia, kolegyne, ja by som 

načrela trochu do histórie.  

Výstavba Národného futbalového štadiónu tu nie je n a 

stole teraz, ale 8. júla 2009 vláda Slovenskej repu bliky 

prijala uznesenie na svojom rokovaní, kde schválila  dotáciu 

na výstavbu Národného futbalového štadiónu výšku 

69.128.000,00 eur.  

Bola som pri mnohých rokovania v roku 2009 a 10, ke dy 

bola snaha GIBU okrem výstavby zimáku, da ť ešte do vienka 

aj výstavbu Národného futbalového štadióna. 

Okrem týchto pe ňazí, ktoré som uviedla v tom čase 

výstavba Národného futbalového štadiónu mala stá ť okolo 
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devä ťdesiat miliónov eur s tým, že minimálne tých dvadsa ť 

miliónov malo zaplati ť mesto.  

Pre čo sme sa tomu tak bránili, lebo nemali sme ani na 

výstavbu zimáku, nie to ešte na výstavbu ďalšieho štadióna.  

V tom čase ten projekt obsahoval štadión pre 

dvadsa ťštyri tisíc ľudí a pod celou plochou štadióna malo 

byť vybudovaných tisíc štyristopä ťdesiat parkovacích miest.  

To znamená, že tú zmluvu, ktorú máme na stole, ktor ú 

uzatvoril pán primátor Ďurkovský v roku 2008 a dodatkoval 

v roku 2009 bola pre výstavbu tohto športového stán ku a pre 

parkovacie miesta.  

Dnes je situácia úplne iná. Proste ten projekt sa 

rozšíril a preto si myslím, že rokova ť dnes o prenájme 

mestských pozemkov na vybudovanie infraštruktúry je  síce 

fajn, ale najprv si musíme utrias ť veci, o ktorých hovoríme 

od za čiatku tohto bodu. To znamená, že tie zmluvy, ktoré 

boli uzatvorené na 50 rokov vo výške tisíc korún, n ie sú 

dnes relevantné a treba ich upravi ť tak, ako kolega Fiala 

navrhol. To znamená, že ke ď bol dodatok číslo jedna, 

v ktorom sa uvádza, že ak nebude vydané právoplatné  

kolauda čné rozhodnutie na stavbu Národného futbalového 

štadiónu do 30. 6. 2012 stráca táto zmluva platnos ť, 

respektíve primátor je potrebné, aby ju vypovedal a lebo 

dodatkoval. To sa nestalo. Takže je potrebné najprv  uvies ť 

na správnu mieru. Teraz sú tam aj rôzne komer čné záujmy. 

Čiže je potrebné, aby sme si svoj majetok hájili a t ak aj 

dali do poriadku. Ke ď sa toto stane, potom môžme uvažova ť 

o prenájme mestského majetku na komunikácie. 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 21. november 2013  

 189 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďalší prihlásený pán poslanec Uhler.  

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

Ďakujem za slovo. 

Kolegovia, znovu mesto robí to, čo už spravilo 

v minulosti. Urobilo chybu v tom, že stavia takýto objekt 

v širšom centre mesta. Respektíve umož ňuje ho stava ť. 

Normálne mestá stavajú štadióny na okraji, my to dá vame do 

širšieho centra. S tým už, s tým už asi ni č nespravíme.  

Každopádne potom, ako sa vyriešia problémy s územný m 

plánom, by som chcel, aby pán primátor rokoval o to m, čo tu 

spomenul pán Fiala. A tu dávam na zváženie dve alte rnatívy, 

z ktorých, z ktorých by mesto mohlo ma ť výhody. Bu ď plati ť 

komer čné nájomné pod objektami, ktoré sa využívajú na 

komer čné ú čely alebo druhá varianta, necha ť nájomné tak, 

ako je teraz, ale investor by mal zabezpe či ť, pod ľa môjho 

názoru, komplexnú rekonštrukciu Bajkalskej ulice, k torá je 

dnes v hroznom stave, po stavbe bude ešte v horšom stave. 

Komplexnú rekonštrukciu križovatky Bajkalská – Vajn orská, 

ktorú tam vidíme na obrázku. Tak isto rekonštrukciu  

zastávok MHD pretože toto bude slúži ť najmä návštevníkom 

tohto futbalového štadióna. A zárove ň by bolo vhodné, aby 

sa investor o toto blízke okolie aj staral čo sa týka 

zastávok, zelene ciest a tak ďalej. Myslím, že z tohto  by 

mali obyvatelia mesta úžitok a od ľahčilo by to rozpo čet 
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mesta. Takže bu ď komer čné nájomné alebo aby sa o to staral. 

Ale samozrejme prízvukujem, to čo povedali kolegovia. 

Problémy s územným plánom je nevyhnutné vyrieši ť ešte pred 

tým.  

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 Fiala.  

Stanislav   F i a l a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Netvrdím, že ten môj návrh uznesenia dáva recept na , 

na všetko. Ja som sa pripravoval tak, ako bol návrh , ktorý 

tu máme predložený. Ak by sa ni č nebolo stalo, mesto 

prenajme a umožní tak výstavbu alebo teda ďalší krok ku 

výstavbe. To bolo pre m ňa neprijate ľné pretože nemáme tam 

vyriešené ďalšie súvislosti, ktoré, ktoré som možnože 

pomenoval a ve ľmi dobre to pomenoval aj pán kolega 

Nesrovnal.  

Ak dnes neodsúhlasíme tento materiál otvoríme si tý m 

možnosti možno na ďalšie rokovanie. Ja som nazna čil mojim 

návrhom ako by som, ako by som teda, čo by som možno 

očakával alebo prípadne nazna čil partnerovi, že, že teda 

tak, ako to bolo doteraz to jednoducho v žiadnom pr ípade už 

nevieme akceptova ť. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ešte pán poslanec Jen čík, ďalší prihlásený.  

Radovan   J e n č í k , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Mrzí ma, že tu nie je pani hlavná architektka. Stra šne 

by ma zaujímal jej odborný názor či je toto v poriadku. 

Obavy mám z toho, v Rusovciach máme štyri hektáre 

športu kód 401. A takto by nám tam mohla k ľudne vyrás ť 

olympijská dedinka.  Že by som fakt chcel vedie ť, že či je 

to bežné alebo nie. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

S faktickou poznámkou pani poslanky ňa Dyttertová.  

Anna   D y t t e r t o v á , poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Ja z toho všetkého čo tu odznelo, mne vychádza, že nie 

je tento ma, protistavný, protiprávny stav, ktorý v lastne 

tento materiál akosi tomu napomáha, by bolo treba z amietnu ť 

a potom následne, neskôr o tom diskutova ť aj v tom zmysle, 

ako navrhol kolega Fiala aj, aj tie ďalšie návrhy, ktoré 
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veľmi dobre tiež povedal pán poslanec Uhler. Takže ten to 

materiál nie je zrelý na schválenie pod ľa mňa. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Chcem vás informova ť, že do diskusie sa prihlásila 

pani Katarína Šimon či čová, ktorá by chcela vystúpi ť v našom 

bode číslo sedem.  

Pýtam sa, kto súhlasí s jej vystúpením?  

(Hlasovanie.) 

Ďakujem ve ľmi pekne.  

Prosím pani Šimon či čovú, máte priestor na trojminútové 

vystúpenie.  

Nech sa pá či. 

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

Ďakujem ve ľmi pekne. De ň prajem vážené panie 

poslankyne, vážení páni poslanci, vážené vedenie me sta. 

Funguje to? 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Áno, my Vás po čujeme.  
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Občianka: Ing. arch. Katarína   Š i m o n č i č o v á :  

Dobre. Ďakujem pekne.  

Okrem toho, že súhlasím s tým, čo hovoril napríklad 

pán poslanec Nesrovnal, že tá stavba, na ktoré je v ydané 

stavebné povolenie nie je vôbec v súlade s územným plánom 

tohto mesta ani so zmenami, doplnkami, tak v tomto 

materiáli sa nachádzajú ďalšie isté nezrovnalosti s platnou 

legislatívou tohto mesta.  

Napríklad na strane 15 stanovisko, musím si, nemám tri 

ruky.  

Na strane 15 stanovisko oddelenia mestskej zelene 

súhlasíme za podmienky, že predloží sa na oddelenie  

životného prostredia a mestskej zelene posúdenie st avu 

zelene, hlavne drevín, ktoré sa nachádzajú v priamo m zábere 

stavby. A toto si želajú doplni ť do podmienok nájomnej 

zmluvy. Je to v podmienkach nájomnej zmluvy doplnen é. 

A potom sa pýtam ale, je územné rozhodnutie vydané už 

na tieto cesty, o ktorých sa teraz tuto rokuje. Ak je 

územné rozhodnutie vydané, malo mu predchádza ť výrubové 

konanie. Výrubové konanie zatia ľ nebolo, mám taký pocit, že 

možno ani nemalo by ť, ale oddelenie mestskej zelene 

pravdepodobne vie, že sa tam nejaké dreviny nachádz ajú, 

alebo nevie. Pri tejto príležitosti by som prosila toto 

upresni ť a potom to da ť do nájomnej zmluvy tak, ako to, ako 

je pravda. Sú tam dreviny, tak to tam treba da ť. Nie sú tam 

dreviny, vypusti ť.  

A ďalšia poznámka. Pre čo tuto v stanovisku oddelenia 

mestskej zelene chýba podmienka, ktorá tam naozaj m á by ť, 

pretože vybudovaním nejakých tých pruhov cestných, dôjde 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 21. november 2013  

 194 

k likvidácii časti toho zeleného trávnika uprostred 

Bajkalskej. A na to máme ustanovenie § 8 všeobecne 

záväzného nariadenia číslo  8/1993, ktoré hovorí, hovorí: 

ak pri investi čnej výstavbe dochádza k likvidácii zelene, 

je investor povinný v lokalite ur čenej miestnym úradom 

zriadi ť novú zele ň minimálne v rozsahu zodpovedajúcom 

zodpovedajúcom zrušenej zelene. A tak ďalej.  

Toto tam má by ť, pretože dôjde k likvidácii zelene, 

čiže investor musí vytvori ť niekde novú zele ň. To znamená 

zbíja čka, odstráni ť asfalt a vytvori ť novú zelenú plochu.  

Túto podmienku si prosím da ť  do nájomnej zmluvy, lebo 

tá je v súlade s platnou legislatívou. Že to opomen ulo 

oddelenie mestskej zelene, ja na to upozor ňujem, že oni 

mnohé veci zabúdajú alebo nevedia.  

A ak by mali inventarizáciu stromov, ktorá v tomto 

meste chýba, tak by možno takúto nepravdu nenapísal i do 

podmienok, že sú tam stromy, ktoré tam nie sú. A tá  

inventarizácia, (gong) tá už je naozaj na rade, aby  bola 

niekedy schválená.  

Môžem ešte malinkú poznámku? 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Nech sa pá či. 

 

 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 21. november 2013  

 195 

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

Na strane 17. ale to už je taká na záver. Na strane  17 

oddelenie životného prostredia hovorí v podmienka: 

Po ukon čení stavebných prác da ť do pôvodného stavu 

pozemok a jeho okolie.  

Viete si predstavi ť, že sa vybuduje cesta, skolauduje 

a potom sa to vráti spä ť na zele ň? To si neviem predstavi ť. 

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem ve ľmi pekne za Vaše vystúpenie. 

Faktickou poznámkou  na Vás chce reagova ť pán poslanec 

Lenč.  

Ing. Peter   L e n č , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo, pán primátor. 

Pani Šimon či čová, ke ď ste pred nedávnom dostávali 

odcenenie, neviem od koho to bolo, Amnesty Internat ional, 

alebo kto to uvádzal nejakú cenu, tak ste povedali,  že, že 

poslanci dokonca majú takú drzos ť, že schvália nejaké veci 

bez toho, aby sa spýtali Vás. Tak ja som rád teda, že ste 

v tomto bode vystúpili a povedali mi teda, napoveda li ako 

mám hlasova ť, lebo som naozaj nevedel. A teda vyzývam Vás, 

aby ste aj v ďalších bodoch, ktoré ešte teraz budú 

nasledova ť vždycky sa prihlásili. 

Ďakujem. 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 21. november 2013  

 196 

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 by som sa len chcel spýta ť, či tie kvetiná če, ktoré 

tam vidíme na obrázku, sú tie, ktoré si mesto neobj ednalo? 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Napríklad.  

Vážené dámy a páni, dovo ľte, aby som sa vyjadril aj ja 

k tomu, čo ste otvorili z h ľadiska diskusie k tomuto bodu 

programu.  

V prvom rade chcem poveda ť, že otázku zákonnosti alebo 

nezákonnosti územného rozhodnutia považujem za vyri ešenú. 

Územný, územné rozhodnutie vydal na to poverený štá tny 

orgán, to je stavebný úrad mestskej časti Nové Mesto. To je 

jediný orgán v tomto štáte, ktorý môže posúdi ť, či vec je 

v súlade s územným plánom, či sú splnené všetky zákonné 

požiadavky na svetlotechniku, bezpe čnos ť, ochranu prírody 

a všetky ostatné veci. A v prípade, že niekto s tým to jeho 

názorom po vydaní územného rozhodnutia nie je stoto žnený, 

tak sa môže odvola ť. A odvolanie proti niektorej časti 

rozhodnutia stavebného úradu posudzuje štátny orgán , ktorým 
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je štátny orgán, lebo toto vykonáva samospráva len 

v prenesenom výkone štátnej správy. To bol do minul ého roku 

Krajský stavebný úrad. Teraz je to Odbor výstavby O kresného 

úradu.  

Táto otázka bola vyriešená. Ak by niekto chcel 

napadnú ť rozhodnutie pána starostu Kusého, to znamená 

vydanie územného rozhodnutia alebo vydanie stavebné ho 

povolenie, mohol to urobi ť a ešte stále to môže urobi ť tým, 

že podá žiados ť na prokuratúru, aby posúdila zákonnos ť 

tohto, tohto rozhodnutia.  

Proste formálne rozhodnutie, definitívnu pe čiatku na 

to, či nie čo je alebo nie je v súlade so zákonom, lebo 

padli tu tvrdé slová, že to nie je v súlade so záko nom 

mesta, toto rozhodnutie robí stavebný úrad. V našom  meste 

to vykonávajú mestské časti, tie sú definitívne zodpovedné. 

Ak majú pochybnosti, ja som toto povedal kolegom 

starostom, všetkým sedemnástim, ak niekto z nich má  

pochybnosti či vydané záväzné stanovisko mesta je v súlade 

s územným plánom, má možnos ť ako správny orgán  v zmysle 

zákona o správnom poriadku požiada ť mesto o prehodnotenie. 

Rovnako ako sa to robí pri Regionálnom úrade zdravo tníctva, 

verejného zdravotníctva, kde sa posudzujú otázky hy gieny. 

Aj nie je stavebný úrad ako správny orgán spokojný s tým 

stanoviskom požiada o prehodnotenie. Tam to funguje  tak 

u toho regionálneho úradu, že ten  má nadriadený or gán. 

Čiže tam nadriadený orgán posudzuje, či boli dodržané 

zákonné veci, ktoré sa vyjadrujú v stanovisku.  
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My ako mesto nadriadený úrad nemáme. Ale vážne sa 

pripomienkami, ktoré nám stavebné úrady pošlú zaobe ráme. 

Oni nemôžu poveda ť len, že pod ľa nás je to v nesúlade. 

Museli by presne poveda ť, je to v nesúlade v tom a v tom, 

či v tej výškovej budove, v bytoch, v nie čom a žiadame vás 

prehodnoti ť, lebo pod ľa nás je to inak. Žiadny takýto 

podnet od mestskej časti Nové Mesto som nedostal.  

Čiže ja som vychádzal z toho, že mesto to posúdilo 

správne, správne bolo vydané rozhodnutie. Nikto sa voči 

nemu neodvolal. Ani aktivisti, ktorí v tomto meste veľmi 

aktívne sledujú všetky veci. My zverej ňujeme svoje územné, 

tie svoje stanoviská od za čiatku tohto volebného obdobia na 

internete. Všetky je možné si tam nájs ť a pozrie ť sa na to, 

či je v poriadku, či nie je v poriadku. Čiže ešte do 

vydania toho rozhodnutia bolo možné kona ť.  

Ešte stále je možné kona ť. Ak má niekto z vás 

pochybnos ť, že je to v rozpore so zákonom, môže to napadnú ť 

prokuratúra, môže to napadnú ť na súde.  

Také prípady máme. Takto sa riešilo Predstani čné 

námestie, kde aktivisti dali na súd to, či územné 

rozhodnutie tam vydané je alebo nie je v súlade s ú zemným 

plánom. Na konci d ňa súd rozhodol a dal svoje stanovisko.  

Môže sa to sta ť aj v tomto prípade. Len chcem poveda ť, 

že táto otázka z môjho poh ľadu je vyriešená, lebo zákonným 

postupom bolo rozhodnuté. Vydané bolo rozhodnutie s tavebným 

úradom, oprávnený orgán, ktorý koná v mene štátu. M estská 
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časť Nové Mesto ako stavebný úrad vydala rozhodnutie. N ikto 

ho nenapadol, nikto sa neodvolal, nikto ho nespochy bnil.  

Nevieme to celkom dobre otvori ť. Nevieme dnes poveda ť 

pánovi starostovi, prosím Vás prehodno ťte, zme ňte, urobte. 

Proces je ďaleko v tom štádiu, ktorý je dnes konštatovaný 

tak, že máme vydané stavebné povolenie.  

To chcem poveda ť len na margo veci, ktorá sa tu, ktorá 

sa tu konštatovala, že sme to mali tak alebo nejako , alebo 

že to je inak. Áno, toto môžme robi ť vtedy, ke ď sú veci 

vydané. Ke ď chcete sledujte pokojne našu internetovú 

stránku, kde mesto vydáva záväzné stanoviská po šir šej 

diskusii. Aj o tomto projekte sme dlhšie diskutoval i.  

A chcem len upozorni ť, že v materiáli sa píše, že bolo 

vydané územné rozhodnutie už pred tým. Bolo vydané ešte 

v minulom volebnom období. Toto teraz bola zmena úz emného 

rozhodnutia. Zmena územného rozhodnutia, ktorá 

v stabilizovanom území, ako to povedal pán poslanec  

Nesrovnal, umož ňovala urobi ť stavebné zásahy do 15%. My sme 

posúdili a máme to prepo čítané, že je to do 15%.  

Čo sa týka toho, že nájom za tisíc korún bol urobený  

len na Národný futbalový štadión. Dovolím si pre číta ť 

uznesenie mestského zastupite ľstva z roku 2007.  

Schva ľuje dlhodobý nájom pozemkov, lokalizácia je 

jasná, na ú čely  

po prvé, prevádzky, údržby a opravy, rekonštrukcie a 

asanácie futbalového štadiónu, prístupu k futbalové mu 

štadiónu a tak ďalej,  
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dvojka, výstavba, údržba, oprava, rekonštrukcia, 

prevádzkovanie nového národného futbalového (gong) 

štadiónu; 

Ja ešte budem pokra čova ť, lebo toto je vážna vec. 

Takže ja si druhé vystúpenie zoberiem, ak dovolíte.   

A tretí bod vám pre čítam. Schva ľuje za ú čelom 

výstavby, údržby, opravy, rekonštrukcie a prevádzko vania, 

a teraz to príde, ďalších objektov, funkcií a infraštruktúr 

na predmete nájmu, ktorých výstavbu bude umož ňova ť územno-

plánovacia dokumentácia vz ťahujúca sa na predmet nájmu  

a platná v čase ich výstavby. 

Čiže zastupite ľstvo po čítalo s tým, že tam bude aj 

nie čo iné, ako futbalový štadión, to čo bude v súlade 

s územným plánom. Je to schválené z roku 2007.  

Nie len komunikácia. Prepá čte, ešte raz. Objekty, 

funkcie a infraštruktúry. Objekty môžu rôzne. To mô žu by ť 

aj budovy.  

Ja nehovorím ako toto mysleli. To sa môžme opýta ť 

kolegov, ktorí toto schva ľovali v roku 2007, chcem len 

poveda ť, že už vtedy sa myslelo na to, že to nebude len 

futbalový štadión, ale že bude ma ť aj nejaké zázemie. 

Aké presne to zázemie má by ť, pán poslanec Fiala 

upozornil na to, že bola situácia po 11. septembri 

v Spojených štátoch amerických, kedy UEFA zakazoval a 

parkoviská pod štadiónmi, zakazovala. To nebolo v s úlade 

s pravidlami UEFA. Potom od toho zámeru UEFA samotn á 
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ustúpila. Zistila, že sú parkoviská pod obchodnými 

centrami, pod kde-kade. To znamená poveda ť, že nemôžu by ť 

pod futbalovými stánkami, že to by asi nebol dobrý krok. 

Čiže potom sa znovu to stanovisko UEFA zmenilo. To l en na 

vysvetlenie hovorím.  

Čo sa týka Interu, o tom probléme tu ur čite ešte budem 

diskutova ť. To je iný Inter ako AŠK Inter, to je spolo čnos ť 

Inter, a. s., ktorá nadobudla pozemky v tej lokalit e Interu 

a trošku si zahrala s mestom nejakú hru, pretože dn es tú 

tie pozemky plánované na komer čné využitie. To znamená, je 

to zložitejšie čo sa týka tej lokality, ako, ako sa to 

možno zdá ale ur čite sa to dostane na tému tohto 

zastupite ľstva. 

To znamená otázku, tak ako som povedal stavebného, 

stavebného konania, ja považujem za uzavretú, preto že 

právoplatne bolo rozhodnuté, čo nebol prípad Karloveskej 

zátoky. V Karloveskej zátoke mal by ť postavený bytový dom 

bez ďalších funkcií. Tretí bytový dom na funkcii, ktorá sa 

volá šport.  

Tam presne urobil prokurátor to, že požiadal mesto,  

aby sme prehodnotili naše stanovisko. A ja som to 

stanovisko prehodnotil, pretože som nevidel väzbu n a žiadne 

iné funkcie v tom území. Na športovom priestore mal a vyrás ť 

obytná budova. Bez ďalšieho. To som považoval za rozpor 

s územným plánom. Podpísal som sa pod to, že som to  

stanovisko zrušil v súlade s tou petíciou, ktorú st e pán 

poslanec citovali a ktorú podpísalo ve ľa Karloveš ťanov, 

pretože boli presved čení, že to takto je.  
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Čo sa týka plánov na výstavbu Národného futbalového 

štadióna.  

Áno, je pravda, že v minulom volebnom období, 

predminulom, vláda schválila šes ťdesiatdevä ť miliónov. Ten 

plán sa nikdy nezrealizoval. Vláda, ktorá prišla po  nej, to 

znamená vláda pani premiérky Radi čovej zvažovala, že 

štadión postaví v Petržalke na priestore, ktorý má kúpený 

Bratislavský samosprávny kraj. Tam smerovala svoje úsilie. 

Bol som na niektorých rokovaniach ako predstavite ľ mesta, 

o tom či je to v poriadku alebo nie. Uvažovalo sa už 

o úplne inej sume. Hovorilo sa o štyridsiatich mili ónoch. 

Teraz mám pocit, že je tá suma ešte nižšia. Dvadsa ťštyri 

miliónov, ktoré chce štát da ť do toho, aby bol postavený 

Národný futbalový štadión, ktorý bude z vä čšej časti 

postavený zo súkromných zdrojov.  

V tom je zložitos ť toho problému. Ukázalo sa to pri 

stánku, ktorým je dnes náš hokejový štadión, že nár očnos ť 

tej inveští, investície je vysoká a posklada ť na to len 

verejné zdroje je mimoriadne ťažké, preto tá kombinácia 

verejných a súkromných zdrojov má, pod ľa mňa, svoje 

opodstatnenie. To ľko len, prosím, na vysvetlenie. 

Chcem sa ešte vyjadri ť k návrhu pána poslanca Fialu.  

Mne sa zdá, že ten návrh je opodstatnený. Je 

opodstatnený, aby sme sa zaoberali tým, aby sme vti ahli 

investora do diskusia, či tisíc korún za celý predmet nájmu 

ro čne, podobný ako bolo v priestore hokejového štadión a, 

respektíve hotela, či tento nájom je z dnešného poh ľadu 

kóšer, či vieme urobi ť nejakú inú dohodu, aby sme našli, 

našli vyjadrenie toho, že chceme podpori ť verejnoprospešný 

účel, to je Národný futbalový štadión, ale chceme nej akým 
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spôsobom aj ma ť príjem z toho, že sa tam postavia komer čné, 

komer čné objekty, ktoré možno budú slúži ť na to, aby sa 

prefinancoval ten štadión, pretože aj ten investor to 

z nie čoho predsa len zaplati ť musí.  

Ale rozumiem tomu návrhu, ktorý pán poslanec 

predložil, rovnako ako alternatíve, o ktorej hovori l pán 

poslanec Uhler. Viem si predstavi ť, že sa mesto pustí touto 

cestou, že bude diskutova ť s nájomcom, ktorý má prenajaté 

dnes tie pozemky, ako tú situáciu rieši ť, aby sme sa v tej 

výstavbe štadióna pohli ďalej.  

Toľko z mojej strany.  

Nebránim sa ani tej požiadavke na verejnú prezentác iu, 

ktorú mal pán poslanec Kríž. Ur čite to urobme. Ľudia ur čite 

majú vedie ť, ako je pripravený Národný futbalový štadión, 

čo bolo vydané, čo bolo rozhodnuté, čo sa tam všetko 

plánuje, čo sa reálne naozaj postaví, bude závisie ť trošku 

aj od situácie, ktorá je dnes na trhu s realitami. Také mám 

ja informácie, že nie je vôbec isté, že tam bude 

sedemnás ťposchodová budova, ani bytový dom či bude taký 

vysoký alebo onak. Je na to vydané územné rozhodnut ie. Či 

to investor zrealizuje závisí od toho, či na to bude ma ť 

záujemcu. Taká je realita a tak, takto to dnes v me ste 

funguje, že máme ve ľa vo ľných bytov, máme ve ľa vo ľných 

administratívnych priestorov, ktoré nie sú využité.   

Toľko z mojej strany, vstup do diskusie.  

Je tu priestor pre vaše faktické poznámky.  

Nech sa pá či, pán poslanec Hr čka.  
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Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Ja som ešte rád, že slovenské úrady nerozhodujú 

o takej veci ako je čas, lebo v jednej mestskej časti by 

sme mali január 2013 a v inej by sme mali asi decem ber 

2020. čiže aspo ň, že niektoré iné veci nefungujú na základe 

rozhodnutia slovenských orgánov.  

Druhá vec, Vy ste spomínali, že teda niekto postaví  

športovisko a k tomu pridruženú vec. Myslím, že to bol 

Shooty, ktorý mal taký dobrý vtip. Že postav si tam  čo 

chceš, len k tomu pristav štadión. No ja mám pocit,  že to 

neni,  že, že sa stavia príslušenstvo k štadiónu al e 

štadión sa stavia ako príslušenstvo multifunk čnej výstavbe. 

A to je pod ľa mňa ako dos ť zásadný rozdiel, že čo, čo je to 

príslušenstvo a čo je hlavná stavba.  A pod ľa toho čo 

vidím, tak hlavná stavba teda štadión v žiadnom prí pade nie 

je.  

Ďakujem.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Drozd. 

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

Ďakujem za slovo. 

Ja by som zareagoval na tie slová o súlade s územný m 

plánom.  

Ja si myslím, že tie kompetencie práve boli rozdele né 

tak, že mesto magistrát svojim záväzným stanoviskom  ako 
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jedine posudzuje súlad s územným plánom mesta. A st avebný 

úrad na mestskej časti vykonáva potom tú ďalšiu činnos ť.  

Je to dané aj štatútom mesta Bratislavy. Vo ľakedy 

naozaj tie mestské časti niektoré si vydávali, ale zmenou 

štatútu bolo jednozna čne povedané, že záväzné stanovisko 

hlavného mesta k posúdeniu súladu investície s územ ným 

plánom vydáva jedine magistrát hlavné mesto. A samo zrejme 

za týmto záväzným stanoviskom, ktoré vydalo si musí  aj stá ť 

aj na ďalej. (gong) 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Pani námestní čka Kimerlingová. 

Nech sa pá či. 

Ing. Viera   K i m e r l i n g o v á ,     

I .  námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

Ja by som sa chcela v tomto prípade zasta ť starostov, 

pretože tuná bolo povedané, že ak sa im nepá či záväzné 

stanovisko mesta, tak mali sa ozva ť v stavebnom konaní. 

Stavebné konanie je prenesený výkon štátnej správy 

a v tomto prípade starosta je ten, ktorý pozbiera s úhlasné 

stanoviská. A ak sú všetky súhlasné stanoviská zhro maždené, 

tak nemôže svojvo ľne v tom konaní vyda ť zamietavé 

stanovisko. 
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To je vec, ktorú pán primátor ve ľmi dobre viete, 

pretože v mestskej časti Petržalka sme to neraz riešili.  

A územný plán je jediný nástroj, ktorým mesto, obec  

môže zasiahnu ť do toho stavebného konania ako konania 

preneseného výkonu štátnej správy. A ten územný plá n aj 

a pre, pre ur čitého investora (gong) alebo pre stavebný 

úrad. 

Prosím si, aby ste mi ešte (poznámka: nezrozumite ľné 

slovo) dali. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Nemôžem, nemôžem. Minúta. Bohužia ľ. Môžte sa 

prihlási ť. 

Ing. Viera   K i m e r l i n g o v á ,     

I .  námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

Dobre, kon čím a prihlásim sa s riadnym príspevkom. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Muránsky.  

Michal   M u r á n s k y , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Ja naozaj faktickou poznámkou. 
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Ešte v roku 2010 som sa dostal k dokumentu kde práv e 

sa snažil niektorý s investorov prenie, preklopi ť celú túto 

zónu 401 vlastne športoviská, ktoré sú aj na tejto strane 

Bajkalskej, o ktorej hovoríme, aj na tej opa čnej na úplne 

inú funkciu, na funkciu bývanie. A vidím, že táto 

tendencia, tieto tlaky stále pokra čujú po čas celého 

volebného obdobia a predpokladám, že neprestanú ani  po jeho 

skon čení.  

Čiže iba naozaj faktickou poznámkou vyjadrujem, že 

budú v tomto území tlaky na to, aby tu bolo bývanie , čo 

najviac bývania a všetky ostatné plochy športoviská  budú 

pridruženou plochou k tomu, čo tam investori plánujú.  

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: 

Ja najskôr sa chcem po ďakova ť investorovi, že 

predložil túto požiadavku, pretože iná č ten bod, ten, ten 

podstatný obsah zmluvy by vôbec nebol otvorený. Čiže len 

vďaka tomu, že mal požiadavku na opätovné doprenajati e 

pozemkov, ktoré chce využi ť na komunikáciu, sme sa mohli 

takýmto spôsobom dozvedie ť o tej podstate.  

V tomto duchu chcem po ďakova ť návrhu, ktorý, ktorý pán 

Fiala predložil. Naozaj, mal by som len jednu mali čkú 

pripomienku, že tých 30% nemusí by ť taxatívne vymenovaných 
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ale da ť minimálne. Keby si osvojil tento, tento, to 

doplnenie, tak by som poprosil.  

Vďaka. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Nesrovnal, nech sa pá či. 

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

Ďakujem ve ľmi pekne.  

Pán primátor, opä ť zavádzate a snažíte sa odvies ť 

zodpovednos ť a hodi ť to na niekoho iného. Prepá čte, to je 

veľmi neférový postup. 

Ja pre čítam § 140 B odstavec 2 Stavebného zákona, 

ktorý hovorí, pardon, odstavec 1 Stavebného zákona,  ktorý 

hovorí obsah záväzného stanoviska je pre správny orgán 

v konaní pod ľa tohoto zákona záväzný. To znamená, pre každý 

ďalší orgán je Vaše stanovisko záväzné.  

A my tu identifikujeme, že Vaše záväzné stanovisko je 

v rozpore s územným plánom. Skonštatovali to viacer í 

kolegovia a Vy sa snažíte odvies ť pozornos ť a da ť to na 

niekoho iného slovami: komu sa nepá či, mohol sa s ťažova ť. 

Prepá čte, v tom prípade môžme zruši ť územný plán, môžme 

zruši ť celé oddelenie územného plánovania, pretože Vy si 

môžte napísa ť čoko ľvek a nech sa s ťažuje komu sa nepá či, 

potom sa to spraví.  
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Ak toto navrhujete, tak potom prepustite všetkých 

zamestnancov a vyprázdnite tú stoli čku, lebo potom tu 

skuto čne nemusíme sedie ť. 

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: 

Pán primátor, na úvod poviem, že zvä čša sa dohodneme, 

že bu ď ja zmením názor alebo Vy zmeníte názor ke ď 

diskutujeme o nejakej odbornej otázke. Toto je práv e jeden 

z tých prípadov, kedy môj a Váš názor sa doteraz 

nezjednotil, ke ď som sa Vás pýtal, že či si myslíte, že 

úlohou samosprávy je poskytnú ť súkromnému investorovi, 

ktorý na seba preberie povedzme aj úlohy verejnej 

samosprávy, také podmienky, v ďaka ktorým mu vyrobí na to, 

aby to mohol investova ť. Vy ste to pred pár sekundami aj 

povedali, že ste toho pocitu, že on na tom nejak za robi ť 

musí. A my pre neho urobíme obrovský kus služby v p rípade, 

že toto celé prebehne tak, jak to prebehlo.  

Ale pozitívne na Vašom  vystúpení pre m ňa je, že ke ď 

ste povedali, že pán Fiala predložil dobrý návrh, t ak som 

rád, že aj Vy vnímate, že ešte stále tu má mesto sl ušný 

priestor, možno práve vo vypovedate ľnosti tejto zmluvy a že 

teda chcete naštartova ť proces rokovania s tým investorom 

pravdepodobne tým, že ho aspo ň trošku pod krkom držíte.  
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Dúfam, že Vás správne rozumiem. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Čo sa týka platnosti zmluvy, pani poslanky ňa čítala, 

že zmluva nie je platná. Zmluva je platná. Mesto ju  mohlo 

vypoveda ť, ale ju nevypovedalo. To len pripomínam ako pre 

fakticitu toho veci. Mohlo ju vypoveda ť, nevypovedalo. 

Je tu návrh pána poslanca Fialu, ktorý smeruje ďalšie 

kroky. 

A čo sa týka, prosím, zodpovednosti a záväzných. Pán 

poslanec, ke ď budete zvolený za starostu mestskej časti, 

naučíte sa, že ke ď nebudete súhlasi ť s obsahom záväzného 

stanoviska, tak pod ľa správneho poriadku naozaj môžte 

požiada ť ten orgán, ktorý to stanovisko vydal, aby ho 

prehodnotil. Také právo Vám dáva zákon o správnom k onaní. 

Ja Vám ho na budúce donesiem ten zákon o správnom k onaní 

a ukážem Vám pod ľa čoho môže kona ť, lebo konajú tak 

stavebné úrady. 

(poznámka: po čuť hovor mimo mikrofón) 

Ja viem, ja. Opakujem, Vy ste čítali, že moje 

stanovisko je záväzné a starosta už ni č nemôže, len 

zdvihnú ť ruky. Povedali ste, povedali ste, lebo ste čítali 

140 odsek 1. A snažili ste sa navodi ť dojem, že ke ď to 

stanovisko je vydané ako kladné, starosta musí súhl asi ť. 

Nie je to pravda. Môže ako správny orgán požiada ť 
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o prehodnotenie. Často to stavebné úrady robia. 

A nadriadený orgán sa vyjadruje, či to pôvodne vydané 

stanovisko bolo alebo nebolo v poriadku. My nadriad ený 

orgán nemáme, preto sa musí mesto znovu tým zaobera ť 

a často to na urbanistickej komisii robíme. Dostaneme 

žiados ť o prehodnotenie, zvažujeme či áno alebo nie. Toto 

právo stavebný orgán má. Chcem len poveda ť, aby sme mali 

jasno v tej veci právnej. 

Vy to vykladáte po svojom, ale nemáte tú skúsenos ť. 

Opýtajte sa kolegov starostov. Opýtajte sa ich. Dá sa ten 

zákon vyklada ť pod ľa jedného paragrafu, ale to je 

komplikované konanie, ktoré sa netýka len paragrafu  140 

odsek 1. Takže len na vysvetlenie, aby to bolo 

zrozumite ľné.  

Pán poslanec Nesrovnal. 

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

Ďakujem. 

Veď teraz Vám to pán ex starosta Drozd vysvetlil ako 

to je s tými starostami, tak neviem pre čo sa pýtate? Ve ď 

teraz Vám povedal, za  prvé.  

A za druhé, opakujem. Ja sa tu nebavím o rozhodovan í 

Nového mesta. To nech si nesie svoju zodpovednos ť.  

(poznámka: je po čuť slová predsedajúceho ale, ja len 

...“ ) 

Vy to stále, Vy to stále odklá ňate. O Vašom záväznom 

stanovisku, ktoré je v rozpore s územným plánom.  
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Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

To si myslíte Vy a posúdi ť to môže len  

(poznámka: je po čuť slová poslanca Nesrovnala: „to si 

myslia poslanci“) 

Môžu si to myslie ť aj poslanci, ale posúdi ť to môže 

len štátny orgán. Je to štátna záležitos ť. Výklad územného 

plánu v stavebnom konaní môže posúdi ť definitívne pod ľa 

stavebného zákona orgán na to ur čený. To je stavebný úrad, 

ktorý dáva pe čiatku, že všetko je v poriadku.  

Pán starosta Pekár, nech sa pá či. 

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

Ďakujem za slovo, pán primátor. 

Ja chcem podpori ť pána poslanca Nesrovnala a chcem sa 

trochu venova ť v tej faktickej vydávaniu záväzných 

stanovísk. 

Keď ste teraz deklarovali, že ke ď nie sme spokojní 

s vydaním záväzného stanoviska, môžme sa naspä ť odvola ť, 

potom nevidím, nevidím tú logiku, pre čo prerokovávame 

záväzné stanoviská alebo teda tie investi čné zámery ešte 

pred vydaním záväzného stanoviska hlavného mesta, l ebo 

v Ružinove sa nám často stáva, že sú vydané v rozpore 

s názorom mestskej časti. Že žiadame nevyda, nevyda ť 

záväzné stanovisko a dávam do pozornosti Peterskú.  
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Máme tam petíciu, neviem, či už je aj v meste. My sme 

nieko ľkokrát žiadali nevyda ť záväzné stanovisko a aj kvôli 

doprave. Lebo viem, môžme sa teraz spori ť a Vy mi to 

vrátite tak, že musíte ma ť (gong) dôvod nevyda ť.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Drozd. 

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

Ja by som na toto zareagoval. Tu sa nevydáva záväzn é 

stanovisko pod ľa toho, čo sa komu pá či alebo nepá či. Proste 

tu je platný územný plán a vydáva sa to záväzné sta novisko 

podľa platného územného plánu, ktorý je zákonom, alebo mal 

by by ť.  

A ke ď naozaj mestským častiam alebo mestu sa tá 

funkcia v ur čitej lokalite, v ur čitom danom čase nepozdáva, 

tak sú tu nástroje na to, aby sa ten územný plán zm enil. 

Lebo územný plán sa vyvíja dlhé roky a jak beží čas, tak aj 

tá nálada obyvate ľov a tak isto aj záujem mesta sa mení 

a na to sú tieto zmeny a doplnky územného plánu.  

Ale vydáva ť záväzné, záväzné stanovisko sa musí 

vydáva ť, malo by sa v súlade s územným plat, plánom, ktorý  

je platný. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Pani námestní čka Kimerlingová, nech sa pá či. 

Ing. Viera   K i m e r l i n g o v á ,     

I .  námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

Tak v rámci svojej faktickej poznámky som nestihla 

poveda ť tú podstatnú vec, čo som chcela poveda ť svojim 

kolegom poslancom.  

Tu som už neraz upozor ňovala na to, že do toho 

stavebného konania my ako poslanci môžeme zasiahnu ť jediným 

nástrojom a to je územný plán. Jedine územný plán n ám zákon 

umožňuje použi ť na to, aby sme v tom stavebnom konaní nie čo 

dosiahli. Ve ľmi jednoducho poviem, nie čo dosiahli.  

Možno ste si všimli, že v lete poslanci SMERU 

deklarovali aj v televízii, že ke ď sa to bude týka ť 

nejakého, nejakej ve ľmi verejnoprospešnej investície alebo 

verejného záujmu, že aj územný plán ako zákon mesta  a obce 

sa dá zlomi ť, sa dá prekona ť. Ale to nikto neprotestoval. 

Mne sa to ve ľmi vtedy nepá čilo. A možnože aj ZMOS bude 

musie ť sa tiež k tomu vyjadri ť.  

Ale znovu vás upozor ňujem, územný plán je to jediné 

čím môžeme do stavebného konania zasiahnu ť a preto pri 

vydávaní toho záväzného stanoviska, záväzné stanovi sko 

vlastne naozaj povie, či je súlad alebo nie je súlad 
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s územným plánom tej investície. Tam musíme by ť ve ľmi 

zodpovední.  

A v Bratislave pán primátor, viem že presadzoval te n, 

ten, ten inštitút dvoch pe čiatok. Zatia ľ sa to do zákona 

nedostalo. Myslím, že tú snahu by sme nemali len ta k prejs ť 

mlčaním, ale mali by sme v nej pokra čova ť. Čo sa týka 

zákona o Bratislave a dvoch pe čiatok pri záväznom 

stanovisku, jedno primátor a jedno starosta mestske j časti.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Posledný prihlásený pán poslanec Kríž.  

Mgr. Oliver   K r í ž , poslanec MsZ: 

Ďakujem ve ľmi pekne za slovo.  

Ja by som iba doplnil tú diskusiu. Zdalo sa mi, že sa 

trochu tá diskusia odklonila od toho merita veci, čiže od 

toho materiálu, o ktorom sme mali rokova ť, čo je prenájom 

pozemku. Ale asi bola potrebná, pretože otvára to j ednu 

veľkú tému.  

Ja som to chcel uzavrie ť s tým, aby naozaj sa tu 

nejakým spôsobom neventilovali niektoré nálady, asi  to nie 

je vhodné a nejaké domnienky. Ja preto dávam návrh 

uznesenia, kde namiesto uznesenia, ktoré je momentá lne 

predložené, požiadame Vás, vážený pán primátor, aby  ste 

zorganizovali verejnú prezentáciu toho zámeru za, z a ú časti 
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pána starostu Kusého. A tam my si vypo čujeme jednak ten 

zámer, jednak pánove, teda pánove starostove nejaké  dôvody 

na vydanie toho územného rozhodnutia. A ja ke ď budem ma ť čo 

najmenšie podozrenie, že to územné rozhodnutie nebo lo 

v súlade s územným plánom, tak ja osobne sám podám na 

Krajskú prokuratúru podnet na prešetrenie toho územ ného 

rozhodnutia.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne, pán poslanec, za ten Váš návrh.  

Zazneli dva návrhy, od pána poslanca Fialu, od pána  

poslanca Kríža, ktoré predpokladám, že má alebo dos tane 

návrhová komisia. 

Keďže sa nikto ďalší nehlási, uzatváram možnos ť sa 

prihlási ť.  

Chcem vám po ďakova ť za tú diskusiu. Venovali sme sa 

vážnej téme a zrejme z toho budú nasledova ť ďalšie kroky, 

pretože samotný ten materiál, ako avizovali už v čera 

poslanci a poslanecké kluby v tej podobe, v akej je  

predložený, schválený nebude. Čiže my sa k tejto téme 

vrátime. Ur čite áno. Aj na základe uznesení, ktoré navrhli 

kolegovia v rámci diskusie.  

Čiže dávam priestor pre návrhovú komisiu, aby sme 

rozhodli, akým spôsobom uzatvoríme tento bod. 

Nech sa pá či. 
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Predseda návrhovej komisie 

Ing. Peter   Len č, poslanec MsZ: 

Dostali sme zatia ľ jeden návrh uznesenia, ktorý je 

zmenou uznesenia. To znamená, že ak prejde tento, t ak už sa 

nebude hlasova ť o tom pôvodnom, ktorý je v materiáli. To je 

od pána kolegu Fialu. A potom sme dostali druhý od pána 

kolegu Kríža, ktorý je doplnením uznesenia.  

Pre čítam ten návrh pána poslanca Fialu: 

Mestské zastupite ľstvo žiada primátora  

1.  Pripravi ť návrh, návrh  uznesenia a dodatok číslo 2 k 

zmluve o nájme pozemkov č. 08-83-1084-07-00 zo d ňa 12. 

2. 2008, predmetom ktorých bude zníženie výmery 

prenajatých pozemkov prenajatých hlavným mestom 

Slovenskej republiky Bratislavou Národnému futbalov ému 

štadiónu, a.s., najmenej o 30 % plochy prenajatej 

podľa tejto zmluvy,  

2.  Pripravi ť návrh uznesenia, ktorým  hlavné mesto 

Slovenskej republiky Bratislava prenajíma 30 % plôc h, 

uvedených v bode 1. tohto uznesenia Národnému 

futbalovému štadiónu, a.s., na komer čnom základe, 

3.  Pripravi ť návrh uznesenia, ktorým hlavné mesto 

Slovenskej republiky Bratislava na základe článku II, 

bod 3 písmeno f zmluvy č. 08-83-1084-07-00 odstupuje 

od zmluvy o prenájme pozemkov. 

 

Všetky tri tieto časti sú termínované 31. 12. 2013. 

Pre čítam ešte aj ten ďalší návrh, ktorý 
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Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Budeme ale samostatne hlasova ť.  

Predseda návrhovej komisie 

Ing. Peter   Len č, poslanec MsZ: 

Áno, to budú dve hlasovania.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Po pánovi poslancovi Fialovi, potom by ste pre čítali 

ten druhý. Môžme tak?  

Predseda návrhovej komisie 

Ing. Peter   Len č, poslanec MsZ: 

Dobre, môžeme hlasova ť o tomto.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne, takže sme pri návrhu pána poslanca 

Fialu. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte  o tomto návrhu. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťpäť prítomných, 

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

nehlasoval. 

Konštatujem, že tento návrh sme schválili. 
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Nech sa pá či. 

Predseda návrhovej komisie 

Ing. Peter   Len č, poslanec MsZ: 

Tento návrh pána poslanca Kríža by bol doplnením to hto 

uznesenia ke ďže, ke ďže žiada primátora, bol by to potom bod 

číslo štyri. 

Žiada primátora zorganizova ť verejnú prezentáciu zámeru 

Národný futbalový štadión za ú časti starostu mestskej časti 

Nové Mesto, pána Kusého. Termín je 31. január. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

To je realistické, lebo v decembri už nemáme vo ľnú 

zrkadlovku, takže to by sme mali ve ľký problém. 31. január.  

Tomu, tomu rozumiem, v januári sa to dá zorganizova ť. 

Ja viem, január. Ja hovorím realisticky január, leb o viem, 

mám preverené. Zhá ňal som pre niekoho termín na zrkadlovú 

sie ň a už je to nereálne. 

Takže budeme hlasova ť o návrhu pána poslanca Kríža. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. Verejná prezentá cia 

do 31. januára 2014. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťštyri prítomných, 

tridsa ťjeden za, nikto proti, traja sa hlasovania 

zdržali. 

Konštatujem, že sme prijali aj tento návrh.  
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Pán predseda. 

Predseda návrhovej komisie 

Ing. Peter   Len č, poslanec MsZ: 

Tým je to vlastne vybavené.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Čiže tým sme vlastne nahradili to pôvodné uznesenie,  

lebo tak zneli návrhy poslancov. O žiadnom inom uzn esení 

hlasova ť nebudeme.  

 

 

BOD 8 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 

NÁJMU POZEMKOV V BRATISLAVE, K. Ú. 

STARÉ MESTO, SPOLOČNOSTI 

BRATISLAVSKÉ PODHRADIE, S.R.O. SO 

SÍDLOM V BRATISLAVE 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prejdeme na rokovanie o bode číslo osem. Je to Návrh 

na schválenie nájmu pozemkov v Starom Meste spolo čnosti 

Bratislavské podhradie, s.r.o. 

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

Ďakujem. 

K tomuto materiálu nasledovné. Finan čná komisia 

odporú ča schváli ť, mestská rada tak isto. Požiadali sme 

o stanovisko pani starostku a k tomuto bodu bolo pr iložené, 

teraz som ho dostal, myslím, že aj vy ste, vy by st e ho 

mali dosta ť. Takže stanovisko starostky súhlasné máme.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Otváram diskusiu k bodu číslo osem.  

Pán poslanec Muránsky, nech sa pá či.  

Ing. Michal   M u r á n s k y , poslanec MsZ: 

Ja by som len chcel pripomenú ť, že máme platné 

stanovisko, teda, áno stanovisko komisie územného p lá, 

strategického plánovania, kde žiadame, aby bola pre zentácia 

dopravnej štúdie, ktorá sa netýka len tohto bodu al e aj 

ďalších dvoch projektov v okolí.  

Čiže len na pripomenutie.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec, zaregistroval som to vaše stanovisko,  

opäť som preveroval termíny tak, ako som povedal. Vieme  to 

reálne urobi ť v januári. Ja som predbežne hovoril 
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s investorom o trinástom januári, to je taký ostrý termín 

hneď po tých vo ľných d ňoch prázdninových a podobne. Ak by 

Vám ten termín sedel, tak na trinásteho by sme plán ovali 

dopravnú, dopravnú štúdiu, ktorú ste požadovali. Ak  

poviete, že je to príliš skoro, lebo prázdniny, leb o neviem 

čo. Mne sa zdalo že, že ten január by mal by ť na to vhodný.  

Čiže plánujeme, reagujeme na vaše požiadavky komisie . 

Myslím si, že treba tie veci prezentova ť verejne.  

Pán poslanec Muránsky, faktická.  

Ing. Michal   M u r á n s k y , poslanec MsZ: 

Ďakujem. Ako, to, to uznesenie hovorí, že do konca 

roka, ale dajme tomu, že trinásteho januára sme sch opní to 

akceptova ť.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Čiže môže by ť trinásty január. Lebo nemáme naozaj 

sálu.  

Ing. Michal   M u r á n s k y , poslanec MsZ: 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Snažíme sa to robi ť tu v tejto miestnosti a nie je 

možné to zorganizova ť v tom čase do Vianoc.  

Keďže nemám ďalšieho prihláseného, prosím návrhovú 

komisiu.  

Predseda návrhovej komisie 

Ing. Peter   Len č, poslanec MsZ: 

Návrhová komisia neobdržala žiaden dopl ňujúci ani 

pozmeňujúci návrh, preto budeme hlasova ť o tom pôvodnom, 

ktorý sme obd ŕžali.  

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 osem. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťtri prítomných poslancov, 

dvadsa ťdevä ť za, nikto proti, traja sa zdržali, jeden 

nehlasoval.  

Konštatujem, že sme schválili platné uznesenie k bo du 

osem. 
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BOD 9 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: 

Bod číslo devä ť je Návrh na schválenie nájmu pozemkov 

v Starom Meste pre pána. 

Á, pardon, deviatku sme, aha nezaradili, prepá čte, 

máte pravdu, áno. Čiže nie je zaradený, takže o bode  devä ť 

rokova ť nebudeme.  
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BOD 10 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 

NÁJMU ČASTÍ POZEMKOV  V  K. Ú. 

TRNÁVKA, PARC. Č. 15737/93,  PARC. 

Č. 15737/308, PARC. Č. 15737/309, 

PARC. Č. 15737/310, PARC. Č. 

15737/311 A  PARC. Č. 22247/6, 

SPOLOČNOSTI DEVELOPMENT 4,A.S. SO 

SÍDLOM V BRATISLAVE 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

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

nájmu častí pozemkov v katastrálnom území Trnávka pre 

spolo čnos ť DEVELOPMENT 4,akciová spolo čnos ť. 

Pán riadite ľ.  

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

Ďakujem. 

Má všetky súhlasy, bez úvodného slova. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Otváram diskusiu k bodu číslo desa ť.  

Konštatujem, že sa do nej nik neprihlásil.  

Pán predseda návrhovej komisie.  
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Predseda návrhovej komisie 

Ing. Peter   Len č, poslanec MsZ: 

Hlasujeme o pôvodne predloženom návrhu uznesenia. 

Potrebné sú tri pätiny.  

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 ťdevä ť za, nikto proti, štyria sa hlasovania 

zdržali. 

Konštatujem, že sme schválili platné uznesenie. 
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BOD 11 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 

NÁJMU ČASTÍ POZEMKOV  V  K. Ú. 

RUŽINOV, PARC. Č. 1100/147, PARC. Č. 

3180/6 A PARC. Č. 3180/11, 

SPOLOČNOSTI HORSEN, S.R.O. SO SÍDLOM 

V BRATISLAVE 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Bod jedenás ť je Návrh na nájom častí pozemkov  

v katastrálnom území Ružinov pre spolo čnos ť HORSEN. 

Pán riadite ľ.  

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

Takisto bez úvodného slova. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Otváram diskusiu k bodu číslo jedenás ť.  

Nik sa do nej neprihlásil.  

Prosím návrhovú komisiu.  

Predseda návrhovej komisie 

Ing. Peter   Len č, poslanec MsZ: 

Hlasujeme o písomne predloženom návrhu uznesenia.  
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Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťtri prítomných, 

tridsa ť za, nikto proti, traja sa zdržali. 

Prijali sme platné uznesenie.  

 

 

BOD 12 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 

NÁJMU NEHNUTEĽNOSTÍ – POZEMKU 

V BRATISLAVE, K. Ú. PETRŽALKA, PARC. 

Č. 2409/19, SPOLO ČNOSTI KIDS 

PARADISE 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 dvanás ť bol stiahnutý.  
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BOD 13 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 trinás ť je Návrh na nájom 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: 

Takisto bez, bez úvodného slova. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Otváram diskusiu k bodu číslo trinás ť.  

Nik sa do nej nehlási.  

Prosím návrhovú komisiu.  

Predseda návrhovej komisie 

Ing. Peter   Len č, poslanec MsZ: 

Hlasujeme o písomne predloženom návrhu uznesenia.  
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Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťtri prítomných poslancov, 

dvadsa ťšes ť z nich hlasovalo za, dvaja proti, štyria 

sa zdržali, jeden poslanec nehlasoval. 

Konštatujem, že o jeden hlas sme neschválili tento 

návrh.  

 

 

BOD 14 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PREDĹŽENIA DOBY 

NÁJMU NEBYTOVÝCH PRIESTOROV VO 

VÝMERE 127,80 M 2 V STAVBE SÚP. Č. 

5962 NA POZEMKU PARC. Č. 1160/6  NA 

JURIGOVOM NÁM. 1 V BRATISLAVE, K. Ú. 

KARLOVA VES,  AKO PRÍPADU HODNÉHO 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA,  PRE  SPOLO ČNOSŤ 

NUTRICENTRUM, S.R.O. SO SÍDLOM 

V BRATISLAVE 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Bod číslo štrnás ť je Návrh na schválenie nájmu 

nebytových priestorov na, na pozemku na Jurigovom n ámestí 

ako prípadu hodného osobitného zrete ľa pre  spolo čnos ť 

NUTRICENTRUM. 
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Pán riadite ľ.  

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

Takisto všetko súhlasí, bez úvodného slova.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Otváram diskusiu k bodu číslo štrnás ť.  

Nik sa do nej neprihlásil. 

Prosím návrhovú komisiu.  

Predseda návrhovej komisie 

Ing. Peter   Len č, poslanec MsZ: 

Hlasujeme o písomne predloženom návrhu uznesenia.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťtri prítomných, 

tridsa ťjeden za, nikto proti, dvaja sa hlasovania 

zdržali. 

Konštatujem, že sme schválili platné uznesenie. 
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BOD 15 NÁVRH NA SCHVÁLENIE ALEBO 

NESCHVÁLENIE ZNÍŽENIA NÁJOMNÉHO V 

ZMLUVE O NÁJME NEBYTOVÉHO PRIESTORU 

Č.  078305661200, AKO PRÍPADU 

HODNÉHO OSOBITNÉHO ZRETEĽA, 

SPOLOČNOSTI JOVIMAX REAL 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 pätnás ť je schválenie alebo neschválenie 

zníženia nájomného v Zmluve o nájme nebytového prie storu 

pre spolo čnosti JOVIMAX real s.r.o. 

Pán riadite ľ, prosím, keby ste uviedli materiál.  

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

Ďakujem. 

Tento materiál predkladáme s dvoma alternatívami. M y 

odporú čame alternatívu číslo dva.  

Tento materiál takisto získal podporu aj finan čnej 

komisie aj mestskej rady v alternatíve číslo dva, teda 

neschváli ť zníženie nájomného. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Otváram diskusiu, do ktorej sa ako prvý prihlásil p án 

poslanec Černý.  
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Nech sa pá či. 

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

Ďakujem za slovo. 

Prihlásil som sa na základe toho, že sa jedná 

o objekt, ktorý je situovaný v mojej mestskej časti 

v Podunajských Biskupiciach.  

Tento bod som prejednával aj s pani starostkou, kto rá 

súhlasí s alternatívou číslo jedna, teda o zníženie, 

vzh ľadom k tomu, že teda jedná sa o službu pre obyvate ľov, 

ktorá nie je nijak výnosná a je v podstate taká sko rej 

ojedinelá v našej mestskej časti. Takže sme uvažovali 

s tým, že by sme ju zachovali. Pri čom nejedná sa o zníženie 

nájomného ani s platieb za správu alebo za energie,  jedná 

sa o zníženie nájmu čisto len za podlahu, prenájom 

podlahovej plochy.  

A je treba si aj uvedomi ť, že ten objekt, ktorý tam 

je, je nájomným objektom, ktorý spôsobuje, tak ako žiadate ľ 

uvádza vo svojej žiadosti, spôsobuje ur čité problémy 

vzh ľadom k tomu, že sa jedná o obyvate ľov, ktorí nie vždy 

sú dobre situovaní a prináša to rôzne komplikácie, 

o ktorých tam on píše.  

Takže poprosíme vás, poprosíme vás prikloni ť sa 

k alternatíve číslo jedna. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec, budeme to bra ť ako pozme ňujúci návrh. 

Čiže najprv budeme hlasova ť o tom, či alternatíva jedna. 

V prípade, že by nebola schválená, budeme hlasova ť 

o dvojke.  

Ja som tak porozumel Vaše vystúpenie. Predpokladám,  že 

takto to uvedie aj návrhová komisia.  

Pán poslanec Len č sa chce vyjadri ť ako poslanec. 

Nech sa pá či. 

Ing. Peter   L e n č , poslanec MsZ: 

Ja som sa nehlásil.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Aha, prepá čte.  

Tak potom to bolo ve ľmi rýchla iniciatíva, že Vám 

pristal mikrofón.  

Konštatujem, že sa nikto nehlási. 

A Vy môžte, pán poslanec, pokra čova ť teraz ako 

predseda návrhovej komisie.  

Predseda návrhovej komisie 

Ing. Peter   Len č, poslanec MsZ: 

Áno. 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 21. november 2013  

 235 

Na základe procedurálneho návrhu pána poslanca Černého 

teda budeme hlasova ť (poznámka: je po čuť predsedajúceho 

„najprv“) najprv o prvej alternatíve.  

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 

jedna, čo je súhlas so znížením nájomného.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťdva prítomných, 

dvadsa ťštyri za, jeden proti, šiesti sa zdržali, jeden 

nehlasoval. 

Konštatujem, že sme túto alternatívu neschválili. 

Pán predseda návrhovej komisie.  

Predseda návrhovej komisie 

Ing. Peter   Len č, poslanec MsZ: 

Teraz budeme hlasova ť 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 dva .  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

To nebolo prijaté, neznížili sme mu nájomné.  

Tak dvojka je, že si myslíme, že. Ke ď neprejde ani tá, 

ani tá, aj tak mu neznížime, lebo sme mu neznížili,  no tak. 

Áno, to je pravda. No nemusíme možno hlasova ť, lebo vô ľa 
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bola prejavená. Asi nemá zmysel hlasova ť, lebo teraz 

nezmeníte názor a neodsúhlasíte dvojku. Dvojka bola  

fakticky schválená, ke ď to tak poviem.  

Čiže napíšeme, pani vedúca, že nebolo schválené plat né 

uznesenie k alternatíve číslo jeden. Takto to dáme, ale 

vieme všetci, že to znamená de facto, že mu neznižu jeme 

nájomné. Že odpove ď je, no nebola prijatá.  

Procedúra je taká, že zvykneme hlasova ť aj 

o alternatíve dva. 

Urobte to, prosím, formálne tak, že môžte ju 

odsúhlasi ť, neodsúhlasi ť, proste, aby sme mali nejaký 

záver.  

Čiže dajme hlasova ť aj o dvojke. Ja si myslím, že mali 

by sme o nej hlasova ť. 

Máme tam chybu? 

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Prosím, prosím ideme hlasova ť o alternatíve číslo dva? 

Návrhová komisia.  

Predseda návrhovej komisie 

Ing. Peter   Len č, poslanec MsZ: 

Áno, návrhová komisia odporú ča, aby sme hlasovali aj o 
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Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Návrhová komisia sa stotož ňuje s dvoj, s tým, aby sme 

hlasovali aj o alternatíve dva.  

Je to trochu šalamúnske, lebo ona je tá istá ako 

jedni čka, len má v predmete neschva ľuje, čo sme de facto 

urobili, ale.  

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Hej. Trošku sme to nepripravili alternatívne, ke ď to 

tak poviem.  

Ja rozumiem. Po ďme, po ďme hlasova ť, po ďme.  

Čo teda urobíme s tou dvojkou?  

Predseda návrhovej komisie 

Ing. Peter   Len č, poslanec MsZ: 

Ak môžem, pán primátor. 

Tie alternatívy sa de facto vylu čujú, ale ak by teraz 

neprešla táto dvojka, tak je ešte tá možnos ť, vráti ť to 

proste na, na ďalšie. Však tá možnos ť je vždy, ale de facto 

zastupite ľstvo ne k tomu nezaujme žiadne stanovisko.  

Dobre. Ja som sa to. Môžme zapísa ť, nebolo prijaté 

uznesenie. Nebolo prijaté uznesenie, lebo to sa fak ticky 

stalo.  
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Dobre, uzavrime to tým, že nebolo prijaté uznesenie . 

Návrhová komisia posúdila, že tie alternatívy by bo li 

identické a to druhé hlasovanie, by nemalo zmyslel.   

Toto hlasovanie, ktoré je na obrazovke vyhlasujem z a 

zmäto čné, lebo nehlasovali sme všetci.  

Čiže uzatvorili sme rokovanie o bode číslo pätnás ť 

tým, že nemáme rozhodnutie.  

 

 

BOD 16 NÁVRH NA PREDAJ POZEMKU 

V BRATISLAVE, K. Ú. STARÉ MESTO, 

PARC. Č. 5261/5, ING. JOZEFOVI 

HODEKOVI, AKO PRÍPADU HODNÉHO 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Bod číslo šestnás ť je Návrh na predaj pozemku v Starom 

Meste pre pána inžiniera Jozefovi Hodeka. 

Pán riadite ľ, prosím, uve ďte materiál.  

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

Ďakujem. 

Bez úvodného slova.  
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(poznámka:  po čuť hovor mimo mikrofón) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ja som povedal (poznámka: nie je rozumie ť) neboli, 

keby, keby ste boli prišli v čas z prestávky, dozvedeli by 

s(poznámka:  po čuť hovor mimo mikrofón). Nie, nie, nie. Bol 

tu iba pán poslanec Nesrovnal, toho som chválil a b ol tu 

pán poslanec Hr čka a ďalší, asi siedmi o dvanástej, a tí 

všetci po čuli, že do štrnástej budeme rokova ť, potom bude 

obedná prestávka. Výnimo čne dnes sa staráme o vaše zdravie 

viac, ako inokedy. Takže o štrnástej.  

Pán riadite ľ, bod číslo šestnás ť.  

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

Ďakujem. Bez úvodného slova.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Otváram diskusiu k bodu číslo šestnás ť.  

Nikto sa do nej neprihlásil. 

Prosím návrhovú komisiu.  

Predseda návrhovej komisie 

Ing. Peter   Len č, poslanec MsZ: 

Hlasujeme o písomne predloženom návrhu uznesenia.  
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Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte o bode číslo 

šestnás ť.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťštyri prítomných poslancov, 

Dvadsa ťsedem za, traja proti, dvaja sa zdržali a dvaja 

poslanci nehlasovali.  

Tento návrh sme prijali. 

 

 

BOD 17 NÁVRH NA ODZVERENIE BYTOV V SPRÁVE 

STARÉHO MESTA V PODIELOVOM BYTOVOM 

DOME NA MEDENEJ 35 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Bod číslo sedemnás ť bol stiahnutý.  
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BOD 18 NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA 

HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

BRATISLAVY, KTORÝM SA ZRUŠUJE 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 

HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

BRATISLAVY Č. 11/1993 O PODMIENKACH 

POUŽÍVANIA ERBU BRATISLAVY 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Bod číslo osemnás ť je Návrh všeobecne záväzného 

nariadenia hlavného mesta, ktorým sa zrušuje všeobe cne 

záväzné nariadenie číslo 11/1993 o podmienkach používania 

erbu. 

Na základe protestu prokurátora, ktorý nás upozorni l, 

že naše všeobecne záväzné nariadenie z roku devä ťdesiattri 

nie je v súlade so štatútom, predkladáme návrh na z rušenie 

toho pôvodného a budem ma ť reguláciu používania erbu 

upravenú iba v štatúte. Takto to bude, lebo tak to 

predpokladá zákon o Bratislave.  

Otváram diskusiu k bodu číslo osemnás ť.  

Konštatujem, že sa do nej nikto neprihlásil.  

Poprosím návrhovú komisiu. 
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Predseda návrhovej komisie 

Ing. Peter   Len č, poslanec MsZ: 

Budeme hlasova ť o písomne predloženom návrhu 

uznesenia, pri čom potrebné kvórum je ako pri schva ľovaní 

všeobecne záväzného nariadenia.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Áno, to znamená, tri pätiny prítomných poslancov.  

Prosím, prezentujte sa a hlasujte o bode číslo 

osemnásť.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťdva prítomných, 

tridsa ťdva za, nikto proti, nikto sa nezdržal. 

Konštatujem, že sme toto všeobecne záväzné nariaden ie  

prijali. 
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BOD 19 SPRÁVA O REALIZÁCII PROGRAMU 

HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA 

ZA OBDOBIE 2010 - 2013 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Bod číslo devätnás ť je Správa o realizácii Programu 

hospodárskeho a sociálneho rozvoja za obdobie 2010 až 2013. 

Materiál sa predkladá na základe uznesenia mestskéh o 

zastupite ľstva z roku 2010, kedy po prijatí PHSR nám bolo 

uložené, aby sme predkladali na zastupite ľstvo ro čne 

plnenie. Robíme to v takej tabu ľkovej podobe, kde sa 

snažíme vás upozorni ť aj na priority, ktoré sme prerokovali 

a schválili v tom všeobecnom znení na za čiatku tohto 

volebného obdobia.  

Mám ambíciu, že by sme budúci rok vyhodnotili celé to 

štvorro čné obdobie odpo čtom, aj takou formou správy, kde by 

sme popísali jednotlivé oblasti, lebo takto v tej 

tabu ľkovej podobe to nie vždy je dostato čne preh ľadné, ale 

predkladáme správu tak, ako sme to zvykli po minulé  roky aj 

prostredníctvom komisií sme ju posúdili, takže pros ím, ak 

sa chcete vyjadri ť, nech sa pá či.  

Otváram diskusiu k bodu číslo devätnás ť.  

Nikto sa neprihlásil. 

Poprosím návrhovú komisiu.  
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Predseda návrhovej komisie 

Ing. Peter   Len č, poslanec MsZ: 

Hlasujeme o písomne nav, navrhnutom návrhu uzneseni a.  

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 

devätnás ť.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Pán riadite ľ, po ďte na miesto, lebo bod číslo dvadsa ť 

je ve ľmi blízko.  

Vítam pána riadite ľa Štassela, riadite ľa Mestského 

úradu ochrany pamiatok, ktorý prišiel k predloženiu  bodu 

číslo dvadsa ť. Ten otvorím hne ď o chví ľočku.  

(Prezentácia a hlasovanie pokra čuje.) 

Tridsa ťtri prítomných poslancov, 

tridsa ťdva za, nikto proti, jeden sa zdržal. 

Prijali sme uznesenie k bodu číslo devätnás ť.  
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BOD 20 DOPLNENIE „CELOMESTSKÉHO ZOZNAMU 

PAMÄTIHODNOSTÍ BRATISLAVY“ (2013) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Bod číslo dvadsa ť je Doplnenie Celomestského zoznamu 

pamätihodností Bratislavy v zátvorke 2013.  

Je to preto, aby sme odlíšili tento dokument od 

pôvodne prijatého dokumentu z roku 2010. 

Naši odborníci pripravili zoznam ďalších 

pamätihodností, o ktorých si myslia, že by mali by ť uvedené 

na zozname celomestských pamiatok. 

Napriek tomu, že tento zoznam nemá zákonnú ochranu pre 

tie pamätihodnosti, ktoré tu vymenúvame, myslíme si , že pre 

pamäť mesta a pre úctu k tým jednotlivým objektom, 

pamiatkam, niektorým už aj neexistujúcim, alebo neh motným, 

ktoré sú zozname uvedené, je potrebné takýto zoznam  vies ť 

a patri čne sa potom k týmto objektom aj správa ť. Čiže je to 

skôr taký, taký normatívny dokument, ktorý sa snaží  ukáza ť 

na význam týchto objektov pre históriu a pamä ť mesta.  

Predkladáme vám ten dokument. Pokia ľ by ste mali 

odborné otázky, je tu pán riadite ľ Štassel, ktorý je 

pripravený na to odpoveda ť, ja som sa snažil len uvies ť, 

pre čo sme s dokumentom prišli.  

Otváram diskusiu k bodu číslo dvadsa ť.  

Konštatujem, že sa nikto neprihlásil.  
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Poprosím opä ť návrhovú komisiu. 

Predseda návrhovej komisie 

Ing. Peter   Len č, poslanec MsZ: 

Hlasujeme o písomne predloženom návrhu uznesenia.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťštyri prítomných, 

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

nehlasoval.  

Konštatujem, že sme prijali platné uznesenie. 

Pánovi riadite ľovi ďakujem za vzorne pripravený 

materiál. 

 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Bod číslo dvadsa ťjeden sme už prerokovali, zatia ľ 

nedokon čili, lebo ho máme prerušený. 
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Otázka je, čo urobíme s bodom dvadsa ťdva. Či sa teraz 

do obednej prestávky pustíme do ňho alebo prejdeme niektoré 

ďalšie veci.  

(poznámka:  po čuť hovor mimo mikrofón zo sály) 

Zvládneme. Nech sa pá či.  

 

 

BOD 22 PETÍCIA ZA VYHLÁSENIE EVOLU ČNÉHO 

PARKU 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Dvadsa ť dvojka, Petícia za vyhlásenie evolu čného 

parku. 

Slovo má predkladate ľ pán námestník Budaj.  

Nech sa pá či. 

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

Ďakujem pekne, pán primátor. 

Žia ľ teda pristupujeme k prerokovaniu tejto petície, 

ktorá je pokia ľ sa  pamätám druhou najvä čšou v doterajšom 

pôsobení zastupite ľstva. Pristupujeme k nej po čas pracovnej 

doby bez toho, aby ob čania mohli prís ť na presne ur čenú 

hodinu tak, ako sme to umožnili ob čanom už neraz 

v minulosti pri rokovaní o podobných témach. Vyjadr ujem nad 
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tým sklamanie a budem sa teraz venova ť samozrejme 

predmetnej veci. 

Napriek týmto okolnostiam je dôležité a napriek tom u, 

že mnohí poznáte celú kauzu je dôležité pod čiarknu ť tie 

kľúčové veci.  

Ide o jedno percento územia Bratislavy. Chceme na ňom 

predstavi ť spojenie mestského lesoparku s rekrea čnými 

funkciami a prírodnej rezervácie, ktoré by vytvoril o 

podmienky pre jedine čné lesné biotopy v povodí rie čky 

Vydrica. Táto prvá mestská rezervácia na území 

bratislavského mestského lesa by mala zachova ť turistom aj 

cyklistom neobmedzený pohyb. To, že je to možné usk uto čni ť 

vyhláškou sme preverovali aj na ministerstve životn ého 

prostredia a potvrdil to rovnako aj riadite ľ Mestských 

lesov. Čiže mnohá obava, že mestské lesy sa stanú pre 

občanov menej prístupné nemá, nemá miesto. 

Dôvody ochrany tejto budúcej rezervácie vidíme najm ä 

v existujúcich biotopoch európskeho a národného výz namu. 

Mnohí z vás povedia, v tejto chvíli ten les sa len pomerne 

málo, hoci je na od ľahlom, v od ľahlej časti nášho 

lesoparku, pod ľa mnohých sa len málo zatia ľ odlišuje od 

toho technického lesa vysadeného, ktorý tam máme. K  týmto 

názorom si dovolím poznamena ť, že vä čšina slovenských 

rezervácií pri vyhlásení sa len málo odlišovala od svojho 

okolia rezervácie práve smerujú k tomu, aby sa v ni ch 

obnovili biotopy a obnovila flóra a fauna, ktorú pr íroda 

a podnebie prinesú po vyhlásení.  
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Teraz vidíte, vážené poslankyne a vážení poslanci 

jednak územie lesoparku a na ňom  vidíte vyzna čené zelenou, 

tmavozelenou farbou územie Vydrice. Ide o jedenás ť percent 

územia lesoparku. Na obrázku v ľavo vidíte presne sú časne 

existujúce turistické zna čky a takisto ob ľúbené turistické 

destinácie, ako je Panova lúka, Malý Slavín a podob ne. 

Všetky teda budú spada ť pod taký istý režim ako doteraz. 

Budú, budú udržiavané turistické stavby, ktoré tam sú, či 

sú to lavi čky a rôzne prístrešky a stoly budú rovnako 

udržiavané.  Takisto ke ď spadne strom krížom tieto 

chodníky, tak Mestské lesy ten strom odstránia, neb udú ma ť 

žiadne extrémne s tým problémy, pretože nebudú ho m usie ť 

ani zváža ť, ani odváža ť, ale ho len presunú z chodníka.  

Teda na jednom úze, na jednom percente, to je tá 

ostrozelená farba zhora územia celého nášho mesta, si praje 

jedenás ťtisíc ob čanov, dnes už takmer jedenás ťtisíc, aby 

vládol k ľud, aby tam nevr čali traktory, aby sa tam 

nepílilo, aby tam nestrie ľali po ľovníci.  

Podotýkam, že jedenás ť percent ob čanov je, sú dve 

percentá obyvate ľstva a že, teda dospelého obyvate ľstva 

a z voli čov to tvorí, to len tak v zátvorke, ešte vä čšie 

percento.  

Jedno percento územia, dámy a páni sa má Bratislava  

pokúsi ť vyhradi ť vo svojom lesoparku, prírode, tichu 

a rozvoju, rozvoju flóry a fauna do takej podoby, a ký aj 

v Karpatoch kedysi boli.  

Ja som presved čený, že všetci, ktorí by nad touto 

cestou váhali, sami tam v budúcnosti budú zvedavo c hodi ť sa 
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pozrie ť, ako vyzerá vlastne skuto čný Karpatský les, že to 

bude jedna z atrakcií Bratislavy a to, že Bratislav a dokáže 

podporova ť biodiverzitu bude našou zna čkou v Európskej únii 

voči mnohým iným mestám, ktoré sú bohatšie pamiatkami alebo 

technickými stavbami. 

Bratislava nevytvorí zázraky v technických stavbách  

a nemôžme dobehnú ť stredoveký vzh ľad Prahy alebo Benátok. 

Ale môžme ponúknu ť zdravý život a ve ľkú úctu k tým 

prírodným pokladom, ktoré sme po našich predkoch 

v Bratislave zdedili. Na jednej strane je to Dunaj,  Lužné 

lesy ale na druhej strane sú to Karpatské lesy. Vy všetci, 

alebo naše deti a naši ob čania Bratislavy, budeme ma ť teda 

aj my šancu, tak ako majú obyvatelia v iných región och, 

dosta ť sa  do panenskej prírody, do kusa chránenej prírod y 

rovnako, ako majú obyvatelia povedzme na Severnom S lovensku 

alebo na Strednom Slovensku. 

Tuná vidíte znovu územie navrhovanej rezervácie 

v kontexte celej plochy mesta, ale aj, ale aj v kon texte 

celej plochy zelene. To čo je zelenou farbou je zele ň na 

území mesta. Ako vidíte náš lesopark, ktorý sa rozp restiera 

v Karpatoch neobsahuje, nemáme v ňom všetky zelené plochy. 

Mnohí ste už po čuli, že som pripomenul, že niektoré lužné 

lesy by bolo na čim odovzda ť Bratislave, pretože neodovzdali 

nám ich pri ve ľkom prevode majetku na za čiatku 90-tych 

rokov, ale všetky ostatné mestá Slovenska bu ď hospodária na 

celom svojom území s lesmi alebo sa v tejto dobe eš te o to 

usilujú. Bratislava by pod ľa mojej mienky a som rád, že to 

podporuje aj pán primátor, mala usilova ť aj o odovzdanie 

týchto lesov.  Tým by sa nieko ľkonásobne zvä čšil tá ujma, 

ktorú teraz teda nahradila tá ujma plochy, kde by s me aj 
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rúbali drevo, ktorú teraz by sme odovzdali na bezzá sahový 

les.  

Veľa sa hovorí o ekonomike. Musím poveda ť otvorene, že 

samozrejme diskusia odborníkov je taká, že neprišlo  sa k 

úplne presným číslam, ale s riadite ľom Mestských lesov sa 

zhodujeme, že sa strata pre mesto môže týka ť maximálne sumy 

v desiatkach tisíc eur. Nie v stovkách tisíc ako sp očiatku 

zaznievalo. A my sme presved čení, že zisk, ktorý z toho 

získa verejný záujem a renomé Bratislavy ďaleko presahuje 

túto stratu.  

Treba aj poveda ť, že bratislavské lesy boli trochu 

nadmerne ťažené v minulých rokoch a že keby sme si 

udržiavali stále takéto tempo, tak onedlho tam 

Bratislav čania žiadne lesy nenájdu. To tempo treba zvo ľni ť 

tak, či onak.  

A mestské lesy aj v tejto chvíli sú rezerváciou 

druhého stup ňa ur čené sú na rekreáciu a šport a nemali by 

sme sa na ne pozera ť ako na zdroj, ktorým zaplátame naše 

problémy finan čné, pretože naozaj oni na to nesta čia.  

O prínose som sa už zmienil. Treba ešte zdôrazni ť, že 

v prípade, že zvolíte alternatívu rezervácie, Brati slava 

bude môc ť žiada ť o finan čnú náhradu za ne ťaženie drevnej 

hmoty v plnej výške a nepríde teda ani k najmenšej strate 

na hospodárení mesta.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 
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Pán námestník, ešte máš minútu na to úvodné slovo, 

takže skús ho skráti ť. 

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

Áno, áno. Ďakujem. 

Tuná, tuná sú ďalšie informácie, ktoré sú každému 

z vás k diskus, k dispozícii aj v materiáli a ktoré  si 

nájdete na internete. Podstatné je, že to čo máte v rukách 

je, naozaj prejavuje vô ľu ľudí, z ulice vô ľu našich voli čov 

a ob čanov v takom po čte, ktorí naozaj si zasluhuje podporu 

a toto rozhodnutie. 

Odporú čam teda, aby bola schválená v podobe 

rezervácie, jednak preto, že to je jednozna čný signál 

a jednak preto, že Bratislava dostane náhradu ušléh o zisku 

a neutrpí tak ani, ani tú symbolickú stratu na hosp odárení, 

o ktorej som sa zmie ňoval. 

Ďakujem pekne, že ste venovali opä ť už viacerý krát 

pozornos ť tomuto, tomuto podnetu, ktorý vzišiel od ob čanov 

a ktorého ja som tu iba taký, by som povedal prenáš ate ľ 

a podporovate ľ. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne pánovi námestníkovi za uvedenie 

materiálu. 
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Otváram diskusiu, v ktorej sú prihlásení štyria 

poslanci.  

Ako prvý pán poslanec Havrila.  

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

Ďakujem za slovo. 

Myslel som si, že po tej obrovskej záplave mailov t u 

bude zástup ľudí, možno čakajúcich až vonku, ale pozerám 

sa, že žiaden aktivista nejaký sa nenachádza v prie storoch.  

Chcel by som sa ale spýta ť ušlý zisk.  Kde je 

napísané, že ten ušlý zisk za to ne ťaženie dreva príde 

a bude. To je možno prvá moja otázka.  

Boli by sme možno fenoménom v Európe, keby sme si 

vytvorili túto rezerváciu. Ja som sa dozvedel a dop očul, že 

teda  turisti by tam mali prístup. Pýtam sa, zabezp ečíme  

slušných turistov? To znamená, žiadnych environment álnych 

kriminálnikov, ktorí by nám tam nie čo, tú panenskú prírodu 

s ňou nespravili? 

Ďalšia vec je, je to doslova vyhnanie po ľovníkov 

z tohto revíru a vieme ve ľmi dobre, že po ľovníci nie len 

strie ľajú ale sa aj starajú o stromy, o zvieratá, o samot né 

prostredie. 

No a tá ťažba dreva, no ja si myslím, že je to 

podstatný zisk aj pre Bratislavu, pre náš rozpo čet, pre 

mestské lesy, takže ja tento návrh rozhodne nepodpo rím. Mám 

tam ve ľa otáznikov, možno sa ešte k nim dostanem.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ako ďalší vystupujúci pán poslanec Len č.  

Ing. Peter   L e n č , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo, pán primátor. 

Vážený pán podporovate ľ a prenášate ľ, ja som sa 

zúčastnil verejnej diskusie, teda časti tej verejnej 

diskusie na túto tému a teda neviem akú funkciu ste  tam Vy 

spĺňali, ale ak to mala by ť funkcia moderátora, tak potom 

to bolo dos ť nezvládnuté, pretože tie komentáre odporné 

k tým, ktorí rozprávali v tom tóne, ktorý podporuje te 

a tých, ktorí mali opa čný názor, to pod ľa mňa nebolo na 

mieste.  

Mám takú otázku. Ja Vás vnímam ako, ako ochranára, len 

mi celkom, priznám sa,  nekorešponduje Váš návrh, k torý sa 

netýka tohto, ale nie čoho iného. Navrhujete totižto zruši ť 

jazdnú políciu mestskej polície a teda, že aby sa t am 

mestskí policajti prehá ňali na motocykloch a štvorkolkách, 

tak priznám sa, že toto mi celkom s Vašou ochranárs kou 

náturou nesedí. 

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. 

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

Ďakujem ve ľmi pekne za slovo. 

Ja som sa žia ľ nemohol zú častni ť tej diskusie alebo 

verejného prerokovania, ktoré bolo minulý týžde ň myslím, 

ale z mailovej korešpondencie som vytušil, že množs tvo 

mimobratislavských ochranárov chodí sa rekreova ť do 

bratislavského lesoparku, tak budem musie ť aj ja recipro čne 

ís ť do niektorých ďalších krajských miest pozrie ť aké tam 

majú možnosti rekreácie.  

Ja by som ale však k tejto diskusii chcel pristúpi ť 

vecne a mne, stále by som požadoval odpove ď na dve otázky. 

V prvom rade by som bol rád keby tu vystúpil priamo  na 

pléne pán riadite ľ Mestských lesov inžinier Kutka, kde by 

jasne povedal názor vedenia Mestských lesov a takti ež do 

akej miery vidí reálne tú finan čnú kompenzáciu zo strany 

štátu za nevy ťažené drevo. Ak ju nevidí reálne, tak aby sme 

si rovno dnes povedali akým spôsobom túto stratu ch ceme 

vykry ť v rozpo čte 2014, to je prvá vec. 

A druhá vec, ktorú by som teda rád zapo čul je, nie som 

ekológ, čiže neviem. Je často chodievam do mestských lesov 

na hríby. A jako u nás v Bratislave hovoríme, ke ď idem na 

hríby, tak nejdem po tých jednotlivých chodníkov al e 

chodíme šrégom. To znamená, že skrz cez les. Čiže ak to 

dobre rozumiem, tak  v tej, tej lokalite kde je tát o, táto, 

by bola vyhlásená táto rezervácia, nebude možné cho di ť mimo 

vyzna čených chodníkov? 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 
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Budete potrebova ť mačetu, budete potrebova ť mačetu. 

Mgr. Oliver   K r í ž , poslanec MsZ: 

Hej. (poznámka: zasmiatie) 

A po, čiže ten les uvidíme len z dia ľky kvázi, hej, 

ten prales?  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pre čo? Môže do ňho vojs ť.  

Mgr. Oliver   K r í ž , poslanec MsZ: 

A poslednú otázku, ktorú tiež by som teda potom 

smeroval na pána riadite ľa. Ako to bude s kontrolou 

povedzme zvere, lebo ja tiež ako aktívny po ľovník nevnímam 

poľovníctvo  ako, ako hromadné zabíjanie alebo genocíd u ale 

je to kontrolovanie stavu zveri, je tam plán chovu a lovu. 

To znamená, ak, ak sa v tomto, v tejto oblasti nebu de 

ťaži ť, tie zvieratá sa budú presúva ť do iných oblastí alebo 

budú sa tam zhromaž ďova ť.  

Jednoducho toto by mal zodpoveda ť aj pán riadite ľ, 

akým spôsobom sa s týmto, s týmto vysporiada potom 

vysporiadajú Mestské lesy.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 
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Pán poslanec Kubovi č. 

Mgr. Vladimír   K u b o v i č , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán primátor, za slovo. 

Vážení kolegovia, ja by som vás chcel oboznámi ť 

s istým stanoviskom, ktoré som vlastne prerokoval v čera na 

pôde urbárskej spolo čnosti Záhorská Bystrica: Pozemky, 

ktoré sú zahrnuté do v tomto materiáli a ktoré by m ali by ť 

predmetom ochrany, tak sa síce vyskytujú na liste 

vlastníctva hlavného mesta, ale náš urbár v sú časnosti si 

vlastne usporiadava vlastnícke vz ťahy a má za to, že 

historicky hlavné mesto v Záhorskej Bystrici nevlas tnilo 

ani meter štvorcový lesa. To znamená, že budeme ve ľmi, 

pochopite ľne ja som jeden z vlastníkov podielových, budeme 

veľmi úzko spolupracova ť s geodetmi, aby sme prišli na to, 

akým spôsobom sa tieto pozemky dostali na listy vla stníctva 

hlavného mesta a samozrejme vyvinieme maximálne úsi lie, aby 

patrili zase podielnikom a ob čanom Záhorskej Bystrice.  

Z tohto titulu ja tento materiál podpori ť nemôžem. 

Ďakujem pekne.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec Uhler. 

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

Ďakujem. 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 21. november 2013  

 258 

Kolegovia, ja si spomínam, ako pred pár rokmi som s a 

bol s rodinou prejs ť pri Čunovských jazerách. Zhodou 

okolností tam boli ochranári a pod hrozbou pokuty n ás 

odtia ľ vyhá ňali. Naš ťastie tento materiál myslí na to, že 

už peší aj cyklisti budú môc ť vstúpi ť na územie lesa. 

Skôr by ma zaujímala jedna ve ľmi praktická otázka. Ak 

bude prehnitý strom, nebodaj viac stromov. Kto ich ošetrí, 

aby na m ňa nepadli, ke ď sa tam pôjdem s de ťmi prejs ť? Alebo 

kto ich odstráni z chodníka, ke ď, ke ď padnú na ten chodník? 

Budeme musie ť chodi ť naokolo? Ak zájdem mimo vyzna čeného 

chodníka dostanem v tej chvíli pokutu? Alebo ako sa  toto 

myslí? Ak je to doriešené, tak v poriadku, ale rád by som 

vedel odpove ď. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Faktickou chce reagova ť pán námestník Budaj. 

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

Ja by som sa na záver, ke ď ešte poslanci skon čia 

vyjadril. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

To sa môžeš vyjadri ť ako predkladate ľ. Ja som myslel, 

že chceš reagova ť na pána poslanca Uhlera. Ak nie, tak má 

slovo 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. 

Vážené kolegyne a kolegovia, ja som sa do komunálne j 

politiky dostala práve kvôli snahe ochra ňova ť stromy. Čiže 

vz ťah k zeleni mám ve ľmi vrúcny. Už osem rokov som 

v rôznych komisiách životného prostredia  a len ťažko ma 

môže niekto obvini ť z toho, že nechcem chráni ť zele ň 

a krajinu. A ke ďže celá táto téma Pramene Vydrice nás pred 

mesiacom doslovne mailom doslova zaplavila a na 

predchádzajúcom zastupite ľstve my chodili ďalšie maily, tak 

som sa vidiac tu aktivistov, snažila s nimi porozpr áva ť 

a da ť si to vysvetli ť. Musím poveda ť, že som nedostala, 

žia ľ, dostato čné odpovede na svoje otázky. A tak v snahe 

dozvedie ť sa viac, lebo stále som mala pocit, že mám málo 

informácií a to je možno aj problém časti verejnosti, som 

sa vybrala na verejné zhromaždenie, ktoré tu už dne s 

spomínali iní kolegovia. Bola som prekvapená, podob ne ako 

kolega Havrila, že tam nebola záplava ľudí. To je pre 

informáciu pre všetkých tých, ktorí na to zhromažde nie 

prís ť nemohli. Bolo tam možno pä ťdesiat alebo šes ťdesiat 

ľudí a na výzvu jedného z vystupujúcich, aby sa post avili 

tí, ktorí sú proti tejto rezervácii, sa postavila t akmer 

polovica.  

Všetko som to povedala len preto, aby ste mali čo 

najviac informácií aj o postoji, verejnosti? Možno malej 

časti verejnosti, ktorá sa o to zaujímala a ktorá na  to 

verejné zhromaždenie prišla. 

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 Panák. 

Ján   P a n á k , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo, pán primátor. 

S navrhovaným sprístupnením aj pre ľudí sa môže 

rozvinú ť turizmus v Bratislave. A ako ochranár podporím 

vytvorenie chránenej prírodnej rezervácie.  

Ďakujem 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Stále je trinás ť pä ťdesiatosem, takže 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. 

Ja som sa chcela vyjadri ť iba teda k ťažbe v našich 

mestských lesoch. 
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Svojho času, myslím, že to bolo v lete som 

zaregistrovala takú ostrú kampa ň, že pán riadite ľ tam ťaží 

nadmieru. Vidím, že je tu, predpokladám, že sa aj v yjadrí.  

Ja len môžem poveda ť osobnú skúsenos ť, že pred dvoma rokmi 

som bol sama prejs ť sa s ochranármi tou oblas ťou pri 

pramene Vydrica. Zastavili sme sa aj u pána riadite ľa 

a sami ochranári my povedali, že prvý krát v histór ii je 

spolupráca s riadite ľom ve ľmi dobrá, že sa ne ťaží nadmieru, 

že každý jeden strom s nimi prejde a ozna čí. Takže ma 

trošku zarazilo informácia aj pána námestníka, že p ri takom 

množstve ťažby hrozí, o chví ľu tam nebudú žiadne stromy a 

ak bude pán riadite ľ Mestských lesov vystupova ť, rada by 

som, aby nejakým spôsobom mohol reagova ť percentuálne, 

pretože nemám tie čísla ako to je, pretože pod ľa mojich 

vedomostí sa tam ne ťaží až tak ve ľa, ke ďže je to, sú to 

mestské lesy priorne, prioritne  ur čené na rekreáciu a nie 

na hospodársku ťažbu. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec Havrila má faktickú. 

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

Áno, ja mám len faktickú na doplnenie. 

Drevo patrí medzi obnovite ľné zdroje, to je jedna vec. 

A pozrime sa ako dopadli Tatry v roku 2003, ke ď boli 

vykosené na ježka a dnes sú tam kvalitné stromy v r ovnakej 
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výške, takže ja sa neobávam, že by tá ťažba dreva 

zruinovala bratislavské mestské lesy.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne za túto faktickú poznámku. 

Máme štyroch prihlásených, dvoch zástupcov verejnos ti. 

Je štrnás ť hodín, je otázka či budeme pokra čova ť 

a dokon číme bod.  

(poznámka: zo sály po čuť hlasný hovor a slová „obed“) 

No, ja si tiež myslím, prerušme to, urobme obednú 

prestávku, dokon číme potom bod dvadsa ťdva. Potom bude 

nasledova ť bod pána poslanca Hr čku, ktorý avizoval ako prvý 

po obede. Bude to prvý po dokon čení tohto bodu.  

Čiže vyhlasujem obednú prestávku 

do štrnás ť štyridsa ťpäť. Štyridsa ťpäť minút.  

Štrnás ť štyridsa ťpäť je obedná prestávka.  

(za čiatok prestávky 14.01 h) 

 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

(po prestávke 14.50 h) 
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Páni poslanci, prestávka na obed uplynula. Budeme 

pokra čova ť v prerušenej rozprave k bodu číslo dvadsa ťdva, 

ktorým je petícia za vyhlásenie evolu čného parku. 

Keďže na tabuli nemám žiadnych prihlásených, pred 

chví ľou tam ešte bol pán poslanec Pilinský, stále je to 

tak, potom pán poslanec Bendík. Najprv budeme pokra čova ť 

v rozprave poslancov, potom mám prihlásených viacer o 

zástupcov verejnosti. Budem vás o zástupcoch inform ova ť 

a vy rozhodnete, že či im umožníme vystúpi ť alebo nie. Ja 

verím, že áno, aby sme ten problém dorokovali a moh li o ňom 

rozhodnú ť.  

Pán poslanec Pilinský je ďalší v diskusii.  

Ešte pred tým sa prihlásil s faktickou poznámkou pá n 

poslanec Nesrovnal.  

Nech sa pá či. 

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

Chcem reagova ť, pán primátor, na Vaše slová 

o zástupcoch verejnosti.  

Ja by som navrhoval, či by sa zástupcovia verejnosti 

mohli zjednoti ť a dohodnú ť a zjednotili sa na jednom alebo 

na dvoch zástupcoch, aby neopakovali všetci to isté . Lebo 

v zásade tú argumentáciu poznáme. Ak to je možné, a k nie, 

tak samozrejme ko ľko chce, nech vystúpi. Ale ak by 

napríklad desa ť ľudí. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 
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Mám päť prihlášok. Pä ť. 

 

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

Ak, ak majú podobné názory.  

Dobre, dobre, to nechám na nich, teda.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pani poslanky ňa Tvrdá, faktická.  

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

Ďakujem. 

Ja chcem len upozorni ť ctených kolegov, že na 

displeji, na plátne prebiehajú fotografie z bezzása hového 

územia, ktorý máme v mestských lesoch vo výške štyr i celé 

osemdesiatpä ť percent, aby sme si tak pozreli, ako to 

bezzásahové územie vyzerá.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne, pani poslankyni. 

Vystupuje a diskutuje pán poslanec a starosta 

Pilinský. 

Nech sa pá či. 
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Mgr. Peter   P i l i n s k ý , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, ja by som v prvo m 

rade chcel požiada ť, ak sa teda bude hlasova ť o tomto 

materiáli v alternatívach, ja by som navrhoval, aby  sa 

o alternatíve ako, alternatíve dva rokovalo, hlasov alo ako 

prvej.  

Vysvetlím pre čo. My jednak ako zástupcovia, ktorí 

rozhodujú o hospodárení s majetkom tohto mesta by s me mali 

mať na pamäti aj to, ako bolo spomenuté aj, aj 

predkladate ľom a teda verím, že o tom budú hovori ť aj 

spracovatelia projektu ochrany, tým ak sa tam vyhlá si 

regulérny piaty stupe ň ochrany pod ľa zákona s tým, že budú 

vyvínimkové už priamo v tej vykonávacej vyhlášky, v yhláške 

tie zakázané ustanovenia, ktoré tam plati ť nebudú, to 

znamená bude tam vo ľný pohyb ob čanov, bude tam na 

zna čených, zna čených cyklotrasách alebo turistických 

chodníkoch vo ľný pohyb obyvate ľov, tak prakticky v tomto 

území ostane obmedzená iba ťažba, lov, teda výkon práva 

poľovníctva a vjazd a pohyb s automobilmi.  

Takže ja si myslím, že toto sú činnosti, ktoré 

obyvatelia tohto mesta privítajú, ak, ak tomto v úz emí 

budú, budú zakázané a my si tým pádom otvárame aj d vere 

k tomu, aby sme sa nevylú čili z toho, že budeme ma ť nárok 

na príspevok od štátu z titulu obmedzenia z bežného  

hospodárenia v takto vyhlásenom chránenom území. 

Takže preto, ja som za to, ak sa tam má vyhlási ť 

chránené územie, tak aby sme sa neukracovali o tú, o tú 

možnosť mať tú toto obmedzenie kompenzované.  
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Takže preto by som bol rád, aby sa o tejto alternat íve 

hlasovalo ako o prvej. Ale ke ďže vidím, že teda sú tu 

nálady asi nie naklonené tomu, aby bola prijatá reg ulérna, 

regulérne chránené územie s piatym stup ňom ochrany, viem 

akceptova ť aj podpori ť alternatívu číslo jedna, to znamená, 

že my na seba zoberieme sami takýto dobrovo ľný záväzok, kde 

teda vytvoríme bezzásahové územie, kde teda budem z náša ť 

nejaký teda tú, tú ujmu z titulu toho, že tam bude 

obmedzená ťažba. Ale v takom prípade by som bol rád, aby sa 

na toto myslelo aj pri schva ľovaní rozpo čtu pre našu 

príspevkovú organizáciu, pretože ur čite si viacerí z vás 

spomína, spomínajú, ke ď sa schva ľoval rozpo čet a nebolo to 

iba, iba raz, tak vždy, ke ď sa h ľadali nejaké financie kde, 

ako ich presunú ť, tak často krát práve organizácia Mestské 

lesy bola tá, z ktorej sa jednoducho škrtalo s tým,  že však 

to je príspevková organizácia, oni obchodujú s drev om, oni 

si zarobia. Hej?  

Takže ja by som bol rád, aby potom pri schva ľovaní 

rozpo čtu s týmto po čítalo, že, že sme teda znížili ten 

priestor ich hospodárenia o pomerne významnú, význa mnú 

zložku a významné územie, preto by som rád navrhol do 

alternatí, v alternatíve jedna v bode B doplnenie n ového 

bodu, bodu tri, ktorý by znel: to znamená, že schva ľuje 

každoro čný osobitný finan čný príspevok zoh ľadňujúci výpadok 

z príjmov z predaja drevnej hmoty na novovytvorenom  

bezzásahovom území Pramene Vydrice. 

Takže to je z mojej strany všetko a ďakujem.  
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Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Faktickou poznámkou reaguje pani poslanky ňa Tvrdá. 

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

Pán kolega, vždy je vhodné v uznesení ma ť konkrétnu 

sumu alebo číslo, lebo toto je také, ako všeobecné o ni čom. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ja som mal ten istý pocit, ke ď som po čul ten Tvoj 

návrh pán poslanec.  

Chceš na to zareagova ť, nech sa pá či, na pani 

poslanky ňu Tvrdú môžeš reagova ť.  

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

Ďakujem. 

Ja som viackrát opakoval, aj pri prerokovávaní toht o 

materiálu v mestskej rade, že presne to je to, čo tam 

chýba. Dneska predsa existujú osoby na to odborne 

spôsobilé, ktoré práve robia takéto posudky ke ď je niekde 

chránené územie či už na súkromnom alebo štátnom 

vlastníctve a ktoré vypo čítajú toto obmedzenie s titulu 

bežného hospodárenia. A ja som na to upozor ňoval aj 

predkladate ľa. Na tom rokovaní na mestskej rade bolo 
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povedané, že teda sa tam, že urobíme si najprv neja ký 

etický kódex alebo nejaký spôsob hospodárenia, aby sme 

vedeli, že čo tam vlastne bude obmedzené. 

Ja som si vedomý toho, že schva ľujeme dneska prakticky 

mačku vo vreci, lebo nevieme, že aký to bude ma ť finan čný 

dopad. Ale každopádne, ja verím, že si zase vy pamä táte, 

keď sa tu schva ľujú rozpo čty, tak sa škrtá s tým, že 

Mestské lesy si proste na seba zarobia, lebo predáv ajú 

drevo. No tak teraz si už nezarobia, lebo tam drevo  

predáva ť môc ť nebudú.  

Takže ja tú sume neviem. (gong) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

My dneska nerobíme ma čku vo vreci. Robíme odpove ď na 

petíciu desa ťtisíc ob čanov. Máme poveda ť principiálne 

riešenie, poviem to takto. Tie následné kroky, ktor é 

vyplývajú z toho nášho riešenia, budeme predklada ť 

a schva ľova ť opä ť v zastupite ľstve, pokia ľ si to 

rozhodnutie zastupite ľstva vyžaduje. Čiže o tomto dnes 

rokujeme.  

Nevieme ani my dnes všetko poveda ť, lebo to by sme 

niektoré petície odpovedali nieko ľko mesiacov. Tu sme si na 

to tiež dali čas, ale robíme principiálnu odpove ď na 

petíciu našich ob čanov.  
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Pani poslanky ňa Jégh. 

Nech sa pá či. 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem. 

Ja by som sa rada opýtala na takú vec, že na za čiatku 

sa hovorilo o najvyššom stupni, o piatom stupni och rany. 

Teraz jak keby sa nejaké tieto čísla vytratili. Vôbec sa 

nespomína žiaden stupe ň. Bola by som zvedavá, že o akom 

stupni ochrany rozmýš ľame.  

A zaujímavé by bolo aj to, že za aké obdobie sa 

pozbieralo tých desa ťtisíc podpisov, za mesiac, za rok, za 

pol roka? Zaujímavé by bolo (poznámka: koniec vety nie je 

rozumie ť, hovoria spolu poslanky ňa aj predsedajúci) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Určite, ur čite sa to dozviete. 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Čo sa týka toho stup ňa ochrany v alternatíve II sa 

počíta sa piatym stup ňom, aj ke ď to tam nie je napísané, je 

to v samotnom materiály. Dvojka, pardon, tá prvá 

alternatíva hovorí o tom, že by zostalo to územie c hránené 
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ako stupe ň ochrany dva, ale bolo by bezzásahové. Čiže takto 

je to koncipované.  

Pán poslanec Bendík je ďalší re čník.   

Nech sa pá či.  

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

Ďakujem pekne, pán primátor, za slovo. 

Ja som si pozorne vypo čul čo tu hovoril kolega Kríž. 

Zdá sa mi vcelku nevhodné ke ď, ke ď niekto chce takýmto 

spôsobom dehonestova ť názor jedenás ťtisíc ľudí, ktorí sa 

podpísali pod takúto ob čiansku iniciatívu. Uvedomme si, 

poprosím všetkých, že tých jedenás ťtisíc tvorí zna čnú časť 

voli čov alebo voli čov. Je to okolo pä ť percent, je to dve 

percentá populácie Bratislavy.  

Padli tu nejaké otázky, od napríklad kolegu Uhlera,  na 

ktoré samozrejme je potrebné odpoveda ť a verím tomu, že 

predkladatelia materiálu odpovedia na tieto pripomi enky 

odborne a nebudeme do toho vnáša ť politiku. Ale naozaj 

musím zopakova ť, že takýmto spôsobom dehonestova ť túto 

tému, ako, ako to tu predviedol kolega Kríž, mi fak t 

nepripadá  vhodné na poslanca tohto zastupite ľstva.  

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

Ďakujem za slovo. 

Ja len chcem reagova ť na kolegu Bendíka.  

Nikto nedehonestuje jedenás ťtisíc podpisov. Žia ľ 

petície môže podpísa ť, no žia ľ. Petíciu môže podpísa ť aj 

občan žijúci v Prešove. Došli nám dokonca maily, kde b ola 

podpísaná Trnava. A to je presne to, čo hovoril kolega 

Kríž. No neviem si predstavi ť, aby sa sem prišli na víkend 

pozrie ť ľudia, ktorí sú nieko ľko desiatok kilometrov 

z nášho regiónu, z nášho mesta.  

A tých jedenás ťtisíc podpisov, no, tých ob čianskych 

aktivistov ve ľa nevidím.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec, pán poslanec Kríž reaguje na pána 

poslanca Bendíka a potom odpovie pán poslanec Bendí k  na 

faktické poznámky.  

Nech sa pá či. 

Mgr. Oliver   K r í ž , poslanec MsZ: 

Neviem z akého titulu, ale cítim, že pán poslanec 

Bendík ma nemá rád, aj ke ď mi to je jedno.  

Ale na druhej strane, aj som nikdy nikoho nehonesto , 

nedehonestoval, ani tých, čo podpísali petíciu. Ja všetkých 

tých ľudí rešpektujem. Ja som neupozor ňoval na 

podpisovate ľov petície, ale na tých ľudí, ktorí mi zahltili 
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schránku mailovú. To je ve ľký rozdiel, pán poslanec Bendík. 

Schránku. Mne píšu ľudia z Trnavy.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Bendík reaguje.  

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

Možnože len k tomu, čo hovoril Jožo Havrila. Nemám 

vedomosť  k tomu, alebo teda ak vieš ko ľko z tých 

jedenás ťtisíc podpisov sú mimobratislavskí, tak to treba 

poveda ť.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne.. 

Do diskusie je ďalej prihlásený pán poslanec Muránsky.  

Michal   M u r á n s k y , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Ja by som chcel poveda ť k tomu, že naozaj sme sa ve ľmi 

dôkladne venovali tomuto materiálu na komisii život ného 

prostredia a tiež bolo ve ľmi ve ľa týchto otázok, ktoré sa 

tu teraz opakujú, vlastne bolo zodpovedaných. Mali sme tam 

jasnú diskusiu k tomuto bodu. 
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A chcel by som pre číta ť uznesenie, ktoré prijala 

vlastne komisia na svojom zasadnutí, ktoré znie, vl astne 

plne vyhovuje tej petícii tak ako bola napísaná.  

Čiže a to je: Komisia územného a strategického 

plánovania, životného prostredia a výstavby po prer okovaní 

materiálu odporú ča mestskému zastupite ľstvu zobra ť na 

vedomie Petíciu za vyhlásenie Evolu čného parku v Bratislave 

a súhlasi ť s vyhlásením Evolu čného parku v Bratislave 

formou prírodnej rezervácie na pozemkoch vo vlastní ctve 

hlavného mesta SR Bratislavy. Tento návrh vlastne p rišiel 

od pána poslanca Fialu a komisia sa s ním plne stot ožnila. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prírodná rezervácia sa myslí alternatíva dva, pán 

poslanec Muránsky, hej? Vy ste podporili dvojku. Ta k? V tom 

piatom stupni ochrany, lebo to z toho nie je jasné.  Tak, 

ako sa pýtala pani poslanky ňa Jégh, aby každý vedel, že kde 

sme v tom rozmýš ľaní.  

Pán poslanec Fiala má faktickú poznámku na toto 

vystúpenie. 

Nech sa pá či. 

Stanislav   F i a l a , poslanec MsZ: 

Áno. Autorom tohto návrhu som bol ja na komisii 

a preto by som ho rád vysvetlil.   

Pri týchto materiáloch máme, máme ako keby rôzne, 

rôzne doplnenia. Je tam petícia, potom je tam sprie vodný 
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list a potom je tam návrh uznesenia, potom je tam n ejaký 

projekt, ktorý  myslím, že nie je ani celý. A preto  som 

navrhol striktne ako pod ľa, aká je otázka, taká je odpove ď. 

V tej petícii nás o čosi obyvatelia žiadali, my to chcem 

zobra ť na vedomie a da ť najavo, že áno, sme pripravení 

niekde v Bratislave, niekde v Bratislave súhlasi ť 

s vyhlásením toho, čo si pýtajú.  

To, či to má ma ť rozlohu pä ť metrov, alebo sto 

hektárov, alebo tisíc hektárov by som navrhoval oso bitne 

v ďalšom hlasovaní alebo v ďalšom vyjadrení. Na to sa nás 

ale v petícii nepýtali. A preto, tak ako petícia bo la 

položená, tak taká je odpove ď.  

Ak by náhodou ten návrh komisie prešiel, nevidím to  

ako automatickú odpove ď na to, že máme súhlasi ť ako mesto, 

alebo Vy, pán primátor, s tým návrhom projektu, (go ng) 

ktorý je predložený. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Ďalším re čníkom je pán poslanec Nesrovnal.  

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

Ďakujem ve ľmi pekne. 

No ja samozrejme všetkými desiatimi podporujem ochr anu 

prírody. Ja sám, ke ď som robil ašpirantúru v Ústave štátu 
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a práva, tak som aj prednášal na Prírodovedeckej fa kulte 

Ochranu prírody jeden alebo dva semestre. A ako štu dent som 

sa zú čast ňoval všetkých ochranárskych aktivít a sú ťaží 

Poznaj a chrá ň prírodu Bratislavy, takže v tomto som bol 

zvedavý čo kolegovia ochranári teda predkladajú.  

Ale chcem posunú ť tú diskusiu trošku ďalej, respektíve 

ten aspekt. Teda nemám ni č proti tomu aby sme chránili teda 

kúsok od ľahlej prírody niekde tam, kde sa ľudia môžu ís ť 

pozrie ť ke ď budú chcie ť. Ja by som sa rád pozrel na prírodu 

a zele ň, na ktorú sa ľudia dívajú pretože musia. A to je 

zele ň v meste Bratislava. Sa chcem spýta ť pána 

predkladate ľa a toho posunova ča či jak to povedal, tých 

názorov, kedy teda zamieri svoj politický poh ľad na stovky 

hektárov, či tisíce metrov štvorcových zelene, ktorá je 

zdevastovaná, napríklad Kochova záhrada, Par čík pri Avióne, 

Námestie Slobody, respektíve stovky a tisíce metrov  

štvorcových zelených plôch v Bratislave trávnikov, parkov, 

ktoré sú zaplevelené bilboardami a ve ľkoplošnými reklamnými 

zariadeniami, kde by som teda čakal, že ochranári a všetci, 

ktorým závisí, ktorí majú na srdci osud tohoto mest a, budú 

aktívne bojova ť. Ale do tejto doby  som nezachytil nejaký, 

okrem marginálnych aktivít, nejaký ako výraznú snah u ani 

pána námestníka o ochranu tých plôch zelených, ktor é 

Bratislav čania majú denno-denne pred o čami  a ktoré, ktoré 

vidie ť musia, nie tie, ktoré vidie ť chcú, ke ď sa im bude 

chcie ť pozrie ť.  

Takže moja otázka, pán Budaj, čo viete,  mienite robi ť 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

K tomu ja by som chcel jednou faktickou poznámkou. Pán 

poslanec, Vy ke ď neviete, čo poveda ť, tak ste osobný.  

Tu si myslím, že ste nie na mieste oslovili pána 

námestníka Budaja, ale ja na to reagujem.  Pretože ste 

trafili ved ľa. My prerokúvame petíciu jedenás ťtisíc 

občanov, ktorú na spracovanie dostal námestník Budaj, 

pretože má k tej téme blízko.  

Ako, čo mal urobi ť? Mal poveda ť, že teraz budem rieši ť 

par čík pri Avione, lebo to je dôležitejšie ako to, čo odo 

mňa chcú ľudia? 

Odpovedáme na petíciu, lebo to má urobi ť 

zastupite ľstvo.  

Viem, že sa Vám do toho nechce. Že Vám je to 

nepríjemné poveda ť svoj názor, lebo ste k veci samej 

nepovedali ni č, ale oso čujete námestníka, že má rieši ť iné 

veci. Nerozumiem celkom pre čo. To sem absolútne nepatrí do 

tej diskusie. Prepá čte.  

Nech sa pá či, môžte reagova ť na moju faktickú.  

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

Som sa pýtal pána námestníka. Ale ke ď už Vy odpovedáte 

zaňho a formulujete jeho názory, tak odpoviem Vašim 

prostredníctvom teda.  
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Ja nie som proti tomuto. Som povedal na za čiatku, že 

podporujem ochranu prírody, sám som sa aktívne zú čast ňoval 

ochranárskych aktivít, ale pýtam sa kedy príde na r adu aj 

iná príroda v Bratislave? To som sa pýtal a to si m yslím, 

že je normálna otázka.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Keďže nemám ďalších prihlásených poslancov, chcem vás 

informova ť, že sú prihlásení šiesti obyvatelia: 

Pán Jaromír Šíbl, pán Ľuboš Homola, pán Miroslav 

Dragún, siedmi, pán Marek Polá ček, pán Michal Fabšo, pani 

Elena Pätoprstá, pán Juraj Luká č. 

Toto sú, toto sú zástupcovia obyvate ľov, ktorí chcú 

vystúpi ť. 

(poznámka: po čuť hovori ť námestníka primátora mimo 

mikrofón, nie je rozumie ť.  

Pán námestník, Ty sa môžeš prihlási ť do diskusie a máš 

vždy prednos ť pred tým i potom, ke ď vy čerpáme diskusiu 

poslancov. Čiže, prosím, keby si sa riadne prihlásil, ako 

predkladate ľ budeš môc ť na záver poveda ť čo treba, v rámci 

diskusie môžeš  vystúpi ť ako poslanec tiež. 

Takže najprv bude ma ť slovo pán námestník Budaj 

a potom vám dám na rozhodnutie vystúpenia zástupcov  

verejnosti. 
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(poznámka: po čuť hovor zo sály, ale nie je rozumie ť) 

Môžte, kedyko ľvek.  

Budaj sa prihlásil teraz, ke ď sa snažím vy čerpa ť 

diskusiu poslancov.  

Pani poslanky ňa, rešpektujte, rešpektujte pravidlá, 

ktoré tu držíme.  

(poznámka: po čuť hovor na ďalej, ale nie je rozumie ť) 

Chce vystúpi ť teraz po Vašich vystúpeniach. Pod ľa mňa 

je to namieste. Tak, ako ste diskutovali vy, chce 

diskutova ť aj poslanec a námestník Budaj. 

Pán námestník Budaj. 

Pán námestník, nech sa Ti pá či. 

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

Pán primátor, ďakujem za nový čas a chcem poznamena ť, 

že viacerí ste sa na rôzne veci pýtali. Tak, ak nec hcete na 

ne odpove ď, alebo je, lepšie vyhovuje až ke ď odznejú  aj, 

aj ob čania.  

Ale potom, pán primátor, neviem, či bude sta či ť ten 

čas, lebo tých otázok bolo zo desa ť? 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Vystupova ť môžte kedy je potreba.  
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Ak chceš, pán námestník teraz, reaguj teraz, ak nie , 

ja dám vystúpenia ob čanov a potom diskusia pokra čuje. Kým 

sa hlásite diskutujeme. Tak to je.  

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

Ja sa, ja sa vyhnem, pokia ľ to len bude možné, 

kontroverzným veciam,  ktoré smerovali k urážke, či už m ňa 

alebo tej petície, lebo to nás nikam neposúva. 

Na vecné otázky. Pán Havrila sa pýtal, že kde je 

zakotvené právo na ušlý zisk v prípade vyhlásenia 

rezervácie. 

Pán Havrila, je to zapísané v zákonoch. V zákonoch 

národnej rady.  

Pán Len č. Pán Len č sa na verejnej diskusii s časti 

zúčastnil, potom odišiel.  

Žiadnu otázku ste nepovedali, pán Len č a tu mi ju 

kladiete. Tam ste sa mali spýta ť. 

Pokia ľ ide o mestskú políciu, znovu proste prinášate 

tému, ktorú nerokujeme. S mestskou políciou ja ni č 

neriešim, aby ste boli spokojný a rozhodnutie, aké urobí 

primátor aj s jazdeckou políciou je úplne na ňom.  

Pán Kríž. Už jeho  príspevok bol viackrát hodnotený  

a ja by som k tomu ani nemal viac čo poveda ť. Akýko ľvek 

pohyb po lese ani dnes nie je v súlade s predpismi,  ktoré 

platia v rezervácii druhého stup ňa.  
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Pán Kubovi č sa vyjadril, že urbárska spolo čnos ť upiera 

Bratislave vlastníctvo tých pozemkov a v prípade, ž e sa 

domôže svojej pravdy, tak isteže, isteže to bude ma ť 

dôsledky aj na to, ako, ako bude vyzera ť toto, toto územie. 

Ale zatia ľ nikdy nezaznela táto informácia, ani verejne 

nezaznela. Čiže ste ju doteraz, pán Kubovi č, starostlivo 

udržali mimo informácií mestského zastupite ľstva a teda ani 

predkladatelia nevedeli ni č o tom, že Vy ako člen Strany 

zelených máte takýto postoj.  

Pani námestní čka Džerengová hovorí o, hovorila 

o pánovi riadite ľovi. Ten iste v diskusii sa vyjadrí. 

A je naozaj pravda aj to, čo povedal pán Pilinský a čo 

mi potvrdzujú aj čísla, že často krát sme na riadite ľa 

tla čili, aby sa proste jeho náklady pokrývali vždy len 

s ťažby a to spolu aj s kalamitnou ťažbou predstavuje dos ť 

veľký objem na to, že je to rezervácia ur čená pre šport 

a rekreáciu.  

Pani poslanky ňa Jégh už dostala odpove ď. V materiáli 

je samozrejme definované, že ide, pokia ľ ide o prípad 

rezervácie, o rezerváciu piateho stup ňa.  

Ešte sa vyjadril pán poslanec Uhler, ktorý sa bojí,  

alebo obáva dôsledku prehnitých stromov alebo nejak ých 

takýchto nástrah. 

Treba poveda ť, pán Uhler, že aj dnes nikto nechodí po 

tom lese a neodstra ňuje preventívne, aby na nikoho ni č 

nespadlo. To proste nie je v ľudských silách a nie je to 

v silách Mestských lesov. Aj dnes na Vás môže spadn úť 

konár, ke ď na ňom bude námraza a môže spadnú ť aj na chodník 
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a odstráni ho potom zriadenec alebo zazmluvnený par tner 

Mestských lesov, tak ako bude aj ke ď by tam bola rezervácia 

alebo bezzásahový les.  

Pani Farkašovská vyjadrila, ako viacerí poslanci, 

nespokojnos ť s mailami.  

Uis ťujem Vás, pani kolegy ňa, že ja som ich 

neinicioval. Ale je to v tejto dobe dos ť obvyklé. Dostávam 

tiež nevyžiadanú poštu a preto, že som verejný činite ľ, tak 

ju čítam a často aj odpovedám. 

Pokia ľ ide o verejné zhromaždenie, tiež ste sa tam 

nevyjadrila, ani ste sa ni č nespýtala. A to je škoda, že to 

potom pripomeniete tuná. Tam boli tri hodiny ve ľmi 

vy čerpávajúco sa nastolili všetky otázky a ja mám ten 

dojem, že sa uspokojivo zodpovedali.  

Tú druhú stranu zastupoval pán riadite ľ Mestských 

lesov a iste nepochybujete, že je dostato čne zorientovaný. 

(gong) 

Napokon, posledná veta. Áno k pánovi Nesrovnalovi, aby 

som to nevynechal.  

Áno, trápi ma aj stav zelene inde, rokuje sa o tom.  

Veď je to aj  v rozpo čte, že nejaké peniaze pôjdu na opravu 

niektorých častí zelene, niektorých plôch zelene a treba 

poveda ť, že Bratislava dnes nie je schopná, žia ľ, trvale 

udržate ľne zabezpe čova ť kvalitnú údržbu zelene prakticky vo 

väčšine svojich parkov. A hovoríme to rovnako otvorene , 

iste aj Vy, ako, ako to hovoria ochranári, ako to h ovorím 

ja.  
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Trápi ma to a verím, že aj tie bilboardy, na ktoré ste 

sa s ťažovali, v zátvorke podotýkam, že v tejto chvíli ic h 

týmito bilboardami naozaj nezne čis ťujem Bratislavu ja 

osobne, ale súhlasím s tým, že aj tie bilboardy dáv no mali 

mať poriadok a pravidlá a je dobre, že ste to pripomen uli. 

Aj ke ď je to téma trochu vzdialená. 

Napokon poviem možno prekvapivo, že trošku ma 

prekvapil tón nieko ľkých re čníkov. Za všetkých spomeniem 

pána Bendíka, ktorý ako keby vás strašil. Ja viem, že on to 

myslel celkom dobre, ale nech mi prepá či, ak si na túto 

tému na záver poži čiam jeho príspevok, ktorý vás strašil 

tou číslicou desa ťtisíc ob čanov. Iní zase sa pýtali, že 

koľko zbierali podpisov a ďalší sa pýtali, ďalší tvrdili, 

že vlastne tam bolo dos ť málo ľudí.  

Nech sa pá či, každý máte svojich voli čov a každý si na 

to dajte vlastnú otázku. Vôbec sa nebojte tých desa ťtisíc, 

Bratislava má viac voli čov. Ale neverím, že medzi nimi sú 

takí, ktorí nedajú za pravdu, že jeden kútik, kde s a nebude 

strie ľať a kde nebude sa bagrova ť a nebudú chodi ť ťažké 

mechanizmy, jedno percento územia Bratislavy, že ni e je 

žiadna extrémistická požiadavka a že to je dobre my slená 

vízia, ktorá Bratislave pomôže a dá Bratislav čanom novú 

príležitos ť ako preži ť prírodu vo svojom meste.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne pánovi námestníkovi za jeho vystúpenie .  
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V tejto chvíli sa po čet siedmych prihlásených 

zredukoval na šes ť. Jeden prihlásený svoj príspevok 

stiahol. 

Chcem sa opýta ť, či jednotlivo alebo spolo čne 

rozhodneme o tom, aby mohli zástupcovia verejnosti 

vystúpi ť? 

Keďže nie je návrh na jednotlivo, dávam hlasova ť 

o tom, aby všetci šiesti mohli dosta ť priestor. 

Prosím, kto s tým súhlasí, zdvihnite ruku. 

(Hlasovanie.) 

Konštatujem, že je to optická vä čšina. 

Poprosím pána Jaromíra Šíbla, aby predniesol svoje 

vystúpenie. Je tu priestor na trojminútové príspevk y.  

Takže pán, pán doktor máte priestor na trojminútové  

vystúpenie.  

Po ňom sa pripraví pán Ľuboš Homola.  

Nech sa pá či. 

Občan   Jaromír   Š í b l :  

Dobrý de ň. 

Chcel by som len pripomenú ť, že primárna funkcia lesov 

na území Mestských lesov Bratislava nie je funkcia 

produk čná, čiže nemajú, nemajú primárne tieto lesy 

produkova ť zisk, ale ide o lesy osobitného ur čenia, čiže 

ich primárna funkcia je rekrea čná a tiež funkcia ochrany 

prírody. Tieto dve funkcie by tu mali by ť prvoradé. 
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Ak podstatná časť verejnosti si predstavuje naplnenie 

týchto funkcií spôsobom akým  sme uviedli v petícii , tak 

myslím si, že bolo by vhodné nám vyhovie ť.  

Pokia ľ ide o ten po čet podpisov, teraz dosahuje zhruba 

jedenás ťtisíc, my teda predpokladáme, že táto petícia bude 

pokra čova ť aj na ďalej, takže zoh ľadníme to v budúcnosti 

a budeme vám teda ďalšie podpisy doru čova ť v tom formáte, 

aby bolo jasné, že ko ľko ľudí bolo z Bratislavy, ko ľko bolo 

mimo bratislavských. Myslím si, že Bratislava je hl avné 

mesto Slovenska a že k tomu, čo sa deje na území Bratislavy 

majú samozrejme právo vyjadri ť sa aj všetci ob čania 

Slovenska, ke ďže takto sú nastavené zákony.  

Pokia ľ ide, ide o tie obavy. Z chránených území, 

z nových chránených území a čo sa tam bude dia ť a aké 

problémy to bude spôsobova ť, chcel by som len pripomenú ť 

koľko v sú časnosti má Bratislava chránených území. Sú 

v nich územia aj so štvrtým stup ňom ochrany aj s piatym 

stup ňom ochrany a tieto územia sú mimo bratislavských 

Mestských lesov, v bratislavských Mestských lesov n emáme 

ani jedno chránené územie. A prekvapivo, žiadne pro blémy 

sme nezaregistrovali a tie územia sú tu už desiatky  rokov. 

Čiže nie sú problémy ani s vylú čením ťažby, ani so vstupom 

verejnosti, ani s po ľovníkmi, ani s diviakmi, ani 

s líškami. Jednoducho o existencii tých území, poki aľ tam 

nechodíte sa rekreova ť, tak o nich ani neviete. Ale tie 

územia sú tu a opakujem, sú na pozemkoch, ktoré sú v inom 

vlastníctve ako vo vlastníctve mesta.  
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Nedávno sme s pánom primátorom slávnostne vyhlasova li 

jedno z týchto chránených území a od vtedy, pokia ľ viem, 

tiež s tým neboli žiadne problémy.  

Čiže, myslím si, že tieto obavy skôr vyplývajú 

z neznalosti tých pomerov, aké vládnu v chránených 

územiach. 

Pokia ľ ide o bezpe čnos ť návštevníkov, tak môžem vás 

poteši ť, že v dlhodobom horizonte bezzásahový les je ur čite 

bezpe čnejší z h ľadiska pohybu návštevníkov. Môže by ť ur čitý 

problém s tou bezpe čnos ťou v čase, ke ď ten les prechádza 

z režimu hospodárskeho lesa na bezzásahový. A to z jedného  

prostého dôvodu, že ten bezzásahový les je ove ľa, ove ľa 

stabilnejší, najmä vo či veterným kalamitám. A preto veterné 

kalamity, aj na území bratislavských mestských leso v, 

pokia ľ sa pozriete, tak sa vyskytujú prakticky len 

v hospodárskych lesoch so všetkými negatívnymi dôsl edkami 

na rekreáciu, na estetickú funkciu týchto lesov 

a samozrejme aj na hospodársku funkciu týchto lesov .  

Čiže opakujem, bezzásahový les je ur čite bezpe čnejší 

z h ľadiska dlhodobého a z h ľadiska krátkodobého, samozrejme 

toto sa dá rieši ť ve ľmi jednoducho (gong) a to udržiavaním 

priechodnosti a bezpe čnosti všetkých turistických 

chodníkov, ktoré sa tam nachádzajú, čo sme samozrejme 

navrhovali aj v tom návrhu projektu rezervácie. 

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 za vystúpenie pánovi Šíblovi. 

Poprosím pána Ľuboša Homolu, keby sa ujal slova. 

Pripraví sa pán Marek Polá ček. 

Občan   Ľuboš   H o m o l a :  

Dobrý de ň, páni poslanci. Volám sa Ľuboš Homola, som 

obyvate ľ Bratislavy.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Musíte bližšie si da ť mikrofón. Prepá čte. 

Občan   Ľuboš   H o m o l a :  

Tak? Dobre? 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Áno. 

Občan   Ľuboš   H o m o l a :  

Tak, ešte raz vás zdravím. 

Ja ako obyvate ľ tiež som podporoval petíciu aj som 

zberal hlasy. Robím aj v ochrane prírody a je pre m ňa ako, 

tieto reakcie, že, že tam nevyhlási ť toto územie, ke ď ide 

len o to, aby vo ve ľkej miere sa tam nepo ľovalo. Už sme sa 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 21. november 2013  

 287 

stretli s tým, že nás po ľovníci vyhá ňali z lesov, že čo tu 

robíme, však je po ľova čka. Nebolo to konkrétne v týchto 

lesoch, ale stáva sa to. A takto, aby ako po ľovníci sa 

správali k obyvate ľstvu, že tu, tak do mestských lesov kde, 

kde, kde má by ť prioritný pre vä čšinu obyvate ľov ako 

rekreácia a zle sa mi rozpráva, ale do týchto lesov  ur čite, 

ur čite to nemajú by ť hospodárske lesy a polov, po ľovný 

revír, to tu nepatrí. 

A, pardon, ve ľmi zle sa mi rozpráva, lebo. Musím, 

musím to možno ukon či ť, ale. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem ve ľmi pekne, pán Homola, za Vaše vystúpenie. 

Pozývam do diskusie pána Mareka Polá čka. Po ňom sa 

pripraví pán Michal Fabšo. 

Občan   Michal   F a b š o :  

Dobrý de ň páni poslanci a pani poslankyne. Ja som 

signatár petície za Evolu čný park Bratislava.  

Padli tu nejaké otázky oh ľadom samotnej petície. 

No tak, zberali sme ju okolo dvoch rokov. Ja sám so m 

vyzberal dvetisíc pä ťsto podpisov zhruba a zbierali sme na 

území Bratislavy. Je pravda, že niektoré tie adresy , ktoré 

sú tam napísané, nie sú len Bratislav čania, ale je to 

spôsobené tým, že ľudia, ktorí tu žijú si nemôžu dovoli ť 

trebárs kúpi ť byty hne ď prvých pä ť rokov, dajme tomu. takže 
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sú to všetko Bratislav čania. Bolo to zbierané tu 

v Bratislave, všetky tie podpisy. Nikde inde sme ic h  

nezbierali.  

Chcel by som ešte poveda ť k tej vol, k tomu vo ľnému 

pohybu osôb, lebo zaznelo pred prestávkou nejaké ot ázky 

k tomuto, respektíve vyjadrenia.  

Naozaj v tom návrhu rezervácie od za čiatku bolo 

tvrdené, že my tam tých ľudí chceme. Pre nás je ve ľmi 

dôležité, aby tam prišlo čo najviac vlastne ľudí 

z Bratislavy. Robili sme si aj nejako, nejaké ekono mické 

prepo čty, ako by to mohlo zvýši ť turistický ruch na tom 

mieste.  

Takže naozaj tých ľudí tam chceme dosta ť čo najviac. 

Chceme tam urobi ť náu čné chodníky. A je jedno, či sú to 

cyklisti, alebo teda peší turisti. S tým ur čite nebude 

problém.  

A ešte padla taká otázka pred prestávkou, že kde sú  

teda tí ekológovia, ktorí to chcú. Tak ja si myslím , že 

Bratislava vlastne funguje dos ť z daní ľudí, ktorí tu žijú 

alebo teda má financie, no a vä čšina tých ľudí bohužia ľ 

pracuje, alebo naš ťastie pracuje a si myslím, že tak okolo 

tej štvrtej by mohli prís ť. Dúfam.  

Takže to je všetko. Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne za Vaše vystúpenie. 
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Poprosím pána Michala Fabša, pripraví sa pani Elena  

Pätoprstá.  

Občan   Michal   F a b š o  

Dobrý de ň, volám sa Michal Fabšo.  

Projektu vyhlásenia rezervácie sa venujem už asi dv a 

roky vo  vo ľnom čase.  

S viacerými z vás som sa už aj stretol a vypo čul som 

si vaše argumenty, ktoré boli aj zapracované do toh o 

návrhu, ktorý máte teraz k dispozícii. 

Chcel by som sa vyjadri ť k tej alternatíve 

bezzásahového územia, ktoré by mohlo mesto vyhlási ť 

všeobecne záväzným nariadením. 

Aj ke ď sa vám to možno javí ako jednoduchšia možnos ť 

oproti vyhláseniu rezervácie v piatom stupni ochran y, 

takýto bezzásahový les vyhlásený iba mestom, by 

v skuto čnosti bezzásahový nemohol by ť. Totižto lesný zákon 

naria ďuje a prikazuje vo všetkých lesoch za ur čitých 

okolností ťaži ť. Takže aj ke ď by mesto ťaži ť nechcelo, bolo 

by prinútené zákonom. Tento zákon neplatí iba v úze miach 

s piatym stup ňom ochrany. Preto sa snažíme vyhlási ť tú 

rezerváciu práve v piatom stupni. 

Napríklad organizácia Vlk odkúpila lesné pozemky na  

východe Slovenska a chceli tam zastavi ť ťažbu. Ne ťaži ť na 

svojich vlastných pozemkoch. Museli plati ť pokuty za to, že 

neťažili, pretože zo zákona im vyplývalo, že ťaži ť museli. 

Až ke ď vyhlásili prvú súkromnú rezerváciu na Slovensku na  

tom území, až potom pokuty plati ť nemuseli a bolo legálne 
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tam ne ťaži ť. Takže to ľko vlastne k tejto alternatíve 

bezzásahového územia.  

A ešte by som spomenul aj po ľovníctvo, ktoré je 

taktiež obmedzené iba na území s piatym stup ňom ochrany. 

Takže zase bezzásahové územie by po ľovníctvo pravdepodobne 

so zákona muselo, muselo povoli ť. 

Ďakujem vám za pozornos ť.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem ve ľmi pekne, pán Fabšo, za Vaše vystúpenie.  

Dávam slovo pani Elene Pätoprstej a pripraví sa 

posledný zástupca verejnosti pán Juraj Luká č.  

Nech sa pá či. 

Občianka Elena   P ä t o p r s t á :  

Ďakujem pekne za slovo.  

Ja som praktická žena, tak budem hovori ť tie veci, 

ktoré by boli výborné pre Bratislavu.  

Jedna vec je, že by sme boli vlastne unikát, unikát , 

že by sme mali vlastne úplne unikátnu mestskú rezer váciu 

bez zásahu v Bratislave v celej Európe. To jedno pe rcento, 

myslím si, že stojí za to, aby sme sa mohli touto v ecou 

chváli ť.  

Bolo by to pre odbornú verejnos ť, ktorá naozaj často 

využíva na turistický, teda turistické kancelárie n a to, že 

chodí na takéto špeciálne miesta. Ja som hlboko 
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presved čená, že by práve táto odborná verejnos ť, univerzity 

alebo niektoré organizácie, špeciálne sa chodili na  toto 

územie pozera ť. Proste je to vec, ktorá Bratislave prispeje 

k turistickému ruchu a k nejakému honoru. 

Takže ja by som tej Bratislave strašne chcela dopri ať 

nie čo, čo bude trošku také európske alebo možno aj svetové,  

aby sme tu nemali len také tie naše priemerné veci,  ale 

nie čo, nie čo atraktívne.  

A druhá vec je to, čo tu vlastne ko, predchádzajúci 

re čník povedal. Rezervácia dáva ekonomické výhody mest u. To 

sú vlastne náhrady za ťažbu, ktoré naozaj každý majite ľ 

rezervácie môže využíva ť, aj ich využíva a tieto financie 

naozaj aj dostávajú.  

A ešte jednu vec chcem, na ktorú chcem upozorni ť, 

ktorá je, ma trošku straší aj v snoch.  

Teraz sa prijíma zákon o ochrane prírody a krajiny pre 

veľkú časť organizácii, ktoré drevo štiepkujú alebo teda 

spracovávajú drevnú štiepku a využívajú vo ve ľkej vysokej 

miere štátne dotácie.  

Ja vám to priblížim, asi za jeden kubík dostávajú 

päťdesiat euro. Teraz si predstavte, kto by nechcel ťaži ť 

po celom území Slovenska, aj v mestách, aj v blízko sti 

miest a spa ľova ť túto drevnú hmotu a dostáva ť pä ťdesiat 

euro za kubík.  

Preto sa na Slovensku deje to, čo sa deje, že vidíte, 

že drevo, z ktorého by bol staveb., ktorý by bol ma teriál, 

napríklad na krásny nábytok sa spa ľuje. Sa najprv 

zoštiepkuje a potom sa spáli. Pretože tá ekonomická  



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 21. november 2013  

 292 

výhodnos ť drevoštiepky je taká vysoká, že výsledkom môže 

byť devastácia celého územia Slovenska. Ešte nikdy 

slovenská príroda nebola takto vážne ohrozená. 

Čiže toto je jeden z dôvodov, pre ktorý sa viacerí 

snažia, aby tieto pä ťky neboli vyhlasované, pretože tam 

naozaj platí to, že sa tam nesmie ťaži ť, že ten lesný zákon 

nemôže tým majite ľom pozemkov prikáza ť ťažbu a (poznámka: 

nezrozumite ľné slovo) tieto územia.  

Takže chcem vás poprosi ť, aby ste trochu uvažovali aj 

o tomto aspekte. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Posledným vystupujúcim je pán Juraj Luká č. Po ňom 

vystúpi pán riadite ľ Mestských lesov. Prosím, keby prišiel 

bližšie k mikrofónu, aby mohol dosta ť priestor na svoje 

vystúpenie tak, ako to požadovali v diskusii poslan ci.  

Pán Luká č, nech sa pá či.  

Občan   Juraj   L u k á č :  

Ďakujem za umožnenie nie čo poveda ť k tejto 

problematike.  

Pre čo som tu je ve ľmi jednoduchý dôvod. Som rodený 

Bratislav čan. Narodil som sa v Horskom parku a žijú mi 
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v Bratislave obidve dcéry. Vediem organizáciu, ktor á 

vlastní stovky hektárov lesov na západnom, strednom  

a východnom Slovensku a všetko v režime rezervácií,  takže 

problému trochu rozumiem.  

Myslím si, že tu už bolo predo mnou povedané úplne 

všetko a ja by som chcel zdôrazni ť len jednu, jedinú vec. 

Problém rezervácie Vydrice nie problémom ekonomický m, je to 

úplne jednozna čne problém politický a morálno-etický. 

A práve preto si myslím, že rezervácia Vydrica vyhl ásená 

bude. Pretože to chcú vaši voli či.  

Ďakujem. 

(poznámka: potlesk z predsália) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Ďakujem pekne za vystúpenie pánovi 

Luká čovi.  

Slovo má riadite ľ Mestských lesov pán Kutka. Nech sa 

páči. 

Ing. Vladimír   K u t k a ,  riadite ľ príspevkovej 

organizácie Mestské lesy v Bratislave: 

Dobrý de ň dámy a páni. 

Ja teda skôr čakám teda na otázky, ak máte nejaké na 

mňa. Moje stanoviská sú v materiáli, čiže ja už sa nechcem 

opakova ť a zdržova ť. 
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Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán riadite ľ, bola žiados ť, aby ste sa vyjadrili. Ak 

máte pocit, že netreba k tej diskusii z Vašej stran y ni č 

dodať. Toto nie je diskusia poslancov s Vami. Bola 

požiadavka, aby ste sa vyjadrili.  

Máme tu dve alternatívy. Napísali ste do materiálu 

podstatné veci, ale ak chcete poveda ť poslancom svoje 

stanovisko, nech sa pá či, ak nie, otázky a odpovede, také 

tu nemáme.  

Ing. Vladimír   K u t k a ,  riadite ľ príspevkovej 

organizácie Mestské lesy v Bratislave: 

No, boli na m ňa vznesené otázky, čo sa týka pán Kríž, 

ak sa nemýlim a ešte som zachytil nejaké, čo som si stihol 

zapísa ť. Takže neviem, či sa idem k týmto otázkam 

vyjadrova ť alebo. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán riadite ľ, máte priestor na vystúpenie. Povedzte 

čosi k tejto téme chcete poveda ť, lebo poslanci to 

očakávajú. 

Máte poveda ť k ekonomickej náhrade, máte poveda ť 

k veciam, ktoré sa v diskusii objavili, máte priest or. Ak 

nechcete poveda ť, ja Vás nenútim, ja Vás nenútim. Len. 
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Ing. Vladimír   K u t k a ,  riadite ľ príspevkovej 

organizácie Mestské lesy v Bratislave: 

Dobre. 

Takže k otázke pána Kríža. Čo sa týka výpadkov za 

ťažbu dreva, my sme to vy číslili okolo šes ťdesiatpä ť tisíc 

euro, že by to bol ro čný výpadok, ochranári dávajú iné 

číslo. Existujú ľudia, ktorí robia aj pre ministerstvo 

životného prostredia, ktorí vy čís ľujú náhrady za obmedzenie 

užívania v prípade rezervácie s gu ľatou pe čiatkou. Čiže ke ď 

sa chceme seriózne venova ť tomuto, kludne sa môže da ť 

urobi ť ocenenie. Treba to zoh ľadni ť v rozpo čte potom 

organizácie. 

To je jedna vec, je výpadok príjmov. Druhá vec sú 

zvýšené náklady. Momentálne uvo ľňovanie chodníkov lesných 

ciest riešime tým, že drevo sa spracuje, predá sa. Čiže sú 

náklady na to, ale sú aj zisky. Okrem teda tých zis kov, 

ktoré môžeme tam dosiahnu ť, teraz to budú vyslovene  

náklady. Ke ď niekto tam len bude musie ť ís ť, naštartova ť 

pílu, musí tam prís ť autom, budú tam ľudia v nie čom 

oble čení, nejaké pracovné prostriedky. Čiže sú to aj 

zvýšené prostriedky  na správu toho územia, ktoré t akisto 

nech je. 

Máme finan čné oddelenie, máme kontrolóra, máme 

oddelenie životného prostredia. Nech sa sadne, urob í sa 

analýza skuto čne toho, o čo prichádzame, čo nás to bude 

stá ť. 

Čo sa týka po ľovníctva. Je tu revír. Je tu schválený 

poľovný revír. Ja v ňom nepo ľujem. Nie som členom ani 

poľovného združenia, ktoré tam po ľuje. Sú tu hlasy, že 
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poľovníci po ľujú niekde v blízkosti obývaných území. Toto 

je územie práveže hlbšie v lese. Čiže tam je relatívnejší 

väčší k ľud na výkon práva po ľovníctva.  

Ale zase je to rozhodnutím poslancov. Vyženieme odt ia ľ 

poľovníkov, nebudú tam. Bude sa po ľova ť inde, bližšie 

k obydliam. Neviem. Proste po ľovníctvo, si myslím, že by 

nemuselo by ť vylú čené ale zase je to na vašom rozhodnutí.  

Neobmedzíte tým organizáciu. Bu ď teda momentálne je to 

nastavené tak, že je odpredaný odstrel. Čiže objem tej 

zveri odpredanej sa nezmení, nezmenší, len bude mus ie ť by ť 

odstrie ľaná bližšie k obydliam a nie hlboko v lese.  

Čo sa týka ošetrovania bezpe čnosti chodníkov. 

Momentálne sa staráme o tie chodníky. Snažíme sa 

o maximálnu bezpe čnos ť obyvate ľov a návštevníkov lesoparku. 

To znamená, ke ď vidíme nejaké nahnuté stromy vy ťažíme ich, 

spracujeme, predáme drevo. Ke ď sú popadané stromy takisto 

na tých cestách. Nahlásia nám to cyklisti, turisti,  denno-

denne máme, ke ďže sú to desiatky kilometrov turistických 

trás, ciest, ktoré spravujeme. Sú to denno-denné 

spracovania popadaných stromov cez cesty, turistick é trasy.  

Keď sa pozriete na to územie tej Vydrice, to čo je na 

mape neodzra, neodráža skuto čnú hustotu ciest, chodníkov, 

cyklotrás, ktoré sa v území nachádzajú. Čiže ako stara ť sa 

o to územie, je fakt o nákladoch ale toto nie je mi esto na 

to, kde budeme sa háda ť, ko ľko je reálna suma toho. 

A som ešte zachytil´, že či je nadmerná ťažba alebo 

nie je nadmerná ťažba.  
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Je predpis, lesný hospodársky plán, teraz sa to vol á 

program starostlivosti o les, ktorý predpisuje ko ľko sa 

v lese môže ťaži ť a žiadna drevárska loby ani ni č ma 

neprinúti, aby sme tam ťažili ako je zákonom stanovený 

limit. 

To je tak, čo som zachytil ja otázky od poslancov. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem ve ľmi pekne, pán riadite ľ. 

Faktickou poznámkou na Vaše vystúpenie chce reagova ť 

pán poslanec Kríž. 

Mgr. Oliver   K r í ž , poslanec MsZ: 

Ďakujem ve ľmi pekne za slovo. Ja by som bol rád, keby 

tu ve ľmi jasne a explicitne odznelo, či teda ten výpadok, 

ktorý je kalkulovaný okolo  nejakých šes ťdesiattisíc, či je 

možné, tak ako to tu odznelo zo strany predkladate ľov, ho 

nárokova ť so strany štátu. Či to je v silách Mestských 

lesov, či si to vedia predstavi ť, že to takýmto spôsobom 

ten výpadok budú rieši ť? Lebo chcem sa vyhnú ť situácii, že 

keď budeme schva ľova ť rozpo čet, že sa tam objaví tá 

požiadavka potom v požiadavkách Mestských lesov na mesto 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán riadite ľ, hne ď Vám dám slovo, len ešte faktickou 

na Vás reaguje pán poslanec Havrila. A potom Vy mát e právo 

zareagova ť na faktické poznámky. 

Nech sa pá či. 

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

Áno. Ja mám, ďakujem za slovo, dve otázo čky. Jedna 

z nich vlastne nadväzuje, či máte znalos ť zákona, o ktorom 

hovorí viceprimátor pán Budaj, že štát je povinný z aplati ť 

ušlý zisk kompenzáciou.  

A tá druhá otázka je, možno nie pod pás, ale Vy oso bne 

schva ľujete, povedzte áno alebo nie, iniciatívu aktivisto v. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Takže teraz pán riadite ľ môže reagova ť. 

Ing. Vladimír   K u t k a ,  riadite ľ príspevkovej 

organizácie Mestské lesy v Bratislave: 

Čiže k pánovi Krížovi. 

Náhrada, či bude náhrada vyplácaná, nebude. Tak jak 

bolo spomínané, je nový zákon o ochrane životného 

prostredia v druhom čítaní, myslím že, takže jeho znenie 
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nie je definitívne platné. Čiže to, čo bude v budúcnosti 

neviem.  

Momentálne zákon hovorí o tom, že za rezerváciu sú 

vyplácané náhrady za obmedzenie užívania. Ale vyplá ca sa to 

raz za desa ť rokov, po skon čení lesného hospodárskeho 

plánu. Čiže pre nás, ako organizáciu je v podstate jedno, 

či sú náhrady alebo nie sú, my každoro čne potrebujeme 

pracova ť s nejakým balíkom pe ňazí. A či raz za desa ť rokov 

dôjde na mesto nejaký príspevok, to už je vecou 

predkladate ľov, že oni budú garantom toho, že tie peniaze 

dôjdu niekedy na mesto. Ale Mestské lesy potrebujú,  

každoro čne majú rozpo čet nákladov, ktoré musia vykry ť. 

Takže nás sa to, či sú náhrady alebo nie ani netýka.  

Takže to je k pánovi Krížovi. 

Zákon o ochrane prírody pä ť štyri trojka z roku 2002 

rieši rezervácie. Takže tam je spomínaná tá náhrada . Sú tam 

spomínané možnosti, kedy nie sú, sú takzvané súkrom né 

rezervácie, ke ď si sám a niekto vyhlási na svojom území 

rezerváciu. Toto je nastavený model, že BROZKA poda la návrh 

na rezerváciu, mesto keby dalo súhlas, tak by mali byť 

vyplácané náhrady. Ale nie som garantom. Dali sme p red 

dvoma mesiacmi žiados ť na ministerstvo životného 

prostredia, aby nám dali exaktný výklad k tomuto, ž e ke ď 

mesto dá len súhlas, predkladate ľom návrhu rezervácie je 

nejaký iný subjekt, či sú vyplácané náhrady. Doteraz nám 

neodpovedali. Takže neviem vám odborne k tomuto odp oveda ť, 

lebo ani ministerstvo mi neodpovedalo.  

A tretia otázka, že aký je môj názor na vyhlásenie 

rezervácie.  
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Ja som ho už nieko ľkokrát deklaroval. Že radšej sa 

budem stara ť o les a v tej, v tom režime ako bol doteraz, 

keďže je potom problém, keby bola rezervácia, že či ma bude 

niekto obvi ňova ť, či som vyrúbal strom, ktorý bol-nebol 

nebezpe čný, v blízkosti cesty, ďalej od cesty. 

Ale celý zmysel toho je, že som aj ja za zníženie 

ťažby v lesoparku, ale treba si sadnú ť nad čísla a povieme, 

že pôjdeme na polovicu, znížime ťažbu, ale treba to nejak 

finan čne vykry ť.  

Ale momentálny režim, ktorý máme v lesoparku, my 

vzh ľadom k tomu ako zástupcovi tejto organizácie je výh odný 

na to, aby som mohol manažova ť to územie v rámci, aj 

bezpe čnosti ob čanov, aj prechodnosti územia, aj nerobi ť si 

nejaké ďalšie komplikácie. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Slovo má pani námestní čka Kimerlingová. 

Ing. Viera   K i m e r l i n g o v á ,     

I .  námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

Vážení kolegovia, ja som sa zú častnila na tej verejnej 

prezentácii tohto projektu tak, ako mnohí moji kole govia 

a mám dojem, že som sa tam dozvedela viac, ako tu, keď 

vystupovali odborníci ochranári alebo ob čania, ktorí sa 
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pripojili k ochranárom. Takže neviem, či všetci poslanci 

máte také informácie, na základe ktorých by ste moh li dobre 

rozhodnú ť.  

Som všetkými desiatimi za ochranu. Len tuná mám tak ý 

trošku zvláštny pocit, pretože územie, ktoré je 

nadefinované v tomto projekte, tak vôbec nesp ĺňa charakter 

územia, ktoré je vhodné na vyhlásenie rezervácie. P retože 

v zákone sa hovorí: Lokalitu spravidla s výmerou do  tisíc 

hektárov, ktorá predstavuje pôvodné alebo ľudskou činnos ťou 

málo pozmenené biotopy európskeho významu alebo bio topy 

národného významu, alebo biotopy druhov európskeho významu 

a teda je možné vyhlási ť vyhláškou za prírodnú rezerváciu.  

Toto územie, je v podstate technický les nieko ľko krát 

vy ťažený a znovu vysadený. Čiže tu mám taký dojem, že to 

tam nie je pôvodné ni č. Možno mi to pán riadite ľ lesov 

potvrdí.  

Takže pod ľa môjho názoru, nemá to charakter územia, 

aby sme to mohli vyhlási ť za rezerváciu.  

Druhá vec je, projekt sa volá Pramene Vydrice, prit om 

my na pramene Vydrice dosah nemáme, lebo tie sú mim o 

mestských lesov. Takže ako nám ochranári teraz zaru čia, že 

aj pramene Vydrice budú chránené, to predpokladám u ž je na 

ich zodpovednosti, ale ja som za to, aby sme vyhlás ili 

ur čitý spôsob ochrany povodia Vydrice. A doteraz fungu je 

isté, istá neformálna dohoda s ochranármi a to povo die 

Vydrice je v šírke štyridsa ť metrov bezzásahovým územím. 

Vedenie Mestských lesov s ochranármi sa dohodli a d o výšky 

porastu sa naozaj ne ťaží. To je tých dvadsa ť metrov.  



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 21. november 2013  

 302 

Ja by som navrhla, aby sme tú šírku povodia rozšíri li 

na pä ťdesiat metrov z každej strany a potom by sme mali 

taký súvislý pás povodia Vydrice, ktorý by bol bezz ásahovým 

územím.  

Predpokladám, že pán riadite ľ bude argumentova ť, že 

predsa len tok uvo ľňova ť stále musí a tam, ak ke ď nie čo 

spadne, tak tok uvo ľni ť musí, aby sa tam nezhromaždilo 

veľké množstvo vody, ktoré by potom nárazom možno zbeh lo 

dolu do doliny, povedzme k Železnej studienke. To s me 

videli na Píle, kde sa tiež zhromaždilo ve ľké množstvo vody 

v lesoch a potom Pílu pod Červeným kame ňom v podstate 

spláchlo.  Tam, tam bola všetka pôda spláchnutá v p odstate 

až na kame ň. A to je malý potok, ktorý tam spôsobil takúto 

kalamitu, čiže aby sa to u nás nestalo, tak tento sa bude 

musie ť pravdepodobne stále uvo ľňova ť.  

Ale navrhovala by som, aby tých, tých pä ťdesiat metrov 

na každú stranu od Vydrice bolo bezzásahové územie.  A aby 

sme tam videli, čo vlastne, ak nezasahujeme dohto, do tohto 

územia, čo to urobí a možno po dvadsiatich, tridsiatich 

rokoch už uvidíme územie, ktoré bude hodné ochrany povedzme 

aj tým spôsobom prírodnej rezervácie.  

Dám takýto návrh uznesenia. Ja ho vlastne teraz mus ím 

pre číta ť, aby to bolo presne to, čo potrebujem, aby sa 

schválilo.  

Takže navrhujem nové uznesenie:  

Po prvé, mestské zastupite ľstvo berie na vedomie 

petíciu,  

a po druhé, schva ľuje vykonanie opatrení na vytvorenie 

bezzásahového prostredia v šírke sto metrov, pä ťdesiat 
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metrov na každej strane, povodia Vydrice od hranice  

mestských lesov po kame ňolom.  

To je územie, ktoré na mapke mestských, Mestských 

lesov vidno a je to trochu ďalej ako pán riadite ľ hovoril, 

že, že tak reálne to chránia po Slivu. Tiež je taký  bod, 

ktorý odborníci poznajú. Ja navrhujem až po druhý 

kameňolom, aby to bolo chránené.  

Bude sa to vola ť Pramene Vydrice. Teda s názvom 

Pramene Vydrice.  

Hovorím, ochranári musia zabezpe či ť, aby naozaj od 

hranice našich lesov až po pramene Vydrice, čo sú reálne 

niekde v oblasti Bieleho kríža, aby to zabezpe čili.  

Ďakujem pekne. Tento návrh predložím písomne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Faktickou poznámkou reaguje pán poslanec Pilinský. 

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

Ďakujem. 

Ja si vážim prácu pani námestní čky, myslím, že teda 

urobila ve ľkú nadprácu, ale myslím si, že teraz je trošku 

mimo, pretože tak ako citovala zákon, tam bolo pove dané 

sloví čko spravidla. To znamená, že to neni tam explicitne  

uvedené, že tie, tie rezervácie musia sp ĺňať tie normy ako 

ste hovorila práve aj Vy.  

Ja som to pochopil z toho návrhu predkladate ľa aj 

ochranárov, že toto je práve nejaká cesta do budúcn osti, 
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kedy je teda snaha ten les privies ť takýmto opatrením 

k takému stavu, aký by sme chceli ma ť o desa ť, dvadsa ť, 

tridsa ť rokov. Aj Dobro čský prales, aj národné prírodné 

rezervácie v Nízkych Tatrách, vo Vysokých Tatrách b oli 

kedysi hospodárske lesy a v ďaka tomu, že teda kedysi tam 

padlo rozhodnutie a je to chránené územie najprísne jšieho 

stup ňa ochrany, tak majú dneska skuto čne tie kvality, aké 

majú. 

Rovnako sa mi ten príklad oh ľadne tej Píly nezdal moc 

vhodný, nako ľko práve pri podobných prípadoch kedy sa práve 

naopak vy ťaží drevo (gong) v lese, tak tá voda sa nemá kde 

zadrža ť a proste sa spláchne. Takže opak je pravdou.  

Vyhlásením takéhoto územia, to územie bude ma ť 

kvalitu, bude to špongia, ktorá bude tú vodu v lese  

zadržiava ť a ur čite k takýmto splachom nebude dochádza ť.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Pán námestník Budaj, faktická poznámka.  

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

Predsa len, hoci, chcel by som potom ešte na záver ako 

predkladate ľ poveda ť pár slov, tak ako faktickú poznámku 

k pani námestní čke.  
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Ja si vážim, že prišla na tú verejnú diskusiu a jed iná 

z poslancov alebo vedenia mesta diskutovala s ob čanmi. Ale 

možno aj to už bolo trochu neskoro na danie úplne i ného 

návrhu a úplne inej koncepcie.  

Čiže to by naozaj chcelo aj hovori ť s tými 

predkladate ľmi, že či oni vidia v tom riešenie a možno aj 

s ob čanmi, na celkom rovnakej diskusii, akú sme 

usporiadali.  

Na poslednú chví ľu navrhnú ť náplas ť, lebo inak sa tých 

päťdesiat metrov nedá nazva ť, je, je pod ľa mňa škoda a je 

to nedôstojné tejto téme. Predsa len ju pripravili 

odborníci a je dopracovaný ten návrh rezervácie do 

detailov.  

Treba poveda ť, že aj pán Pilinský ve ľmi správne 

povedal, že mali by sme myslie ť na to, že sme zaviazaní aj 

v rámci stratégie proti po, proti zmene, zmenám pod nebia, 

v ktorej máme zvyšova ť podiel území, ktoré sú schopné 

zadrža ť vlahu, vytvára ť mokrade a zabezpe čova ť, 

zabezpe čova ť vôbec v Európe obranu pred zmenami podnebia.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán námestník, faktická poznámka už uplynula, lebo 

jeden a pol minúty, takže.  

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

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Chcem aby sme to držali v rovine, v rovine rokovaci eho 

poriadku. 

Pani námestní čka samozrejme môže reagova ť.  

Nech sa Vám pá či. 

Ing. Viera   K i m e r l i n g o v á ,     

I .  námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

Ja by som chcela kolegovi Pilinskému vysvetli ť, že asi 

nepochopil, ako som myslela ten príklad s Pílou. 

To som hovorila o sprieto čnení toku v prípade, že by 

tam padli nejaké stromy.  

Čiže, bezzásahové územie môže by ť mimo toku, pretože 

ten tok bude musie ť by ť stále vo ľný, aby tam nevznikla 

nejaká priehrada. Len o tom som hovorila, ni č iné som tým 

nemyslela. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Drozd, riadne vystúpenie. 

Nech sa pá či. 

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

Ďakujem za slovo. 

Ja som bol tiež z tých poslancov, ktorí sa zú častnili 

verejnej prezentácie. Naozaj nás tam nebolo ve ľa, boli sme 
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nejakí štyria, piati. Ale vypo čul som si pozorne obidve 

strany a stotož ňujem sa s názorom, že mestské lesy sú 

prioritne ur čené na rekreáciu obyvate ľov hlavného mesta.  

Naozaj Malé Karpaty a mests, územie mestských lesov  je 

v blízkosti hlavného mesta a sú to lokality, kde ch odia sa 

ľudia z Bratislavy prechádza ť, oddychova ť, bicyklova ť, 

športova ť alebo jednoducho si iba kráti ť vo ľný čas opekaním 

a nejakými hrami s de ťmi.  

Ja túto lokalitu ve ľmi dobre poznám, lebo mám ju 

prechodenú či v lete alebo na bežkách, alebo vä čšinou na 

bicykli.  

Táto lokalita je známa viacerými, viacerými takými 

sty čnými bodmi ako je Biely Kríž so svojim V čelínom, ako je 

Dolný Červený kríž, ako je, ako je Panova lúka, ako je 

Horáre ň u Slivu a tieto miesta naozaj návštevníci 

z Bratislavy ve ľmi radi navštevujú.  

Ja sa stotož ňujem s tým, že rekreácia v tomto území je 

priorita a beriem za slovo riadite ľa Mestských lesov s tým, 

že si vie predstavi ť obmedzi ť ťažbu v tomto území a tým 

naozaj by bola aj ochrana, ktorá je tu platná, ochr ana 

prírody bola ešte vyšpi č, vyš, vyšperkovaná tým, že naozaj 

tá ťažba by tu bola obmedzená.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 
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Pani poslanky ňa Farkašovská. 

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

Ďakujem za slovo. 

Ak chceme pozna ť odpove ď, nie vždy je nutné sa pýta ť. 

Niekedy sta čí po čúva ť. A práve preto som bola na tej 

verejnej diskusii, kde som sa síce nepýtala, ale od povede 

na svoje otázky som dostala aj bez toho. Mnohé ďalšie 

prišli dnes, napriek tomu ich ve ľa ešte zostáva.  

Ja by som ve ľmi rada vyhovela desa ťtisíc ľuďom, ktorí 

podpísali petíciu, ale zárove ň by som ve ľmi nerada 

nevyhovela tým, ktorí o nej možno ani nevedeli, kto rí 

o celom probléme netušia, iba raz ke ď sa pôjdu prejs ť do 

lesa zistia, že to tam nie je celkom tak, ako by si  možno 

želali.  

Takže položím aj verejne otázku, ktorú kladiem sama   

sebe po celý čas tejto diskusie, či sme pripravení naozaj 

zodpovedne rozhodnú ť o takejto vážnej veci. Či to treba 

uponáh ľať a rozhodova ť dnes alebo či potrebujeme viac 

informácii a viac času. V mnohých iných prípadoch sme si 

ten čas vzali. A to už nechám na zváženie každého samého  

a verejnosti, či to bolo dobré alebo zlé.  

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 Fiala, druhé vystúpenie.  

Stanislav   F i a l a , poslanec MsZ: 

Ďakujem.  

Myslím, že to je prvé, pretože tá prvá bola faktick á.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prepá čte. 

Stanislav   F i a l a , poslanec MsZ: 

Dobre v poriadku.  

(poznámka: nie je rozumie ť, hovoria naraz predsedajúci 

aj poslanec ) 

...vystúpi ť. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Áno, nech sa pá či, prepá čte.  

Stanislav   F i a l a , poslanec MsZ: 

Chcem poveda ť, ve ľmi si vážim slová predre ční čky, 

ktoré boli naozaj uvážlivé. 

Ďalej by som rád povedal, že si ve ľmi vážim prácu 

pána, pána Luká ča, ktorý prišiel ako obyvate ľ.  
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Na druhej strane rád by som upriamil pozornos ť na, na 

meritum  veci. 

Máme tu a to je, to je to, čo rokujeme, Petíciu za 

vyhlásenie Evolu čného parku Bratislava.  Odcitujem 

z petície: „My podpísaní ob čania žiadame hlavné mesto 

Slovenskej republiky Bratislava, aby súhlasilo s vy hlásením 

Evolu čného parku Bratislava formou prírodnej rezervácie n a 

pozemkoch vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratisla vy. 

Vyzývame poslancov, mestské zastupite ľstvo, hlavné mesto SR 

Bratislavy a primátora hlavného mesta SR Bratislavy , aby 

s vyhlásením tohto parku súhlasili“ bodka.  

Ni č sa tam nehovorí o, o projekte konkrétnom, taký ako  

je návrh, návrh uznesenia pána námestníka Budaja. J e to ako 

keby bianko šek, že súhlasíme s nie čím. Preto aj, aj tak 

som na to reagoval na komisii, ako som reagoval. A teda 

navrhol to uznesenie, ktoré dávalo odpove ď na tú petíciu, 

ktorá bola predložená. Preto sa obávam, že by bol v eľký 

posun, keby sme teraz dokonca schválili, dokonca sc hválili 

petíciu. Ja si myslím, že ju môžeme zobra ť na vedomie, 

prípadne urobi ť nejaké ďalšie kroky.  

Preto si myslím, že ten návrh ktorý predniesla pani  

námestní čka Kimerlingová stojí za povšimnutie, podporím ho, 

pretože otvára možnosti vyjadri ť sa ku konkrétnemu územiu.  

Myslím si, že tam bolo aj raz pramene Vydrice, raz bez 

prameňov Vydrice. Troška to, to troška to zaznie, ako 

vyzerá ako keby nebolo celkom jasné v tých pojmoch,  že 

v ktorom území to vlastne želáme. Návrh pani námest ní čky 

Kimerlingovej hovorí jasne, hovorí o konkrétnom úze mí a tak 

som pripravený za to zahlasova ť.  
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Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Zdá sa, že sme vy čerpali diskusiu poslancov aj 

obyvate ľov. Dovo ľte ešte krátku poznámku z mojej strany.  

Ja ke ď som po čúval tú diskusiu, keby som po čúval iba 

to, čo povedali ochranári, tak poviem, že by som hlasova l 

za alternatívu číslo dva, za vyhlásenie tej rezervácie 

v piatom stupni ochrany. Pretože tie argumenty boli  

zrozumite ľné a jasné. 

Rozumiem aj tým, ktorí máte obavu, že by to vytvori lo, 

že by to vytvorilo v priestore, na ktorý sú ľudia zvyknutí 

inak ho využíva ť možno nejaké bariéry a podobne. Preto 

možno alternatíva jedna by mohla by ť to, čo by vytvorilo 

zhodu v tomto zastupite ľstve, pretože evolu čný park pre m ňa 

a tak som sa s tým, s tým termínom stretol, ke ď sme 

diskutovali s ochranármi o tom, že by sme obmedzili  ťažbu 

a vytvorili naozaj bezzásahový les.  

Že sa na sto percent taký les vytvori ť nedá, to tu 

zaznelo z úst pána Fabša, ktorý povedal, že to neum ožňuje 

zákon o lesoch, pretože hovorí o tom, že nie čo ťaži ť 

musíme, ale snaži ť sa, aby sme tie lesy mohli využíva ť aj 

takýmto spôsobom a vytvorili istým spôsobom unikátn y 

priestor, ktorý by tu mohol za desa ť, dvadsa ť, možno 

tridsa ť rokov vzniknú ť, kombinovaný s rekreáciou tak, ako 

sme na ňu zvyknutí či na Panovej lúke, alebo Malom Slavíne 
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alebo iných priestoroch toho územia, o ktorom hovor íme, to 

si myslím, že by bola konkrétna odpove ď.   

Tohoto sa dožadujú ľudia, ktorí prišli s tou petíciou. 

A my môžeme poveda ť, že s ňou nesúhlasíme, nie každá 

petícia musí by ť úspešná. Ja si myslím, že tu máme ve ľmi 

veľkú šancu úspešne tú petíciu vyrieši ť. To znamená , tú 

požiadavku obyvate ľov vyrieši ť spôsobom, ktorý aspo ň 

čiasto čne naplní ten cie ľ, pre ktorý ľudia zbierali 

desa ťtisíc podpisov.  

Čiže ja by som vás chcel nabáda ť, ak sa vám zdá 

alternatíva číslo dva, piaty stupe ň ochrany príliš 

zväzujúca, obmedzujúca pre mesto, Mestské lesy a po dobne, 

aby ste zvážili alternatívu číslo jeden, to znamená 

bezzásahový les, kde by sa obmedzila ťažba, kde by sa 

vytvoril priestor na to, aby tam vznikol. Ten pries tor, 

ktorý by sme mohli nazva ť evolu čným parkom, ale ktorý by 

zárove ň neobmedzil rekreáciu, pretože tu sa hovorí 

o zachovaní rekrea čného využívania územia v tomto priestore 

pre ob čanov bez zmeny vo či sú časnému stavu. To je sú časťou 

toho rozhodnutia, ktoré robíme.  

Čiže nabádal by som vás, aby sme našli odpove ď 

a neriešili to iba tým, že to zoberieme na vedomie 

a vlastne nepovieme definitívne žiadny názor, to zn amená, 

že žiadny priestor obmedzený alebo premenený na evo lu čný 

park nebude.  

Ten návrh pani námestní čky tiež považujem za, za 

návrh, ktorý sa zrodil na poslednú chví ľu. Nemáme ho 
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prediskutovaný, vyzerá na prvý poh ľad sympaticky ale je to 

o inom. Nie je to o tom, čo sa po nás požaduje.  

To radšej urobme tak, že to pripravíme, predložíme,  

zaanalizujeme a potom sa k tomu vyjadríme či o mesiac, či 

o dva, aby sme mohli definitívne rozhodnú ť o tomto návrhu. 

Myslím si, že dnes je to také, že vyzerá to dobre, ale nie 

je to odpove ď na petíciu. Takto to hodnotím ja z mojej 

strany.  

Čiže chcel som vám len poveda ť môj názor, čo by som 

urobil, keby som bol na vašom mieste. Žia ľ, nemôžem 

hlasova ť, čiže to rozhodnutie je vo vašich rukách 

a prejdeme zrejme do tej fázy, kedy budeme rozhodov ať.  

Keďže sa nikto nehlási, uzatváram možnos ť sa prihlási ť 

a dám slovo samozrejme navrhovate ľovi, ktorým je pán 

námestník Budaj na závere čné slovo. Potom bude ma ť priestor 

návrhová komisia.  

Pán námestník, nech sa pá či.  

Ďakujem pekne, pán riadite ľ.  

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

Ja chcem na prvom mieste po ďakova ť ob čanom, ktorí sa 

angažovali za vec verejnú. Navrhovali tento projekt , 

pracovali na ňom a zhá ňali podpisy.  

Niektorí z nich prišli, pretože už sa aj priblížila  tá 

štvrtá hodina.  
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Myslím, že bolo povedané dos ť na to, aby som už 

nezdržiaval, viacerých posledných re čníkov som už 

nekomentoval a ani to vlastne neurobím ďalej.  

Možno len pána riadite ľa, ktorý povedal, že ak by tam 

sa nestrie ľalo, tak potom bude zver odstrie ľaná bližšie 

k obydliam. To bolo trošku perfídne. Lebo tak isto bude 

odstrie ľaná aj naopak ďalej od obydlí. Lebo ten kopec má 

veľa strán a ur čite nikto nebude strie ľať medzi panelákmi 

v Ra či to, čo nebude odstrie ľané v prípadnej budúcej 

rezervácii. To bolo trošku impertinentné.  

Tú podstatu povedal pán Luká č a ja ju len zopakujem. 

Toto nie je vôbec o peniazoch. Myslím, že nakoniec ani 

o po ľovníkoch to nie je, hoci viacerí sa tak vyjadrili, že 

by si to človek mohol myslie ť. Je to o hodnotách, z akých 

pristupujeme k rozhodovaniu o veciach verejných.  

Prajem vám, aby ste sa rozhodli správne. 

(poznámka: potlesk z predsália) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Ďakujem pekne pánovi námestníkovi.  

Teraz je tu priestor pre návrhovú komisiu, ideme 

rozhodova ť o návrhoch, ktoré zazneli v diskusii 

a o samozrejme uznesení, ktoré bolo predložené.  

Pán predseda, máte slovo. 
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Predseda návrhovej komisie 

Ing. Peter   Len č, poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Návrhová komisia dostala tri návrhy od poslancov. 

Z toho jeden je návrh na doplnenie uznesenia a dva sú 

návrhy na zmenu uznesenia.  

Ako prvý predložil svoj návrh pán poslanec Pilinský  

a to je ten na doplnenie uznesenia.  

Áno, ja pre čítam, čo tu je napísané: v alternatíve 

jedna, v bode B, navrhuje nový bod 3, ktorý má znie ť: čiže 

to je schva ľuje, každoro čný osobitný finan čný príspevok 

zoh ľadňujúci výpadok z príjmov z predaja drevnej hmoty na 

novovytvorenom bezzásahovom území Pramene Vydrice. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec, chceš nie čo upresni ť? 

(poznámka: po čuť ruch v sále) 

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

Dva, ja som dal najprv návrh. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

To je v poriadku, ale Ty si dal doplnenie alternatí vy 

číslo jedna, ke ď neprejde dvojka. Hej? Tak si to chcel.  
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Mgr. Peter   P i l i n s k ý , poslanec MsZ: 

Ja som chcel hlasova ť o tej dvojke, aby som sa vedel 

rozhodnú ť. Hej? Nie? 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Najprv musia by ť pozme ňujúce. Tým sa len doplní tá 

jednotka. Možno neprejde ako celok potom, ja neviem , čo 

s ňou bude. Ale Tvoj návrh znie na doplnenie jednotky,  čiže 

my o ňom musíme rozhodnú ť tak, ako to uviedol pán predseda 

návrhovej komisie.  

Čiže, prosím, hlasujeme o čiastkovom doplnení bodu B3, 

iba o bode B3. Toto je návrh pána Pilinského, rozší ri ť to 

béčko. Potom budeme hlasova ť o alternatíve číslo dva, 

alternatíve číslo jeden.  

Čiže v alternatíve jeden doplni ť nové písmeno tri. 

Každoro čná kompenzácia pre Mestské lesy, pretože tá dvojka 

alebo jedni čka predpokladá obmedzenie ťažby. V dvojke je to 

kryté nejakým štátnym príspevkom, ale nie každoro čne, to 

ste po čuli. V jednotke by sme to museli hradi ť sami, preto 

to navrhuje pán poslanec doplni ť do jednotky.  

Prosím, ideme hlasova ť.  

Prezentujte sa a hlasujte  o dopl ňujúcom návrhu pána 

poslanca Pilinského.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Zdá sa, že každoro čná kompenzácia nebude. Aspo ň to tak 

vyzerá. Ja viem, samozrejme, samozrejme. 
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(Prezentácia a hlasovanie pokra čuje.) 

Tridsa ťsedem prítomných poslancov,  

jedenás ť za, nikto proti, dvadsa ťpäť sa zdržalo, jeden 

poslanec nehlasoval. 

Dopl ňujúci návrh sme neschválili. 

Pán predseda návrhovej komisie.  

(poznámka: potlesk) 

Myslím, že ten potlesk je pred časný, ale (poznámka: 

nezrozumite ľné slovo) za chví ľu.  

Predseda návrhovej komisie 

Ing. Peter   Len č, poslanec MsZ: 

Druhý návrh, druhý návrh podal pán poslanec Muránsk y 

a navrhuje v časti A zobra ť na vedomie petíciu za 

vyhlásenie evolu čného parku v Bratislave. A za B, súhlasi ť 

s vyhlásením evolu čného parku Bratislava formou prírodnej 

rezervácie na pozemkoch hlavného mesta Bratislavy.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

To je namiesto uznesenia, alebo? 

Predseda návrhovej komisie 

Ing. Peter   Len č, poslanec MsZ: 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Čiže namiesto. 

Takže je to návrh nového uznesenia z dielne pána 

poslanca Muránskeho a komisie životného prostredia.   

Prosím, prezentujte sa a hlasujte  o tomto návrhu.  

(poznámka: ruch v sále) 

Ja celkom nerozumiem, že ke ď to schválime pán 

poslanec.  

Pán poslanec Muránsky. Pán poslanec Muránsky, ke ď 

schválime Váš návrh, čo, čo vlastne schválime. Lebo ja tomu 

tiež nerozumiem. 

Je to síce návrh pána poslanca Fialu, jak som 

pochopil, čiže možno by to mal vysvetli ť on, ale neviem čo 

potom. Bude to znamena ť, že máme prís ť potom s konkrétnymi 

hranicami toho územia alebo čo to bude znamena ť, ke ď  to 

prejde?  

Michal   M u r á n s k y , poslanec MsZ: 

Je to, je to naša odpove ď na to,  s čím prišla 

petícia.  

Petícia hovorila o tom, že máme na pozemkoch mesta 

Bratislava vy členi ť územie nazvané Pramene Vydrice, ktoré 

by mali by ť chráneným krajinným územím. A k tomuto sa 

vyjadruje celá, celé tá, to moje uznesenie, že áno,  berieme 

na vedomie petíciu a schva ľujeme, že takto to je, ale bez 

toho projektu, ktorý je vlastne sú časťou toho projek, toho. 
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Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Čiže vyhlásené reálne nebude ni č.  

Michal   M u r á n s k y , poslanec MsZ: 

Je, je potom na Vás, aby ste pripravili ten projekt  

tak, aby bol. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

A predložil som ho do zastupite ľstva.  

Michal   M u r á n s k y , poslanec MsZ: 

A predložil do zastupite ľstva.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Rozumiem.  

Čiže prosím, pre čítajte, pán predseda,  ešte raz to 

uznesenie, aby každý vedel o čom budeme hlasova ť.  

Predseda návrhovej komisie 

Ing. Peter   Len č, poslanec MsZ: 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Predpokladá to uznesenie, ako som porozumel, ďalšie 

kroky zo strany mesta, lebo ten úmysel by schválený  bol 

a bolo by treba predloži ť konkrétne územie, výmeru, 

pravidlá a všetko to, čo s tým súvisí. To chcete dosiahnu ť. 

Rozumiem. Pán predseda, prosím, pre čítajte ešte raz.  

Predseda návrhovej komisie 

Ing. Peter   Len č, poslanec MsZ: 

V časti A berieme na vedomie petíciu a v časti B 

súhlasíme s vyhlásením  evolu čného parku v Bratislave 

formou prírodnej rezervácie na pozemkoch hlavného m esta 

Bratislavy.  

Ak je to, ešte takú poznámku si dovolím, že ak je t o 

teda tak, že nejaké kroky sa čakajú, tak potom by tam bolo 

asi aj  termín vhodné navrhnú ť.  

(poznámka: ruch v sále) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Tak, termín nezaznel, to už nevieme celkom dop ĺňať. 

Toto by som nechal tak, že ke ď prejde ten meritum, odpove ď 

je, že áno, my predložíme ten návrh po spracovaní t ak, aby 

prešiel komisiami, radou a zastupite ľstvom. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte o návrhu pána 

poslanca Muránskeho.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 
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Tridsa ťsedem prítomných poslancov, 

desa ť poslancov hlasovalo za, nikto nebol proti, 

dvadsa ťšes ť  sa hlasovania zdržalo, jeden poslanec 

nehlasoval. 

Tento návrh prijatý nebol. 

Pán predseda. 

Predseda návrhovej komisie 

Ing. Peter   Len č, poslanec MsZ: 

Ďalší a posledný pozme ňujúci návrh je návrh pani 

námestní čky Kimerlingovej, ktorá navrhuje v časti A zobra ť 

na vedomie petíciu a v časti B schváli ť vykonanie opatrení 

na vytvorenie bezzásahového prostredia v šírke sto metrov, 

zátvorka pä ťdesiat metrov na každú stranu) ja si tam 

dovolím doplni ť od osi toku povodia Vydrice od hranice 

mestských lesov po druhý kame ňolom s názvom Pramene 

Vydrice.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte  o návrhu pani 

námestní čky Kimerlingovej.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťosem prítomných poslancov, z nich  

dvadsa ťsedem hlasovalo za, jeden poslanec hlasoval 

proti, osem  sa zdržalo hlasovania, dvaja nehlasova li. 
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Konštatujem, že tento návrh pani námestní čky 

(poznámka: po čuť nesúhlasné výkriky z predsália „nechceli“) 

tento návrh pani námestní čky bol prijatý. 

Ja mám tiež ten pocit, že toto nebol obsah petície,  

ale poslanci to považujú za obsah petície, lebo to 

dvadsa ťosem z nich schválilo. Čiže ako odpove ď sme 

uzatvorili rokovanie o bode číslo dvadsa ťdva tým, že sme 

petíciu zobrali na vedomie a požiadali sme vykona ť potrebné 

kroky, bezzásahový les sto metrov okolo Vydrice. 

(poznámka: po čuť výkriky „fúúúúúj“ piskot) 

(poznámka: po čuť slová „petíciu ste nezobrali na 

vedomie) 

Zobrali sme na vedomie.  

(poznámka: po čuť slová „nehlasovalo sa“, a výkriky, 

v sále je ve ľký hluk) 

Aha, čiže toto bola časť, pán, pán predseda, toto bola 

časť iba, iba. 

Aj, aj zobra ť na vedomie, aj odpove ď. Čiže zobrali sme 

na vedomie a pripravili sme a požiadali sme o vykon anie 

krokov k bezzásahovému lesu v sto metrovom pásme ok olo 

prameňov Vydrice, to je odpove ď, prame ňov Vydrice. To je 

odpove ď, ktorú petícia neobsahovala. Ale to je, prosím, na  

vašom rozhodnutí, takto ste rozhodli a dali ste, da li ste 

inú odpove ď, ako žiadala petícia.  
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Žia ľ, tým sme vy čerpali rokovanie o bode číslo 

dvadsa ťdva, pretože prijaté uznesenie vylu čuje hlasovanie 

o ďalších alternatívach. (poznámka:  po čuť piskot) 

Čiže ja kon čím rokovanie o bode číslo dvadsa ťdva.  

 

 

BOD 22A VYSTÚPENIE OBČANOV O 16.00 H 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Vzhľadom na to, že je šestnás ť hodín, prednos ť má 

rokovací poriadok, ktorý hovorí o tom, že teraz nas ledujú 

Vystúpenia ob čanov. Je ich tu, prosím, osemnás ť.  

Takže budeme, budeme  môc ť vypo čuť iba to ľkých z nich, 

koľkí sa zmestia do tridsiatich minút. Čiže ja pre čítam 

poradie, aby tu neboli pochybnosti.  

(poznámka: v sále je ve ľký hluk) 

Prosím, k ľud v rokovacej miestnosti. 

Pani profesorka Plichtová, pani Irena Dorutiaková, pán 

Denis Š časný, pán, pani Alžbeta Jirásková, pán Tadeus 

Patlevi č, pán Kristián Straka, pán Boris Vojtáš, pán 

Miroslav Kollár, pán toto nevidím, aha, pán Anton Š ulek, 

pani Drahomíra Šuleková, pani, toto tiež ťažko, aha, 

Dančiaková, prepá čte, to len preto, že ja som slepý, pán 
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Sivák, pani Mikušová, pán Figusch, pán Fabšo, pán P olá ček, 

pani Suchá ňová, Peter a Elena Suchá ňoví a pán Ivan Majeský. 

A ešte sú ďalšie prihlášky, pán Marián Vitkovi č, pán 

František Ďuria č, pán Martin Mikuš, ale tí chcú vystupova ť 

k petícii, k bodu číslo dvadsa ťjeden, čiže toto necháme na 

dokon čenie rozpravy o bode číslo dvadsa ťjeden. Čiže toto 

necháme na dokon čenie rozpravy o bode číslo dvadsa ťjeden. 

Takže títo už do diskusie o otázkach všeobecného zá ujmu 

prihlásení nie sú.  

V tomto poradí, prosím, budeme diskutova ť. Budem sa 

snaži ť drža ť limit tri minúty, aby ste mohli vystúpi ť čo 

najvä čia, čo najvä čší po čet z vás. 

Ako prvá pani profesorka Plichtová.  

Nech sa pá či, máte priestor na Vaše vystúpenie.  

Poprosím pani Plichtovú, keby prišla k mikrofónu 

a predniesla svoj príspevok v trvaní troch minút.  

Nech sa pá či. 

Prosím k ľud v rokovacej miestnosti. Kto máte pocit, že 

chcete diskutova ť, tak mimo miestnosti. Poprosím pekne, 

rešpektujte právo ob čanov vystúpi ť.  

Nech sa pá či. 

Občianka   prof. Jana   P l i c h t o v á :  

Dobrý ve čer, chápem, áno.  
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Dobrý ve čer, chápem, že potrebujete asi urobi ť 

prestávku, ale dovo ľte mi, aby som vás chví ľu pristavila 

pri probléme, ktorý riešime už dvadsa ť rokov.  

Vážený pán primátor, vážení páni poslanci 

a poslankyne, Štatút mesta, článok osemdesiat zaväzuje obec 

zve ľaďova ť a chráni ť majetok v prospech tohto mesta 

a v prospech jeho obyvate ľov.  

Hlasovanie poslancov Starého Mesta v týchto otázkac h 

však ukazuje, že pani starostka a, a páni poslanci 

rozmýš ľajú o všetkom inom, než len o blahu ob čanov. Ob čas, 

blaho ob čanov vlastne už definitívne vypadlo z ich zorného 

poľa záujmu. V Starom Meste sa dlhodobo praktizovala 

politika vypratávania obecných bytov a ich predávan ia 

súkromným majite ľom a to s podporou bývalých  

(poznámka:  po čuť hovori ť predsedajúceho, nie je 

rozumie ť) 

Aha. Takže dobre.  

Takže v Starom Meste sa dlhodobo praktizovala polit ika 

vypratávania obecných bytov a ich predávania súkrom ným 

majite ľom s podporou bývalých primátorov. Sú časný pán 

primátor túto politiku nepodporuje,  avšak sú časne pani 

starostka by v tejto politike ve ľmi rada a v tom je vlastne 

podstata problému.  

Politika vys ťahovávania, už ako samotné to slovo 

hovorí, je znecivilizovanou a protiústavnou praxou.  Pre čo? 

Pretože vôbec neberie do úvahy potreby, reálne potr eby 
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občanov a pretože táto politika je ústretová len vo či 

záujmom súkromných vlastníkov. Teda vo či tým, ktorí majú 

peniaze na lobovanie a podplácanie a svoje bývanie už majú 

tak, či tak dávno vyriešené.  

Áno, finan čné zisky z predaja obecných podielov 

v reštituovaných domov, je to láskavé, je to lákavé  sústo, 

ktorému poslanci nevedeli a dosia ľ nevedia odola ť. Tento 

úzko pragmatický poh ľad na vec stále prevláda.  

Že táto egoistická a neetická prax flagrantne poruš uje 

princíp rovnosti, že okráda niektorých ob čanov o ich 

príbytky a navyše okráda štát (gong), teda nás všet kých, 

ktorým budú musie ť financova ť bývanie dotknutých 

nájomníkov, to ich svedomie zrejme vôbec neza ťažuje.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem ve ľmi pekne, pani Plichtová, za Vaše 

vystúpenie. 

Poprosím pani Dorotiakovú, ktorá bola druhá v porad í.  

Prepá čte, v poradí je pani Dorotiaková.  

Takže, ak pani Dorotiaková, tu nie je, tak stráca 

poradie a vystúpi potom pán Denis Š časný, ktorý bol 

prihlásený ako tretí. 

Nech sa pá či, pán Š časný, máte slovo. Pani Dorotiaková 

stratila poradie.  

Dobre? 
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Občan   Mgr. Denis   Š č a s n ý :  

Vážený pán primátor, vážené pani poslankyne, vážení  

páni poslanci, dovo ľte, aby som sa predstavil. Moje meno je 

Denis Š časný a som potomkom, teda pardon, manželom potomka 

ľudí, ktorí postavili objekt na Medenej 35, ktorého 

odzverenie sa dneska malo prejednáva ť pod bodom číslo 

sedemnás ť. Rád by som vám k tomu nie čo povedal.  

Veľmi si vážim pána primátora, naozaj, od srdca to 

hovorím, ale žia ľ, nemôžem s ním súhlasi ť v postupe, ktorý 

sa zvolil pri tomto bode, to znamená, odzveri ť majetok 

mestskej časti.  

Keďže som právnik, v prvom rade chcem poveda ť, že nie 

sú splnené podmienky, ktoré sú uvedené v Štatúte hl avného 

mesta Bratislavy na to, aby bol tento majetok odzve rený, to 

znamená, je ten právny dôvod, ktorý sa hovorí, aleb o pod 

ktorý sa má odzverenie subsumova ť je naplnenie, alebo 

prenesené, splnenie preneseného výkonu štátnej sprá vy. No, 

keď pod splnením preneseného výkonu štátnej správy si 

predstavujeme predaj bytov nájomcom za vyhláškové c eny, 

ktorých hodnota bola ur čená znaleckým posudkom na jeden 

a pol milióna eur, tak toto nie je splnenie prenese ného 

výkonu štátnej správy. To je proste, pod ľa môjho názoru, 

nezmysel.  

Dvanás ť rokov nám trvalo, než sme sa dohodli na 

vyporiadaní podielového spoluvlastníctva v tomto do me 

a v roku 2012 v decembri bola uzatvorená dohoda o z rušení 

a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva. Na zákl ade 

tejto dohody sa stalo mesto vlastníkom deviatich by tov 

v tomto dome.  
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V tomto, v týchto deviatich bytoch sú momentálne 

obyvatelia, zdôraz ňujem obyvatelia, už nie nájomníci, 

pre čo, pretože všetci títo nájomníci dostali platné 

výpovede z nájmu a boli im, vä čšine z nich priznané 

náhradné byty. To znamená, že je o nich dobre posta rané. 

Druhá skupina sú časných obyvate ľov sa dostala do rúk 

tým reštituentom. To znamená, že títo by pod ľa takejto 

dohode nemali takéto právo, nemali právo tieto byty  si 

odkúpi ť za vyhláškovú cenu, čiže vznikla by tu zna čná 

diskriminácia. Obyvatelia bytov, ktorí patria mestu  by si 

kúpili za vyhláškové ceny, obyvatelia, ktorí sa dos tali do 

rúk reštituentom, by si museli kúpi ť za ceny trhové. Tak 

tam nevidím žiadnu spravodlivos ť.  

Ďalej vás prosím, mám už ve ľmi krátko času, pozrite si 

na ten zoznam ľudí, ktorým by sa tieto byty mali predáva ť 

za tie vyhláškové ceny. Dôkladne si ho pozrite. Ja som 

presved čený, že medzi týmito ľuďmi sa nenachá, sa nachádza 

množstvo ľudí, ktorí sú neni ur čite sociálne prípady 

a ktorí takúto pomoc zo strany mesta nepotrebujú. 

Jednoducho preda ť naozaj byt v centre mesta za vyhláškovú 

cenu ľuďom, ktorí nie sú sociálne prípady a hodnota týchto 

bytov je stanovená na jeden a pol milióna, to mi pr íde 

proste trošku nelogické. Myslím, že aj vám. 

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.  
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Slovo má pani Alžbeta Jirásková, pripraví sa pán 

Tadeus Patlevi č.  

Pani Jirásková, nech sa pá či, máte slovo.  

Môžte aj k mikrofónu, ktorý budete ma ť na stojane, je 

to možno jednoduchšie, lebo nemusíte si ho drža ť, on. Tak. 

Nech sa pá či. 

Občianka   Alžbeta   J i r á s k o v á :  

Vážený pán primátor, vážené panie poslankyne, 

poslanci, ja, vážení prítomní, ja som došla, pred r okom ste 

odsúhlasili predkupné právo jednej tretiny nehnute ľnosti na 

Palárikovej 29. Odvtedy aj sme zložili, mesto uzavr elo 

s reštitu, teda ani nie reštitu, ale dedi čom reštituenta, 

sme to odkúpili. Je to. Celá nehnute ľnos ť je mesta hlavného 

a dve tretiny sú zverené Starému Mestu do správy.  

Celý rok sa ni č nedialo. Nikto s nami nekomunikoval 

a vyrobili sa nejaké prevody, zmluvy, ktoré boli v rozpore, 

ktoré boli v rozpore so zákonom, ktoré som aj pani 

starostke , aj na magistrát všade zaslala a v podst ate až 

včera sme boli vyzvaní ako nájomníci, že nech sa idem e 

vyjadri ť k tým návrhom.  

Nakoľko ja s tým nesúhlasím, lebo je tam kopu vecí, 

ktoré sú v rozpore so zákonom a hlavne so všeobecne  

záväznými nariadeniami aj mesta, aj Starého Mesta, ja chcem 

požiada ť pána primátora aj pani starostku Rosovú, aby trom 

návrh, ktorí chcú teda odkúpi ť tiež tie byty a ostatné 

pri ľahlé plochy, neodsúhlasil, lebo ja to poda, som to 

podala na prokuratúru a zakia ľ nebude vyjadrenie 
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prokuratúry, kde sú porušené zákony, ja by som chce la 

poprosi ť, aby ste, pán primátor, tieto zmluvy nepodpísal.  

Ja len to ľko. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne, pani Jirásková, za Vaše vystúpenie.  

Je to pre m ňa nová informácia, že ste to dali na 

prokuratúru.  

Vystúpi pán Tadeus Patlevi č, po ňom sa pripraví pán 

Kristián Straka.  

Pán Patlevi č má slovo.  

Nie je prítomný? 

Keďže nie je pán Patlevi č prítomný, stráca poradie.  

Vystupuje pán Kristián Straka, pripraví sa pán Bori s 

Vojtáš.  

Občan   Kristián   S t r a k a :  

Ďakujem za slovo. 

Vážený pán primátor, vážené panie poslankyne, vážen í 

páni poslanci. 

Napriek tomu, že bod číslo sedemnás ť, čiže Medená 35, 

odzverovanie z Medenej 35, vypadol z toho, z tohto 

zastupite ľstva, chcem poveda ť to ľko, že odzverovanie na 

Starom Meste je nevyhnutným krokom. Je to môj osobn ý názor, 

názor členov Ob čianskeho združenie Právo na bývanie, ale aj 

všeobecný a oprávnený názor nájomcov bytov v takzva ných 
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podielových domoch, kde Staré Mesto je iba správcom  

nehnute ľností.  

Tých dôvodov na odzverenie je skuto čne ve ľa. Na jednej 

strane sú to dôvody špecifické pre každý jednotlivý  

podielový dom, a potom sú to dôvody, ktoré sú spolo čné pre 

všetky domy a tieto dôvody by ste mali zobra ť do úvahy pri 

svojom rozhodovaní.  

O čo predovšetkým ide.  

Po prvé, problém nájomcov bytov, ktorí bývajú 

v reštituovaných bytoch má v Bratislave pod ľa príslušných 

zákonov rieši ť obec Bratislava, čiže magistrát hlavného 

mesta Slovenskej republiky, a to nie len pán primát or, ale 

práve vy, poslanci mestského zastupite ľstva. Na vašich 

pleciach je nie len zodpovednos ť, ale hlavne povinnos ť túto 

problematiku vyrieši ť.  

Ja sa pýtam, ako chcete túto situáciu rieši ť, ke ď máte 

zviazané ruky? Je to taký paradox, na jednej strane  

vlastníci nehnute ľností podávajú v Štrasburgu žaloby na 

Slovenskú republiku, že síce nehnute ľností im boli vrátené, 

ale nemôžu zatia ľ rozhodova ť o tom, kto v bytoch býva. Na 

druhej strane vlastník hlavné mesto, nemôže o bytoc h 

rozhodova ť preto, že ich zveril do správy Starého Mesta. 

Koho teda chcete žalova ť vy? 

Po druhé. Dohodou zo d ňa 11. 12. 2012 došlo k zrušeniu 

a vysporiadaniu podielového spoluvlastníctva v uved enom 

dome. Pod ľa tejto dohody sa hlavné mesto stalo výlu čným 

vlastníkom deviatich bytov. Ja nevidím dôvod, pre čo Staré 

Mesto odmieta splni ť si zákonnú povinnos ť a odpreda ť týchto 
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devä ť bytov nájomcom tak, ako to ukladá zákon  

číslo 182 z roku 93. Mám taký dojem, že fluktuácia n a 

právnom oddelení mestskej časti Staré Mesto a poskytovanie 

právnej pomoci pre Staré Mesto od externých advokát skych 

kancelárií, ktoré sú v rukách vlastníkov, či 

spoluvlastníkov domov vydaných v reštitúciách, ovpl yv ňuje 

spravodlivé a zákonné riešenie predovšetkým v podie lových 

domoch.  

Odporú čam v Starom Meste odzveri ť všetky podielové 

domy (gong) a rieši ť to tu na hlavnom meste.  

Ďakujem pekne za pozornos ť.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem ve ľmi pekne za Vaše vystúpenie. 

Slovo má pán Boris Vojtáš, pripraví sa pán Miroslav  

Kollár. 

Občan   Ing. Boris   V o j t á š :  

Dobrý de ň prajem. Vážený pán primátor, vážené pani 

poslankyne, vážení páni poslanci. 

Tiež by som sa chcel zmieni ť k bodu číslo sedemnás ť, 

teda k bytovému domu Medená 35. 

Ja som jeden z tých vlastníkov, ktorí, ktorí zdedil i 

vlastne užívate ľa bytu. Jak už bolo povedané, všetci 

obyvatelia, ktorí bývajú v bytoch, už nemajú, už ni e sú 

nájomníci, ale sú len užívatelia.  
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V podstate chcem len poveda ť to ľko, aby ste, ke ďže aj 

v tom dokumente sa jednozna čne hovorí, že všetko smeruje 

k tomu, aby tieto byty boli predané vlastne tým uží vate ľom 

za vyhláškovú cenu. To sa týka samozrejme bytov, kt oré sú 

vo vlastníctve mesta. Ale čo s vlastní, teda čo s takým 

bytom užívate ľky, ktorej byt pripadol mne, ako vlastníkovi, 

táto túto možnos ť nebude ma ť. Jako mienite toto rieši ť, aby 

nevznikla ďalšia nespravodlivos ť? 

Na druhej strane náhradné byty sa budú musie ť rieši ť 

z financií všetkých obyvate ľov Bratislavy. Som tiež ob čanom 

Bratislavy, čiže budem sa musie ť finan čne spolupodie ľať na 

riešení bytových náhrad a pritom vlastne za vyhlášk ovú cenu 

niektoré byty chceme za facku odovzda ť ich užívate ľom.  

Na druhej strane, ke ď sa pozrete, keby ste sa pozreli 

do zoznamu, tak všetky byty až na nieko ľko výnimiek sú 

nadrozmerné. Všetkým, nikto neskon čí na ulici, lebo vlastne 

všetkých dotknutých boli im priznané náhrady. Ale v äčšinou 

tieto náhrady sú byty o menšej výmere ako majú tera z.  

Čiže získajú neoprávnenú výhodu oproti ostatným, kto rí 

nebudú ma ť možnos ť vlastne získa ť byty, vzh ľadom na to, že 

tieto byty nie sú vo vlastníctve mesta. Takto by bo li 

jednozna čne zvýhodnení len tí vlastníci, teda zvýhodnení 

len tí užívatelia bytov, ktorým, tých bytov, ktoré sú vo 

vlastníctve mesta.  

Takže nenahra ďte jednu nespravodlivos ť, ďalšou 

nespravodlivos ťou.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne za Vaše vystúpenie.  

Slovo má pán Miroslav Kollár, pripraví sa na 

vystúpenie pán  Anton Šulek.  

Občan   Miroslav   K o l l á r :  

Vážený pán primátor, vážený pán viceprimátor, vážen í 

poslanci a vážení ob čania, ktorí sú tu prítomní, 

Ak dovolíte, za čnem citátom anglického krá ľa Juraja 

VI., ktorý povedal: Že proti primitívnej doktríne, že moc 

je všemocná, sa musíme všetci postavi ť. A preto som tu. Ide 

o otázku vyberania poplatkov za parkovanie pred 

bratislavskými nemocnicami, konkrétne v Petržalke 

a v Ružinove.  

Ako inak nazva ť, ke ď súkromná firma pod gesciou 

ministerstva a vedenia nemocnice ide zarába ť na 

handicapovaných pacientov, čiže ob čanov, ktorí sú chorí 

a potrebujú zdravotnú starostlivos ť. Ale to nie je všetko, 

idú ešte vybera ť poplatky od lekárov, ktorí idú do práce 

poskytova ť zdravotnú starostlivos ť týmto ľuďom.  

Je to oby čajný hyenistický výber mýta pred vstupom do 

nemocnice. Nemocnica nie je lunapark, ani nejaká he r ňa. 

Nemocnica je ustanovize ň, kde ľudia sa chodia lie či ť 

a v zmysle Ústavy majú dosta ť bezplatnú zdravotnú 

starostlivos ť.  
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Tu nejde len  o právnu stránku veci, ako sa snaží 

ministerstvo a vedenie nemocnice nám hovori ť, tu ide 

predovšetkým o morálnu, etickú stránku a tiež dobrý m mravom 

odporujúce konanie tejto firmy.  

Preto je na mieste, ja sa na vás obraciam na 

spojencoch, aby sme spolo čne zabránili tomu, aby sa mohlo 

vybera ť poplatky na týchto nemocniciach. Ako na to.  Ve ď 

pozemok na parkovisku, je mestský pozemok.  

A ak sa tam idete pozrie ť, tam je vytvorený koridor so 

st ĺpikov asi štyristo metrov, aby bolo znemožnené park ova ť 

bez výberu poplatkov. A to už nie je vôbec stavba 

nemocnice. Treba zruši ť súhlas, ktorý bol daný pri 

vytváraní týchto zábran, treba spolo čne tla či ť na to, aby 

dobrovo ľne tento, takzvaný budúci prevádzkovate ľ tohto 

parkoviska odstúpil.  

Lebo ministerstvo tvrdí, že sa nedá táto zmluva 

zruši ť. Ale máme prípady, ke ď privatizéri pod tlakom 

verejnosti dobrovo ľne vrátili tento (gong) ne čestne 

nadobudnutý majetok.  

A ešte poslednú prosbu (poznámka:  potlesk), pán 

primátor, reprezentujem, pretože už sa nedostanú as i ďalší 

moji kolegovia k re či, reprezentujem všetky ob čianske 

združenia, lekárov, skrátka všetkých týchto ob čanov, ktorí 

sa postavili proti tomuto hyenistickému aktu a chce li by 

sme sa s Vami stretnú ť, pretože 1. decembra za čína 

spoplat ňovanie parkovísk.  

Veľmi pekne vám ďakujem a teším sa na spoluprácu. 
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(poznámka:  ve ľký potlesk) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. Ďakujem ve ľmi pekne.  

Jednu faktickú poznámku k tomuto si dovolím. S páno m 

bratom pána Kollára som sa stretol minulý týžde ň, ktorý ma 

prišiel ako zástupca odborárov na Antolskej informo vať 

o tom, že sa tam takéto nie čo chystá. Hne ď na najbližšej 

operatívnej porade v pondelok som požiadal, aby bol i 

predložené na najbližší pondelok podklady o tom,  a ko je to 

s mestom, to znamená s pozemkami, lebo naozaj sa ná s nikto, 

ako vlastníka pozemkov nepýtal. Takže chcem ma ť jasno po 

tej právnej stránke, aké kroky môže mesto urobi ť, aby 

pomohlo rieši ť tento problém, pretože zdá sa mi, že je tam 

viacero vecí otvorených.  

Čiže hne ď som reagoval. Rád sa s Vami stretnem po 

pondelku budúceho týžd ňa, ke ď budem ma ť tie fakty v ruke.  

Toľko len krátka reakcia. 

Vieme o tom probléme, chceme ho rieši ť ako mesto, 

pretože sme v ňom zainteresovaní a pristúpime ur čite ku 

konkrétnym krokom.  

(poznámka:  po čuť zo sály potlesk a výkrik „v ďaka“) 

Ďakujem ve ľmi pekne. 
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Pán Anton Šulek bol ďalší prihlásený. Nazna čil mi, že 

nechce vystúpi ť, pretože vystúpili ďalší obyvatelia 

Medenej.  

Pani Drahomíra Šuleková je ďalšia prihlásená. Ak chce 

hovori ť, nech sa pá či, máte priestor, ešte stále beží čas.  

Občianka Drahomíra Šuleková:  

Dobrý de ň prajem, vážený pán primátor,  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Mikrofón musíte, priamo.  

Občianka Drahomíra Šuleková:  

Áno, vážené panie poslankyne, páni poslanci,  

Mali sme pripravení úplne iný príspevok, ale nedá m i 

nezareagova ť na reštituentov z domu Medenej 35, ktorí teraz 

prejavujú ve ľký záujem a ve ľkú starostlivos ť o nás 

nájomníkov, ktorí bývame v domoch tridsa ť, štyridsa ť, pä ť, 

v tom dome tridsa ť, štyridsa ť, pä ťdesiat rokov a sme 

skuto čne Staromeš ťania. Teraz zis ťujú, že čo, kto, ako by 

mal alebo nemal.  

My sme nie čo už pre toto mesto spravili, aj ke ď sme 

dôchodcovia, že treba nás vyhodi ť niekde do bytov 

sociálnych na okraj Petržalky, to nikoho nezaujíma.  Neviem, 

pre čo teraz takto vlastne proti nám broja, ke ď sú 

vysporiadaní. Však oni tých jedenás ť bytov dostali. Oni sa 

reálne rozdelili. Tak neviem pre čo úto čia na nájomníkov, 
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ktorí tam ostali. Mali na to myslie ť pred tým. Kto, ako má 

byť zaradený a ako sa má táto situácia rieši ť.  

My tam bývame to ľké roky a dvadsa ťtri rokov sme čakali 

kým sa to vyrieši. A sa to vyriešilo zákonom číslo 260, 

ktorý je absolútne proti, proti obyvate ľom Starého Mesta 

v starých domoch.  

Veď prosím vás pekne, my sme dávali peniaze do tých 

bytov, my sme sa im o tie byty starali, my sme ich platili. 

Národné výbory, ne, však sa pozrite na dom na Meden ej 35, 

ten nestál žiadne peniaze, tie peniaze sme dávali d o tých 

bytov my a teraz sa s nami jedná ako s nejakými out sidermi 

tejto spolo čnosti. Ve ď kde sme sa to vlastne dostali. 

Hovoríte o spravodlivosti a diskriminácii. Na to sa  malo 

myslie ť skorej. Oni boli diskriminovaní. Ja by som bola as i 

taká istá, keby som bola reštituent, tiež by som sa  o svoje 

bila.  

Ale pre čo máme my by ť teraz diskriminovaní a my máme 

na všetko dopláca ť? Čo sme my vlastne, čo sme komu 

spravili?  Však toto, toto nie je, nie je riešenie,  takéto 

postoje, aké teraz majú.  

Alebo je potom v tom nie čo iné, že s pani starostkou 

už si nie čo dohodli, možnože jej budú plati ť predvolebnú 

kampaň a preto teraz takto broja proti nám.  

Prepá čte mi za toto.  

(poznámka: po čuť hovor mimo mikrofón) 
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Ja to myslím vážne, lebo neviem pre čo sa teraz takto 

ozýva ť majite ľka a 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prosím, prosím k ľud. Diskutujú ob čania. Ja viem, že 

je, môže to by ť nie čo, s čím nesúhlasíte, skúsme sa 

kultivovane po čúva ť.  

Občianka Drahomíra Šuleková:  

Ja som tiež ni č nehovorila, reagujem na vás, lebo 

teraz vystupujete takto proti nám. V dome sa správa te úplne 

iná č, akurát čo sa vychádzalo v ústrety bolo v rámci 

nadstavby v dome, potom sa robila elektrika, ale le n kvôli 

vý ťahu, robila sa brána. Neviem, či to všetko bolo 

v sú činnosti, a tí nájomníci, ktorí tam niektorí bývali 

a pod tichou dohodou mohli byty štátne prenajíma ť, tak to 

tiež neviem ako bolo možné. Ke ď ideme do boja, tak budeme 

bojova ť.  

Ďakujem vám ve ľmi pekne za pozornos ť.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne pani Šulekovej za jej vystúpenie. 

(poznámka:  potlesk) 

Slovo má pani Dan čiaková, pripraví sa pán Sivák.  

Pani Dan čiaková je na poradí. 
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Nebude hovori ť. Takže stráca poradie. 

Pán Sivák je ďalší prihlásený, pripraví sa pani 

Tatiana Mikušová.  

Občan   Mgr. Jozef   S i v á k ,  Csc. :  

Vážený pán primátor, vážené zastupite ľstvo,  

Najskôr by som chcel vyjadri ť po ľutovanie nad tým, že 

protokol 51 z roku 92 nebol rešpektovaný a že nebol  

rešpektovaný a že to nejak ani netrápi hlavné mesto .  

Tento protokol totiž nebol o žiadnej privatizácii. 

Skuto čnos ť je taká, že došlo v mnohých prípadoch k strate 

užívacieho práva a taktiež došlo k privatizácii.  

A v prvom rade by som chcel tiež, teda v tomto, pri  

tejto príležitosti znova vyzývam zastupite ľstvo, aby 

v celom rozsahu otvorili zoznam reštituovaných 

a privatizovaných bytov. A v prvom rade ide o tie, ktoré 

spadajú pod Benešove dekréty. To je konkrétne Lauri nská 19 

a Drevená 10. Nehnute ľnosti spadajúce pod Benešove dekréty 

nemohli by ť reštituované. Mohli by ť jedine dané do užívania 

alebo fyzickým, fyzickým osobám pod ľa zákona 182. 

Taktiež by som sa vyjadril k podielovým domom. 

Podielové domy a podiely v nich sú bytovým fondom h lavného 

mesta. Aj v ta, a v tom prípade neplatí nejaké pred kupné 

právo, pretože, pretože ide o byty a zárove ň hlavné mesto 

má právo doh ľadu aj  nad ostatnými bytmi, ktoré teda boli 

sprivatizované. To je bytový fond hlavného mesta.  
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Teda získa ť dom, neznamená získa ť byty. A opakujem, 

v tomto prípade neplatí predkupné právo, ako platí prípadne 

pre pozemky, ale aj v tom prípade, ke ď sa o pozemok,  

nehnute ľnos ť zaujíma niekto tretí.  

A pokia ľ ide teda o aj konkrétne riešenia. Aj dnes 

napríklad je na pretrase Obchodná 27 s tým, že neja ký 

vlastník chce ľudí odškodni ť. Áno? Odškodni ť, ale s tým, 

nie za nejakú kompenzáciu. Ak ja uvo ľňujem priestor na 

podnikanie, tak mám nárok na odškodnenie v trhovej cene, 

teda v takej, ktorá platí na Obchodnej ulici, ktorá  sa 

nachádza ešte v nultom kilometri Bratislavy.  

Taktiež využívam túto príležitos ť ako, ako člen 

správnej rady Ob čianskeho združenia Právo na bývanie 

a chcem sa spýta ť pána primátora, v akom štádiu je 

vybavovanie, vybavovanie a poslanie teda listu pred sedovi 

vlády oh ľadom finan čnej náhra, finan čného odškodnenia tých, 

tých obyvate ľov hlavného mesta, ktorí teda spadajú pod, 

o ktorých sa stará teda(gong) toto, toto Právo na b ývanie. 

Pri čom v tomto prípade nejde ani o trhovú cenu, v tomto  

prípade je, je Právo na bývanie ve ľkorysé, ale o tabu ľkovú 

cenu.  

Ďakujem za pozornos ť.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

O tie rokovania, ktoré som pris ľúbil,  sme požiadali. 

Čiže to je informácia pre Vás.  
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Posledná v tomto bloku vystúpi pani Tatiana Mikušov á.  

Žia ľ, tí ďalší piati prihlásení, sa už na poradie 

nedostanú, pretože sme vy čerpali čas, ktorý je ur čený 

rokovacím poriadkom pre tieto vystúpenia.  

Pani Mikušová, máte slovo. Nech sa pá či. 

Občianka   Tatiana   M i k u š o v á :  

Ďakujem, pán primátor. 

Dobrý de ň, volám sa Tá ňa Mikušová a stojím pred vami 

ako ob čianska aktivistka spolu s ľuďmi s lekárskych odborov 

a s pacientskych  organizácií. Prišli sme za vami s  prosbou 

o pomoc zastavi ť nie čo, čo nie je v prospech ľudí. Naopak 

vyvoláva hnev, kam až drzos ť niektorých štátnych inštitúcií 

môže zasahova ť.  

Aby som v krátkosti objasnila o čo ide, vrátim sa do 

roku 2011, kedy bola uzavretá zmluva o koncesnom 

prevádzkovaní nemocníc pred nemocnicami Ružinovská,  

Antolská. Zmluva je medzi Univerzitnou nemocnicou 

Bratislava a spolo čnos ťou ZIPP – S. Zmluva je na desa ť 

rokov a zaväzuje nájomcu k nevyhnutným vstupným úpr avám 

a následne k spoplatnenej prevádzke.  

Zmluva je pre nemo, pre nemocnicu absolútne nevýhod ná, 

veď za desa ť rokov nájom pre nemocnicu je 

devä ťstošes ťdesiattisíc, odhadovaný výber pre ZIPP na 

parkovnom je štrnás ť miliónov Euro.  

Nemocnice Antolská a Ružinovská boli postavené ako 

verejné spádové nemocnice, kde prichádzajú pacienti  
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z celého Slovenska. Vždy  sú časťou takýchto nemocnicou je 

aj verejné parkovisko.  

Je to neslušná zmluva vo či pacientom, zdravotníkom, aj 

voči ľuďom. Ve ď zarába ť na tých, ktorí potrebujú pomoc 

a pýta ť si denne peniaze od tých, ktorí zachra ňujú životy, 

je oby čajná drzos ť a nemorálnos ť.  

Pri čom nie je navrhnutá žiadna jasná koncepcia 

parkovania pre tých dvetisíc zamestnancov, ktorí 

v nemocniciach pracuje.  

Vedel ten, kto túto zmluvu podpisoval, si aj 

predstavi ť, čo to pre široké okolie v Ružinove a Petržalke 

denne bude znamena ť? Čo bude robi ť pacient, ktorý tri krát 

do týžd ňa prichádza na dialýzu, alebo mama, ktorá príde za 

die ťaťom, ktoré je hospitalizované. Na tých sa má zarába ť? 

V tejto veci boli už spustené dve petície. Jednu 

podpísalo desa ťtisíc ľudí, jednu nedávno tisíc ľudí, 

v ktorých vyzývame štatutára nemocnice, aby zmluvu zrušil.  

Mimochodom ten riadite ľ, ktorý bol v čase 2011 

námestníkom riadite ľa. Odpove ď je stále tá istá: Ni č sa 

nedá robi ť, zmluva sa musí rešpektova ť, neboli žiadne 

závažné porušenia. Nevideli sme žiadne relevantné a nalýzy 

k zmluve, iba tvrdenia cez hovorkyne.  

Prišli sme preto za vami, vážený pán primátor, váže ní 

poslanci, aby sme aj vás požiadali o pomoc. Sú rôzn e 

možnosti ako by ť v tejto veci aktívni a nápomocní.  
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Pán primátor, vo veciach stavebného povolenia pre 

spoplatnenie parkoviska, ako štatutár mestskej polí cie, 

ktorá ve ľmi aktívne (gong) denne dáva papu če v širokom 

okolí. 

Môžem dočíta ť, pán primátor, alebo nie? 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Keď to bude pol minúty, tak áno. Skúste to smerova ť 

k záveru.  

Občianka   Tatiana   M i k u š o v á :  

Taktiež v h ľadaní možností, ako sa systémovo má rieši ť 

parkovanie pred verejnými nemocnicami. Obraciame sa  na vás, 

vážení poslanci. Niektorí ste členmi Slovenského 

parlamentu, pomôžte nám. Aj na vás, ktorí ste posla ncami 

zastupite ľstiev v Ružinove, v Petržalke, máte blízko 

k médiám, ste právnici.  

Čiže, prosíme vás, aby aj z tohto fóra vyšiel signál  

na štatutára UMB pána Bdžocha, aby zmluvu o prevádz kovaní 

a spoplatnení verejných parkovísk pred nemocnicami zrušil.  

Ďakujem vám pekne za pozornos ť.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

(poznámka:  potlesk) 
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Máme tu jednu faktickú, jednu požiadavku o vystúpen ie 

k tomuto bloku. Je asi na mieste, aby som vám dal s lovo, 

lebo je treba reagova ť.  

Pán poslanec Drozd má faktickú poznámku, po ňom pán 

poslanec Pekár.  

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

Ďakujem pekne. 

Ja som chcel in, reagova ť na vystúpenie pána Kollára, 

ale reagujem samozrejme aj na pani Mikušovú.  

Ja som na minulom mestskom zastupite ľstve 24. 10. 

interpeloval pána primátora oh ľadom týchto parkovísk, či 

v Ružinove, či v Petržalke.  

Ešte je tam tá lehota tridsa ťdňová, ktorú, na ktorú má 

ešte čas, ale som myslel, že tá informácia príde.  

No ale aj tak musím poveda ť, že po tejto rozprave 

príde bod pokra čovania Exnárovej a zase zlé rozhodnutie 

pána primátora Ďurkovského za KDH. Tu tiež pri tomto 

narážame na 2011 nominanta KDH Uhliarika v pozícii ministra 

zdravotníctva a jeho nominantov v pozíciách riadite ľov 

(gong) nemocníc. Naozaj nekomunikovali ani s mestom , ani 

s mestskou časťou a toto je výsledok. Zasa žehlíme nie čo, 

čo tu bolo zle nastavené a nevýhodne podpísané. 

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 a starosta Pekár.  

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

Ďakujem ve ľmi pekne za slovo, pán primátor.  

Ja nebudem taký politický, fakt nebudem taký 

politický. Ale navrhujem riešenie.  

My sme svedkami spoplatnenia parkoviska pred 

poliklinikou, to tiež bolo, tiež bola akcia ako ble sk 

z jasného neba, žia ľ pozemok je súkromný, poliklinika je 

súkromná, aj ke ď mestská časť kedysi dávno žiadala, aby sme 

boli my zria ďovate ľmi polikliniky, nepodarilo sa.  

Ja som si pozval na rokovanie prevádzkovate ľov a, 

a zástupcov akciovej spolo čnosti Poliklinika Ružinov 

a aspo ň sa mi podarilo vyrokova ť to, že nebudú spoplat ňova ť 

automobily, ktoré dovezú pacientov na vyšetrenie.  

Ale, pod ľa mňa, je to stále málo, pretože Ústava nám 

hovorí o bezplatnom zdravotnom, zdravotnej starostl ivosti 

a aj niektoré tu z kolegý ň ke ď prišli darova ť krv na 

polikliniku, tak platili za parkovanie, čo nie je, nie je 

normálne.  

Ja navrhujem riešenie. Hovoril som s pánom riadite ľom 

nemocnice, nie je to ani mesiac dozadu a dohodli sm e sa na 

stretnutí a dohodli sme sa na stretnutí. Aby to neb olo 

kúskované, že si ho pozve starosta Ružinova a potom  pán 
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primátor, dohodnime sa  cez sekretariáty na spolo čnom 

termíne. Ke ď sa jedná o Ružinov, dohodneme sa aj na mieste. 

A ja by som potom prizval na to rokovanie aj pána K ollára 

a pani Mikušovú, aby sme sprostredkovane nemuseli p redáva ť 

informácie, a pokúsime sa, nehovorím, že vyriešime,  ale 

pokúsime sa nájs ť nejaké, nejaké riešenie, ktoré bude 

trochu ústretovejšie, ako natvrdo zatvorené parkovi sko 

a vyberanie parkovného.  

Ešte dávam do pozornosti, že jedno z tých parkovísk  

pred Zimným štadiónom, je parkovisko hlavného mesta , môže 

sa nám sta ť, že toto parkovisko bude naplnené ľuďmi ktoré, 

ktorí prídu do nemocnice a urobí to problémy žiakom , 

rodi čom, ktorí chodia trénova ť na hokej.  

Čiže jedno zlé riešenie, potom nadväzuje a naba ľuje 

ďalšie nepríjemnosti, ktoré nás čakajú, aby sme vyriešili.  

Ďakujem ve ľmi pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Ešte faktická poznámka pán poslanec Drozd.  

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

Ďakujem. 

Iba o tie parkoviská v Ružinove sa vedie spor medzi  

mestom a nemocnicou, takže tieto parkoviská sú všet ky na 
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liste vlastníctva fakultnej nemocnice, nie je to pr avda, že 

sú mestské.  

Tu sa vedie dlhodobý spor súdny oh ľadne týchto 

parkovísk a už aj práve preto nemali podpísa ť zmluvu, lebo 

o tieto pozemky je súdny spor. Nehovorím o Petržalk e, kde 

sú tie pozemky vo vlastníctve magistrátu. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne.  

Týmto považujem diskusiu a Vystúpenia ob čanov za 

uzatvorené, 
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POKRAČOVANIE PRERUŠENÉHO BODU 21 – 

PREROKOVÁVANÉHO AKO BOD 2  

BOD 2 PETÍCIA ZA:  

1. ROZDELENIE BUDOVY NA EXNÁROVEJ UL. Č. 

6, SÚP. Č. II 3124 NA DVE OSOBITNÉ 

NOVÉ BUDOVY S OSOBITNÝM SÚPISNÝM 

ČÍSLOM,  

2. ODZVERENIE NOVOVYTVORENEJ BUDOVY NA 

EXNÁROVEJ UL. Č. 6 Z PÔVODNÉHO SÚP. 

Č. II 3124, V KTOREJ SÍDLIA 

ELOKOVANÉ TRIEDY MŚ BANCÍKOVEJ  ( 

ĎALEJ LEN “NOVÁ BUDOVA Č. 1 „) – 

ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLE, EXNÁROVA 

6 BRATISLAVA,  

3. ZVERENIE NOVEJ BUDOVY Č. 1 DO SPRÁVY 

MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA – RUŽINOV 

ZA ÚČELOM ZACHOVANIA TRIED MŠ 

BANCÍKOVEJ 2, ELOKOVANÉ PRACOVISKO 

EXNÁROVA 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

a vrátime sa spä ť do nášho programu, kde sme skon čili 

v bode číslo dvadsa ťjeden, ktorý sme nedokon čili.  

Ja tu mám medzi časom osem prihlášok, ktorí chcú 

vystúpi ť v rámci bodu dvadsa ťjeden. To je Materská škola 

Exnárova, petícia.  

Takže pre čítam vám opä ť zoznam prihlásených ob čanov: 

pani Alena Buzášová, pán Miroslav Pite ľ, pán Marián 
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Vitkovi č, pán František Ďuria č, pán Martin Mikuš, pán Ján 

Mazán, pani Bozkovi čová Daniela a pán Stanislav Čapo. 

Chcem sa opýta ť, či budete súhlasi ť s tým, aby 

vystúpili a či budeme hlasova ť naraz, alebo chcete hlasova ť 

jednotlivo.  

(poznámka:  po čuť hovor zo sály mimo mikrofón) 

Čiže. Ešte je tu deviata prihláška. To neviem 

pre číta ť, bohužia ľ. Adrián, Čorba? Dobre. Adrián Čorba. 

Takže tieto prihlášky do diskusie mám, ešte raz sa 

pýtam, jednotlivo alebo spolo čne? 

(poznámka:  po čuť hovor zo sály mimo mikrofón) 

Všetko je možné, len musíte to vy poveda ť. Musíte da ť 

nejaký návrh. Čiže spolo čne alebo naraz? Pardon, spolo čne 

alebo jednotlivo, prepá čte. Čiže spolo čne. 

Pýtam sa, kto je za vystúpenie ob čanov? Kto je za? 

(Hlasovanie) 

Povedal by som, že je to vä čšina.  

Takže vystúpi ako prvá pani Buzášová. Trojminútové 

vystúpenie, prosím. Toto keby ste rešpektovali, leb o je vás 

devä ť, ktorí chcete hovori ť. Takže ja budem stráži ť čas, 

tak ako to káže rokovací poriadok. 

Nech sa pá či, sme v bode 21 dokon čenie rozpravy 

o petícii Materská škola Exnárova. Nech sa pá či. 
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Občianka   Alena    B u z á š o v á :  

Ďakujem za slovo. 

Vážený pán primátor, vážené dámy, páni, asi nemá 

zmysel hovori ť o tom, že to bolo špatné rozhodnutie, čo sa 

diskutovalo dneska ráno, takže by sme prešli rovno k veci.  

Máte v rukách petíciu šes ťtisícdvesto obyvate ľov, 

ktorí podpísali podporu myšlienke zachovania maters kej 

škôlky.  

Podpora zachovania materských škôlok je aktuálna ni e 

len v Bratislave, ale na celom Slovensku. Dostali s me sa 

k odpovedi ministerstva školstva na interpeláciu pa ni 

Žit ňanskej oh ľadne navyšovania miest v materských školách, 

kde nám prišlo zarážajúce číslo. Na prvom mieste 

v kritickosti umiest ňovania detí do materských škôlok je 

práve Bratislava II. Takže z tohto oh ľadu si nemyslím, že 

je rozumné nejakým spôsobom ruši ť materskú škôlku.  

ZUŠ-ka tvrdí, že nemá kam umiestni ť tisícsto detí. 

Moja otázka znie: Doteraz sa u čia na ulici? Alebo je to 

problém iba v tom, že nemajú centralizovanú budovu?  Vyplýva 

potom z toho to, že zrušenie materskej škôlky pôjde  na úkor 

komfortu budovy sústredenej do jedného miesta? Nemy slím si, 

že toto je vhodný argument pre rodi čov, ktorým sa deti 

nedostali do materských škôlok.  

Treba si uvedomi ť ešte jednu vec. Ak by sa materská 

škola vys ťahovala z tejto budovy, v ktorej je už pä ťdesiat 

rokov, treba jej nájs ť nové priestory, ak sa vôbec také 

nájdu. A bavíme sa o rekonštrukcii dvoch budov. Otá zka je, 

je to efektívne riešenie? Myslím si, že chcete robi ť 
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efektívne rozhodovanie, ale rekonštrukcia dvoch bud ov 

namiesto jednej pre potreby Základnej umeleckej ško ly je, 

myslím si, že neefektívne.  

Tiež by som chcela podotknú ť jednu vec. Ak by sa 

adaptovala, rekonštruovala budova s tým, že matersk á škola 

odíde zo svojich pôvodných priestorov, bavíme sa, b avíme sa 

o tom, že, aj nám to potvrdilo ministerstvo, minist erstvo 

školstva, že zadaptovanie typizovanej budovy pre po tre. 

Teda takto, zadaptovanie inej budovy pre potreby um eleckého 

vzdelávania je menej finan čne náro čné a je to ur čite aj 

neefektívnejšie ako zadaptovanie, alebo ako, ako 

zadaptovanie iných priestorov pre potreby poskytova nia 

predprimárneho vzdelávania.  

Chápem aj rodi čov základnej umeleckej školy, že by 

bolo pre nich fajn, keby mali jednu budovu centrali zovanú. 

Ale stále je to o tom, že im budovu nikto neruší, i m 

neberie nikto priestor a je to aj výsledok komisie,  ktorý 

hovorí, že je to kompromisné riešenie, ten materiál , ktorý 

máte k dispozícii.  

V Bratislave, neviem či máte túto informáciu, bolo pre 

tento školský rok neprijatých vyše tisíc dvesto det í do 

materských škôlok. Vie mi niekto poveda ť, ko ľko detí bolo 

neumiestnených na záujmové umelecké vzdelávanie? Ne mám 

informáciu, (gong) že by to bolo nedostatkom.  

Preto prosím o podporu tohto uznesenia tak, ako je 

navrhnuté.  

Ďakujem. 

(poznámka:  ve ľký potlesk z predsália) 
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Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem ve ľmi pekne za Vaše vystúpenie. 

Vystupuje pán Miroslav Pite ľ, prihlási sa pán Marián 

Vitkovi č.  

Občan   Miroslav   P i t e ľ :  

Dobrý de ň, ja sa volám Miro Pite ľ a prišiel som háji ť 

záujmy materskej škôlky.  

Chcel by som  vám poveda ť dva pojmy, základné pojmy, 

ktoré by si mal každý z vás uvedomi ť. 

Základná umelecká škola bojuje za rozšírenie, 

súhlasím.  

Materská škola bojuje proti likvidácii. Toto popros ím 

každého, aby si uvedomil.  

Pripomeniem ako to celé je, a ako to bolo. Materská  

škôlka tam, kde bola, bola od roku 1966. Škôlka bol a 

skolaudovaná, využívaná, je tam krásne ihrisko.  

V roku 2002 prijala materská škola v dvoch zrušenýc h 

pavilónikoch po jasli čkároch ZUŠ-ku.  

Dneska žiada ZUŠ-ka žiada materskú školu, tento hos ť, 

aby odišiel, aby išiel pre č. Myslím si, že každému so 

základnou štipkou empatie, musí by ť jasné, že to je 

nehoráznos ť. Že toto sa dia ť nesmie.  

Ja si zoberiem dvoch politikov a nemyslím to v zlom , 

aj pána Ftá čnika, aj pána Freša, ktorý spomínajú, okrem Nie 

ropovodu cez Bratislavu, je to konkrétne pán Frešo,  škôlkam 
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pomôžeme prija ť o pätnás ť percent viac detí. Píše, po čet 

neprijatých detí do materských škôl v Bratislavskom  kraji 

je v tomto roku približne na úrovni tisíc pä ťsto až tisíc 

sedemsto detí. Nebavíme sa o Bratisl, bavíme sa o k rajine, 

bavíme sa o Bratislave. Prepánakrá ľa, o čom sa rozprávame.  

Pán Ftá čnik, musím aj Vám pripomenú ť. Váš volebný 

program bol v troch oblastiach, otvorená samospráva , 

doprava, kvalita života.  

Otvorená samospráva, hlavný bod. Jeden z hlavných, 

zvýši ť synergiu mesta, mesta a mestských častí. V tejto 

súvislosti Vás prosím, vyjdite mestskej časti Ružinov 

v ústrety, napl ňte naše o čakávania a naše prosby.  

Čo sa týka dopravy, o tej sa bavi ť nebudeme, tá nie je 

súčasťou d ňa, ale čo sa týka kvality života, ako prvé 

konštatujete, za posledné roky sa rodí viac detí, a le 

kapacita materských škôlok nesta čí. Prepánakrá ľa, kvôli 

čomu sme tu? Kvôli čomu sa na ťahujeme tri roky? Teda za 

materskú škôlku?  

Máte na prvom mieste v piatich takých návrhoch obno vi ť 

detské jasle za prijate ľnú cenu. Po ďme do toho. Urobme to. 

Takže, priznám sa, že h ľadám, spolo čenskú potrebu 

rozširovania ZUŠ. Poprosím vás, prihláste sa niekto , kto 

poznáte, že jeho die ťa neprijali na základnú umeleckú 

školu. Existuje tu takáto spolo čenská potreba? 

Súhlasím, že je lepšie, aby die ťa, či má die ťa bra ť 

drogy, alebo chodi ť na ZUŠ, tak ur čite je lepšie ZUŠ, ale 

existuje spolo čenská potreba Bratislavy rozširova ť, 
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nehovorím likvidova ť, ale rozširova ť základné umelecké 

školy na úkor škôlok? Existuje? To je základná otáz ka, na 

ktorú si musíte da ť odpove ď a potom sa k tomu vyjadri ť. 

Takže ja sa priznám, napriek tomu, že som listoval 

v časopisoch, pozeral som v novinách, v televízii, tak úto 

spolo čenskú potrebu som nenašiel.  

Takže ešte raz zopakujem to, čo som hovoril na 

začiatku, sú tu dve slová, rozširovanie a likvidácia. 

O tomto budete (gong) hlasova ť.  

(poznámka:  ve ľký potlesk aj s pokrikmi) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

V našej diskusii ďalej vystúpi pán Marián Vitkovi č. 

Pripraví sa pán František Ďuria č.  

Pán Vitkovi č, nech sa pá či, máte slovo.  

Pán Vitkovi č tu nie je, čiže stráca poradie.  

Slovo má pán František Ďuria č. Pripraví sa pán Martin 

Mikuš.  

Občan   František   Ď u r i a č :  

Dobrý de ň pán primátor, vážení poslanci.  

Nie je tomu tak dávno, čo som tu stál a apeloval som 

na vás, aby sa kone čne nie čo dialo. A po troch rokoch sa 
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ľady pohli. Neviem, či som bol ja vypo čutý, alebo ste si 

vstúpili do svedomia.  

Vznikla komisia, ktorá má za úlohu vyrieši ť tento 

problém. V tej komisii som sa ocitol aj ja. Na osta tnom 

zasadnutí ma pán primátor privítal. Sedel som, po čúval som 

a naozaj som bol prekvapený v tom dobrom slova zmys le. 

Žiadne ataky osobné, žiadne emócie tam neboli. Sadl o si 

zopár rozumných ľudí a za čali sme h ľadať priestory.  

Ale teraz čo tým chcem poveda ť. Tu je petícia. Na 

samom za čiatku, ke ď som tu prvý krát vystúpil, tak som vám 

povedal, prosím vás presta ňte s tým, emócie, vola ť sem 

rodi čov, deti, transparenty. Sme inteligentní ľudia, 

sadnime si, vyriešme to. Vy máte na to mandát, vy m áte 

zodpovednos ť.  

Musím vám poveda ť, že tri roky to zaspalo. Možno ste 

to aj vy podcenili a povedali ste si, nejak to bude . 

A zrazu pozrite, aké rozmery sú z toho.  

Teraz som vyzýval na tom, na tej komisii, ktorej so m 

bol, prosím vás, nechajme tie petície už, lebo zase  my 

prídeme s petíciou. Čiže túto petíciu, ktorú tu vidíte, 

ktorú máte pravdepodobne všetci pred sebou, takú is tú 

môžete dosta ť za pár týžd ňov, lebo my spravíme petíciu, 

a presne, len sa zmení poradie. Čo žiada materská škola od 

nás, tak my to zmeníme. A zas dokola sa budeme takt o 

vraca ť.  

Čo tým chcem poveda ť. Tieto tri body, ktoré tu je, že 

odzverenie a podobne a zobra ť, to nechajme teraz tak. 
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Vyriešme priestory, nájdime investora, spravme to, 

nas ťahujme sa, skolaudujme, dajme list vlastníctva, stú pme 

fyzicky nohou bu ď jedna alebo druhá organizácia do tých 

priestorov, ktoré nás uspokoja, potom sa tu stretni me, 

potom robme nejaké odzverenie.  

A nie opa čne. Však kde sme? Najprv sa ukojím, odzveril 

som, no a teraz ja už mám pokoj, ja už nemusím ni č robi ť.  

A samozrejme musíme si garantova ť, musí to pán 

starosta, pán primátor garantova ť, že nikto nebude z tých 

elokovaných pracovísk nás vyhadzova ť, dvíha ť nám nájomné 

a podobne.  

Materská škôlka sa cíti by ť ohrozená. Logické. My sa 

tiež cítime devä ť, v ďalších deviatich elokovaných 

pracoviskách ohrození. Má to logiku?  

Vyriešme to. Nájdime ten problém. My sme tá komisia . 

Ja si myslím, že to vyriešime. Pod ľa toho prvého stretnutia 

sa mi zdalo, že nájdeme, nájdeme kompromis, nájdeme  

peniaze. Bol prís ľub, od mesta bol prís ľub, od mestskej 

časti, nájdeme priestory, zrekonštruujeme, všetko bu de 

hotové, vstúpi tá fyzická noha jednej organizácie a  hotovo. 

A potom to tu odzverme nejaké toto. Však kde sme? 

V Bratislave je dos ť divadiel, chcete nám konkurova ť? 

Ďakujem. 

(poznámka:  potlesk a výkriky) 
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Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne, ďakujem pekne pánovi Ďuria čovi. 

Vystúpi pán Martin Mikuš a pripraví sa pán Ján Mazá n.  

Nech sa pá či. 

Občan   Martin   M i k u š :  

Ďakujem. 

Vážený pán primátor, vážené pani poslankyne, vážení  

páni poslanci, ja by som ešte dovolil si pripomenú ť 

a poopravi ť pána, ktorý u či, vystupoval za materskú školu. 

Základnej umeleckej škole sa nejedná o rozširovanie  

priestorov ale o centralizovanie z deviatich detašo vaných 

pracovísk, áno, takže to by bolo k tomu.  

Stojím tu ako hovorca šes ťdesiatich u čite ľov Základnej 

umeleckej školy Exnárova, ktorí chcú kone čne po čuť od pána 

primátora, aké riešenia, garantované riešenia ste 

k dnešnému d ňu vytvorili pre zabezpe čenie dôstojnej 

existencie našej školy, o ktorú ste povinní zo záko na sa 

postara ť.  

Dňa 3. 12. 2012 sme Vám my, pán primátor, u čitelia 

Základnej umeleckej školy Exnárova poslali list 

s jednozna čnou žiados ťou, stanovisko vo veciach riešenia 

priestorových problémov Základnej umeleckej školy E xnárova 

6. Vy ste si však k dnešnému d ňu nenašli čas, aby ste nám, 

učite ľom, dali písomnú odpove ď. 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 21. november 2013  

 359 

Pán primátor, pani poslankyne, páni poslanci, my, 

podľa vás, žiadame tak ve ľa, ke ď chceme vhodné priestorové 

podmienky, v ktorých budeme vštepova ť našim žiakom lásku 

k umeniu a vychováva ť z nich kultúrnych ob čanov?  

Nerozumieme, pre čo sa tu neustále dejú rôzne aktivity 

a činnosti, ktoré odvádzajú kompetentných od správnych  

rozhodnutí a dnes sa tu ide otvára ť otázka odzverovania 

priestorov. Myslíte si, že je to v poriadku, že je to 

spravodlivé vo či našim tisícsto žiakom?  

Už celé roky čakáme na priestory, ktoré si naša škola 

skuto čne zaslúži, ktoré by nekomplikovali celkový výchovn o-

vzdelávací proces na deviatich pracoviskách, ktoré by nám 

kone čne umožnili naplno realizova ť programové smerovanie 

školy a umožnili využi ť výnimo čný potenciál pedagogický. 

Vážený pán primátor, pani poslankyne, páni poslanci , 

my už nechceme by ť zaslepovaní s ľubmi, ktoré sa nikdy 

neuskuto čnia, my chceme kone čne jasne deklarované riešenie, 

ktoré bude pre nás vyhovujúce a garantované z h ľadiska 

prípadného finan čného krytia.  

Ďakujem ve ľmi pekne za pozornos ť.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem ve ľmi pekne.  

(poznámka: ve ľký potlesk sprevádzaný výkrikmi) 
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Vystupuje pán Ján Mazán. Pripraví sa pani Daniela 

Bozkovi čová. 

Občan   Ján   M a z á n :  

Dobrý de ň prajem pán primátor, páni poslanci, pani 

poslankyne. 

Som Ján Mazán, jeden z rodi čov žiaka základnej 

umeleckej školy a mal som potrebu vystúpi ť a poveda ť vám, 

že tie priestory, v ktorých študuje môj malý syn ni e sú 

zlé, ale bol by som rád, keby základná umelecká ško la, 

ktorá, ako som sa dozvedel, oslavuje v tomto roku š tyridsa ť 

rokov svojej existencie, aby tento rok vlastne nebo l 

posledný a aby môj malý syn, ktorého som chcel sem donies ť, 

aby vám ukázal, čo sa za tie v podstate dva mesiace nau čil 

hra ť, aby vám aj zahral, ale sám povedal, že ešte sa 

necíti, aby mohol vystúpi ť pred takýmto plénom. Tak 

poprosím vás, dajte možnos ť, dajte nejaké priestory, ktoré 

budú vhodné pre základnú umeleckú školu, takisto aj  

materskú školu, nech sa môže rozvíja ť aj ona a nech vám 

potom ten môj malý synátor za tých pár rokov tuná p otom 

nie čo pekné zahrá a budeme sa spolo čne potom z toho teši ť.  

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne za Vaše vystúpenie.  

(poznámka: potlesk) 
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Slovo má pani Daniela Boskovi čová. Pripraví sa pán 

Stanislav Čapo. 

Občianka: Daniela   B o s k o v i č o v á :  

Dobrý de ň, ja by som chcela dneska vystúpi ť v podstate 

za všetky ružinovské deti a chcela vás poprosi ť, aby ste 

nebojovali proti sebe navzájom a neštvali hlavne ro di čov 

proti sebe, pretože deti, ktoré sú dneska v škôlke,  zajtra 

budú v ZUŠ-ke a rodi čia, ktorí majú malé deti v škôlke 

a vä čšie v ZUŠ-ke úplne jednajú schizofrénne, ke ď sa 

podpisujú pod obidve petície, pretože tam na jednu petíciu 

sa podpíšu za zachovanie škôlky a na druhej za zruš enie 

škôlky. A jednoducho oni sami chcú aj jeden objekt,  aj 

druhý objekt, aby deti mohli vyrasta ť aj tam, aj tam. A oni 

potrebujú naozaj v ZUŠ-ke priestory.  

Tento stav ste zaprí činili vy, alebo vaši 

predchodcovia, ktorí vtedy tu boli a nie pani riadi te ľka 

materskej škôlky alebo ZUŠ-ky. Oni sú v podstate le n 

zamestnancami a oni musia plni ť vaše rozhodnutia. Vy ako sa 

rozhodnete, oni to musia rešpektova ť a musia to naplni ť. 

Takže je nemiestne potom oso čova ť pani riadite ľku zo ZUŠ-

ky, že ona za to môže a ona chce vyhna ť deti zo škôlky na 

ulicu. To vôbec nie je pravda.  

Ja by som vám chcela len poveda ť, že ZUŠ-ka naozaj 

potrebuje tie priestory, lebo zo skúsenosti rodi ča viem, že 

moja dcéra jeden rok chodila na Oremburskú, ďalší rok 

chodila na Mierovú, ďalší rok chodila na Ostredkovú. Syn 

chodí na Ostredkovú, na Exnárovú. Pani u čite ľka mu povie, 

dneska u číme tu, ale zajtra budeme tam a on chudák to 
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dopletie, on stojí pred jednou školou čaká, pani u čite ľka 

ho čaká pred druhou školou. Dcéra ide na saxofón až do 

Biskupíc, pritom bývame v Ružinove, ale na teóriu u ž musí 

uteka ť na Ostredkovú. Už druhý rok je tak, že by mohla hr ať 

v kapele, ale nemôže sa zapoji ť do kapely, pretože pán 

učite ľ je v tej budove, druhý pán u čite ľ je v tej budove 

a jednoducho oni sa nevedia zosúladi ť do tej kapely, 

pretože oni sa nevedia dohodnú ť navzájom navzájom, že čo 

vlastne, ako hra ť, pretože každý je niekde na deviatich 

pracoviskách niekde úplne inde.  

A ešte aj tá, tam na tej samotnej Exnárovej, to je 

viac pavilónov. Že syn hrá, syn hrá na harmoniku v súbore 

a teraz z jedného pavilónu zo skladu si to prenášaj ú všetky 

tie malé deti stoli čky, akordeóny, noty, všetko do druhej 

miestnosti, potom zase spä ť a chodia s tým jak ma čence. 

A namiesto toho, aby hodinu a pol hrali, tak oni po l hodinu 

pred a pol hodinu po len s ťahujú sa hore-dole. Než sa oni 

rozložia a zase zložia, tak majú pol hodiny pre č, to čo by 

mohli vlastne hra ť.  

Čiže naozaj je ve ľmi dôležité nájs ť jednu budovu, kde 

ZUŠ-ka bude a bude stále, stále v jednom priestore kde, kde 

sa vedia stretnú ť aj, aj rodi čia tam vedia po čkať. Ve ď my 

čakáme v daždi, na mraze, čakáme pred školou, pretože 

naozaj v tej ZUŠ-ke neni ani kde po čkať na tie deti. 

Nehovoriac o tom, že po tých základných školách (go ng) sa 

čaká tiež pred budovou a ko ľkokrát je problém sa dobúcha ť 

donútra vôbec, dosta ť ako rodi čovi. 

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 za Vaše vystúpenie.  

Diskutuje (poznámka: potlesk) pán Stanislav Čapo. 

Posledný pripravený a prihlásený je pán Adrián Čorba.  

Takže pán Čapo, nech sa pá či, máte slovo.  

Občan   Stanislav   Č a p o :  

Vážený pán primátor, páni poslankyne, poslanci, pro sím 

vás pekne, pevne verím, že ten prvý diskutujúci za materskú 

škôlku tu už nebude stá ť o tri roky, že jeho die ťa nemôže 

chodi ť do základnej umeleckej školy, lebo tá už nefunguje , 

alebo má nevyhovujúce priestory, alebo mu nevyhovuj ú. To 

len na za čiatok.  

Prosím vás pekne, vy ako mesto, aj mestská časť 

Ružinov ste postavili nás ob čanov proti sebe. Verím, že sa 

vo vo ľbách spojíme a že budeme rozhodova ť inak, ako teraz 

rozhodujete vy. Z jednoduchého dôvodu, prosím vás p ekne. 

Nikto nechce zruši ť materskú škôlku. Nikto. Budeme bojova ť 

aj za ňu, aj za ZUŠ-ku. Mám dos ť rokov na to, aby som 

vedel, pre čo tak hovorím.  

Pozrite sa. Už tri roky sa nerieši ni č, čo by sa malo 

rieši ť. Mestská časť Ružinov, pravdepodobne schováva pán 

Pekár a spol. hlavu do piesku a čakajú čo sa bude dia ť. 

Naraz je tuná nejaké odovzdanie časti budovy na Exnárovej, 

jej rozdelenie s podmienkou, s podmienkou vážení, ž e 

s podmienkou, že pán Pekár pripraví nejaké adekvátn e 

riešenie, ktoré síce bude neskôr, ako my od členíme časť, 
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alebo mesto od člení časť budovy na Exnárovej. A za čo? Za 

čo ju od člení, ke ď nie je vyrobené žiadne riešenie. Dnes 

nie je taký stav, že by sa mala materská škola zruš i ť. Ve ď 

dneska ona funguje. Dneska nebolo, doteraz nebolo p rijaté 

žiadne uznesenie o tom, že nebude ďalej fungova ť takéto. 

A pritom priestory na to sú. 

Naši starí otcovia sa vedeli vždycky dohodnú ť ako 

ľudia na majetkoch ke ď prišli a povedali si, tak ja ti dám 

toto, ty mi dáš toto. Tak ke ď chceme, dajme celú Exnárovu 

materskej škôlke, ke ď sa bude rozširova ť, ke ď sú takéto 

potreby. Ja nepoznám, také, že či, aké sú potreby, dajme 

a nech dá mestská časť adekvátne za to priestory, ktoré 

fungujú, ktoré existujú. Ve ď sú tam priestory vo ľné. Je tam 

základná škola, do ktorej nikto nechodí, prosím vás  pekne. 

Tam je jedna trieda v každom ro čníku, horko ťažko dvadsa ť 

detí sa naberie do tej triedy a potom budeme h ľadať. Ideme 

(poznámka:  nezrozumite ľné slovo) do Miloslavova? Prosím 

vás pekne, tí rodi čia z Miloslavova ak už prídu do 

Bratislavy, tak si dajú do tých škôl kde je preplne nos ť, 

kde nemáme. Dneska neni problém vyrieši ť. Da ť z každej 

triedy do tých zvyšných škôl v mestskej časti Ružinov po 

dve, po tri deti a budova je celá prázdna. Čo my budeme 

rieši ť?  

A prosím vás pekne pre komisiu. Ak už komisia ide 

nie čo robi ť, nech už nerieši veci, ktoré sú nereálne. Aby 

sme naraz neboli šokovaní, že nám mestu nepatria po zemky, 

nám nepatrí to, my máme ruky zviazané. Riešme len t o, čo je 

reálne, pretože len z reálnymi vecami sa môžme pohn úť 

dopredu. A verím naozaj, že to bude v krátkej dobe urobené, 

pretože nie je problém, naozaj, ako už tu bolo pove dané, 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 21. november 2013  

 365 

spísa ť zase petíciu. Budeme písa ť petície, (gong) alebo 

budeme robi ť ob čianske nepokoje, neposlušnosti?  

Prosím vás pekne rozhodnite správne, nedávajte maje tok 

mesta teraz od členením, vyhodíte zbyto čne peniaze. Možnože 

o pol roka prijmete také riešenie, že to bolo zbyto čné  

takto rieši ť. Vyhodia sa peniaze, ktoré sú spojené 

s rozdelením majetku, zase so spájaním majetku, 

nedoriešením inžinierskych sietí.  

Ďakujem za pozornos ť.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne 

(poznámka:  potlesk) 

Ako posledný, ako posledný vystúpi v našej diskusii  

pán Adrián Čorba, ako zástupca obyvate ľov.  

Nech sa pá či. 

Občan   Adrián   Č o r b a :  

Dobrý de ň, volám sa Adrián Čorba a som otcom die ťaťa, 

čo chodí do materskej školy. Ja som pôvodne ani nebo l 

prihlásený, ale som následne požiadal o prihlásenie ,  lebo 

jak som po čúval to, čo som po čúval, fakt sa na to nedá 

nereagova ť.  

Ja by som možno za čal s konca na pána.  

On sám povedal, že základná škola je riešením. Áno,  

myslím, že toto mestská časť, pán Pekár, ponúka už rok 
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a pol, rok a pol. Pani riadite ľka povedala, že to nie je 

riešenie, ale potom povedala, že to nevyhovuje, sys témovo 

to nevyhovuje. Ale keby bola celá škola, tak to vyh ovuje.  

Jak je možné, že jedno poschodie nevyhovuje technic ky, 

lebo toto bol argument, ale celá škola vyhovuje? Čo je? Je 

to úplne rovnaké. Absolútne rovnaké sú poschodia.  

Vrá ťme sa ďalej k tomu. Boli tu ďalší, jedna dáma, čo 

tu už rozprávala pred rádovo dvoma, troma mesiacmi ohľadne 

centralizácie a bolo to viackrát na komisii. Páni m a 

opravia, ke ď sa mýlim, ale moja jednozna čná informácia je, 

že pani Miklovi čová odmietla centralizáciu. Že už nie je 

dôvodom to, že je centralizácia. Tak potom o čom sa tu zase 

bavíme? O čom tu rozprávame? O akých emóciách tu, kto ich, 

kto ich tu ťahá? 

Ďalej, bavili sme sa o niektorých veciach. Pán, ja s i 

bohužia ľ nepamätám jeho, Fekia č, pán Ďuria č spomínal, že 

najprv urobme a potom po ďme to rieši ť. Vstúpme tam. Ve ľmi 

racionálne. Ale jemu sa to hovorí, ke ď má istotu. Ke ď tuná 

sa bojuje už tretí rok o to, aby sa. Pretože nájom tam, kde 

oni prišli ako hostia, to je úplne iná situácia. Zá sadne 

iná situácia.  

Viete to sú také fakty, ktoré v podstate ve ľmi ťažko 

sú modifikovate ľné, ke ď sú len tak predhodené. Ale proste, 

poďme sa bavi ť o faktoch, nie o tom kto, čo tvrdí, čo si 

kto myslí. My sme požadovali v rámci komisie inform áciu, čo 

sú požiadavky základnej umeleckej školy na priestor y. Bolo 

to požadované pred štyrmi mesiacmi. Informácia došl a 

predv čerom, alebo v čera, neviem presne. O čom to je? Toto 
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chceme spolu konštruktívne nie čo rieši ť? Ja si myslím, že 

tých vecí je tu ďaleko viac.  

(poznámka:  nezrozumite ľné slovo) sa o tom, že, bola 

otázka, teraz neviem od ktorého z pánov, že šetrime  

peniaze. Ja si myslím, že fajn. Iste áno. Mesto ako  také, 

povedzme, že nie je na tom najlepšie. Čo je najlacnejšie 

riešenie? Najlepšie? To, že mestská časť ponúka, že prerobí 

Borodá čku tak, ako je to, pod ľa potreby. Stále je to 

odmietané. V živote neboli žiadne reálne argumenty.  Bolo 

povedané, že nie. Áno, pani riadite ľka povedala, že nie. 

Ale to nie bola bodka. Proste ona zo svojej kompete ncie 

povedala, že nie a nikto to nerieši.  

Skúsme sa zobra ť k faktom, po ďme sa (poznámka:  

nezrozumite ľné slovo), že pre čo nie. Ďalších iks krokov tam 

bolo.  

Priestory pre základnú umeleckú školu na úkor 

vyhodenia škôlkarov. Fakt to je to, čo ideme rieši ť, ke ď je 

tisícpä ťsto detí neprijatých? Nechcem rieši ť ďalšie 

detaily.  

Pome urobi ť prvý krok. Prvý krok je schválenie 

rozdelenia (gong) a potom budeme robi ť ďalšie. Ni č viac. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne.  
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(poznámka:  potlesk a výkriky) 

Faktickou poznámkou chce reagova ť pán poslanec Drozd. 

Nech sa pá či. 

Pán poslanec Drozd má slovo na faktickú poznámku. 

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

Ďakujem pekne. 

Ja by som zareagoval na posledného re čníka.  

Tieto problémy s nedostatkom objektov a miest 

v materských školách nás čakajú samozrejme aj na základných 

školách. Ve ď to je postupnos ť. Zvyšuje sa populácia. My si 

nemôžme dovoli ť odovzdáva ť budovy základných škôl na inú, 

inú činnos ť. Tieto základné školy budeme potrebova ť do 

budúcnosti.  

Veď tu bol ten nerozum bývalých vedení mesta 

a mestských častí, že sa materské školy a objekty jaslí sa 

predávali, prenajímali. Nerobme tú istú chybu. Bude me ich 

potrebova ť. Vaše deti, ktoré chodia teraz do materskej 

školy, pôdu do základných škôl. Kam pôjdu? Pôjdu in de 

z Ružinova, ke ď tam nebude dostatok miest? 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec Len č, faktická.  
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Ing. Peter   L e n č , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo, pán primátor. 

Ja som chcel reagova ť už po tej prvej diskutujúcej 

a teda poveda ť, že ľudia neblbnite.  

Ja neviem, ko ľkí z vás tu boli na za čiatku, ke ď sme 

ten bod za čali prerokováva ť. Myslím, že tam to pán primátor 

celkom jasne vysvetlil, aké kroky budú nasledova ť. A ja som 

povedal, že sú tam ešte niektoré otázky alebo veli činy, 

ktoré, ktoré dnes nie sú presne nadefinované, ale i de 

v podstate o ur čenie, ur čenie toho smeru.  

Ja si myslím, že je podstatný rozdiel medzi tým, ke ď 

vám dá niekto jedno poschodie na Borodá čovej a ke ď vám dá 

celý objekt.  

Ja som tiež členom tej komisie a aj tam som povedal, 

že bol by som za to, aby sme teraz našli nejaké dlh odobo 

udržate ľné riešenie, to znamená, že nie, aby sa za dva roky  

alebo v doh ľadnej dobe zas, zas malo meni ť.  

Takže pod ľa mňa to riešenie najreálnejšie riešenie 

vidím to, (gong) ke ď by sa ten objekt, teda na Uránovej 

zrekonštruoval a ZUŠ-ka by ho dostala ako celý, kde  by si 

mohla vytvori ť svoju základ ňu.  

Ďakujem. 

(poznámka:  potlesk) 
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Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Pani poslanky ňa Ondrišová, faktická poznámka.  

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

Ďakujem. 

Ja by som sa ako poslanec, ktorý je teda z inej 

mestskej časti ale takisto mám deti už v materskej škôlke 

nie, ale boli aj v materskej škôlke a sú teraz obid ve aj 

v ZUŠ-ke.  

Rada by som sa spýtala, že či je teda tu napríklad 

rodi č, ktorý má die ťa menšie v materskej škole a vä čšie 

v ZUŠ-ke, že ako on vníma, ke ď je pä ťdesiat na pä ťdesiat?  

A myslím si, že pre ostatných poslancov, ktorí sme 

z iných mestských častí by sme mali vníma ť tú dohodu tej 

komisie. Tá by mala by ť smerodajná. Ja som myslela, že tá 

dohoda teda, ke ď je tu dohoda komisie, takže už je to 

vyriešené a je to jednozna čné, ale z tohto, čo tu po čúvame 

mne, pre m ňa vyplýva, že jednoducho teraz tomu nerozumiem, 

že teda či sa tá komisia, ktorá je zložená so zástupcov 

všetkých subjektov dohodla alebo nedohodla.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Odpovieme na to, pani poslanky ňa. 
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Keďže sa už nikto nehlási, ke ďže sa už nikto nehlási, 

kon čím možnos ť sa prihlási ť a prosím teraz aj poslancov, aj 

prítomných rodi čov, keby ste ma chví ľu po čúvali.  

V tejto chvíli sa ukazuje, že petície máme rokova ť 

o pol piatej, pán poslanec Pekár, pretože toto čo sme tu 

teraz po čuli, sme si mohli ušetri ť, pretože sme mohli tie 

veci rieši ť naraz a poveda ť všetkým to, čo chceme poveda ť. 

To znamená, nerobme už tú chybu v budúcnosti, že sa  budeme 

petíciám venova ť doobeda aj poobede.  

Ako, sú tu rodi čia, ktorí chcú po čuť od nás odpovede, 

my sa tie odpovede snažíme da ť.  

Dovoľte prosím poveda ť ve ľmi dôležitú myšlienku, ktorá 

je obsiahnutá v tom uznesení. Rozhodnutie o tom, že  

riešenie problémov základnej umeleckej školy na úko r 

materskej školy, ktoré bolo urobené v roku 2010 pov ažujem 

za nesprávne.  

Bohužia ľ je to tak, že zverenie objektu v apríli alebo 

v máji 2010, ktoré malo vyrieši ť problémy ZUŠ-ky a istým 

spôsobom neriešilo problémy materskej školy, toto r iešenie 

bolo zlé. Teraz to, teraz to nahlas hovoríme v tom uznesení 

a hovoríme, že chceme aspo ň túto časť poveda ť jasne 

a zrozumite ľne a da ť istotu pre rodi čov, ktorí majú deti 

v materskej škole, ktorá v tých priestoroch funguje  od roku 

1966, že tam  ďalej môžu zosta ť, že tam môžu využíva ť 

záhradu, že môžu tú školu rozvíja ť.  

Je pravda, a to, prosím, cítim z tých vystúpení 

zástupcov základnej umeleckej školy, že my dnes nev ieme da ť 
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definitívne, neodvolate ľné potvrdené riešenie pre základnú 

umeleckú školu. To sa h ľadá ťažšie. Pretože poveda ť, že to 

bude táto materská a tam sa nas ťahujete, to je dobré, ale 

ak sú tam deti, tak to riešenie nie je dobré.  

Vytypovali sme Borodá čovu, niekto z vás povedal, 

super, chceme školu. riadite ľka hovorí, nechceme školu. 

čiže to nie je také jednoduché.  

Vytypovali sme Uránovú, čo je bývalá materská škôlka, 

dnes je v nej ubytov ňa, my si myslíme, že by to mohlo by ť 

riešenie. Zaznelo to tu z vystúpení niektorých posl ancov.  

Máme dnes úplne reálne alternatívy, ktoré vieme 

ponúknu ť pre základnú umeleckú školu. V uznesení je 

navrhnuté spolo čné financovanie mesto, mestská časť. 

Mestská časť sa k nemu hlási, čo ja vnímam ako dohodu. Čiže 

hľadáme cestu úplne konkrétnu, praktickú aj pre vás.  

Možno sa nie všetky informácie k vám dostali. Ja to  

vidím tak, že prídem na základnú umeleckú školu a s tretnem 

sa s jej zamestnancami, možno rodi čmi, lebo my sme tú 

komisiu spolo čnú poskladali zo všetkých, aby tam boli 

informácie, ktoré majú rodi čia, pedagógovia a podobne, len 

si musíme tie informácie odovzdáva ť.  

Naozaj si myslím, že uznesenie, ktoré je predložené , 

je krokom ktorý formuluje riešenie toho problému ro vnovážne 

pre jednu,  aj pre druhú stranu. Toto je návrh, kto rý sme 

predložili po diskusii v komisii, po diskusii s mes tskou 

časťou a myslím si, že to dáva odpove ď pre materskú školu 

a dáva to relatívne zrozumite ľnú odpove ď aj pre základnú 

umeleckú školu. nie je ešte taká jasná, že tento ob jekt, za 

tieto peniaze, ale je tam termín, ktorý navrhol pán  
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poslanec Pekár a pán starosta, že do februára máme to 

riešenie pre ZUŠ-ku predloži ť. Tak je to tam navrhnuté.  

My sme tie termíny skrátili z apríla na február. Bu dem 

robi ť všetko pre to, aby sme do toho februára sem, do 

zastupite ľstva mohli prís ť s riešením, ktoré je aj pre vás, 

základnú umeleckú školu, dá odpove ď, ktorú mesto má da ť 

svojej organizácii, ktorú chce rozvíja ť, s ktorou chce 

pracova ť, lebo chceme tú základnú umeleckú školu udrža ť na 

kvalitatívne takej úrovní, ako bola doteraz, ale vy tvori ť 

jej lepšie podmienky na jej prácu, než je devä ť elokovaných 

pracovísk.  

Čiže myslím si, že to uznesenie, ktoré sme predložil i 

vytvára na toto pôdu a posúva konkrétne termíny do 

rozhodovania poslancov, kedy sa majú urobi ť kroky, ktoré to 

zafixujú, aby sme mali odpove ď na petíciu, ale aj na vaše 

problémy celkom jasnú.  

Toľko môj vstup do diskusie. Prepá čte, musel som 

zareagova ť pretože zdalo sa mi že, že nám chýba ten 

kontext, ktorý sme tu mali doobeda.  

Pán poslanec Pekár chce vystúpi ť. 

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

Ďakujem za slovo, pán primátor. 

Ja len v krátkosti, naozaj pán námestník Budaj dal 

nejaký návrh kedy a ako prerokováva ť petície, aby ľudia 

a asi tých petícií budeme prerokováva ť ešte viac do konca 

volebného obdobia, aby, aby vedeli presne, kedy sa majú 
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pripravi ť na vystúpenie a kedy majú prís ť na rokovanie 

mestského zastupite ľstva.  

Takže verím, že dopracujete tento návrh pána 

námestníka a budeme už na najbližšom rokovaní mests kého 

zastupite ľstva ma ť v pozvánke a aj ľudia termín, kedy môžu 

vystúpi ť k petícii.  

Ja si nesmierne vážim všetkých ktorí vystúpili. 

A možnože spomeniem len jedno meno, ale tých ďalších 

nechcem nejako zníži ť. Ale pán Ďuria č, ako prvý aj ako člen 

komisie, ktorú sme sa na teda na, naposledy stretli , fakt 

to bolo konštruktívne a pod čiarkujem všetko, čo ste 

povedali. Možno niektoré vystúpenia a vyjadrenia bo li aj 

z neznalosti detailov, ale nebudem sa k tomu vraca ť, aby 

som vysvet ľoval všetky kroky.  

Vážim si aj tento materiál a predkladate ľa, ktorý, 

ktorý komunikoval do poslednej chvíle a predložil t akýto 

návrh uznesenia, ktoré naozaj nerieši do detailov v šetko, 

ale ukazuje tú cestu akým, akým spôsobom pôjdeme, a  my sa 

musíme dohodnú ť, to čo som povedal aj na za čiatku. Tú 

nedeľme deti na naše a vaše, to sú všetko bratislavské, 

ružinovské deti.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

(poznámka:  potlesk) 
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Toto bol posledný príspevok do diskusie.  

Končím možnos ť sa prihlási ť.  

Teraz bude ma ť prácu návrhová komisia.  

Pán predseda, nech sa pá či, máte slovo.  

Predseda návrhovej komisie 

Ing. Peter   Len č, poslanec MsZ: 

Návrhová komisia nedostala žiaden dopl ňujúci ani 

pozmeňujúci návrh, takže budeme hlasova ť o návrhu, ktorý 

bol písomne predložený.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán predseda, s tým upresnením, že sme skrátili po 

dohode s pánom poslancom Pekárom termíny (poznámka:   po čuť 

predsedu návrhovej komisie „áno“), miesto marec, ap ríl, sú 

tam termíny január, február.  

Či stihneme všetko vykona ť, to vám budeme reportova ť 

vtedy, ale je snaha, aby sa tu vytvoril dostato čný predstih 

pred prijímacím konaním. Čiže v uznesení upravujeme 

autoremedúrou tak, ako som to povedal v diskusii. T ermíny 

na január a február, miesto marec, apríl.  

Môžme takto hlasova ť? Nech sa pá či. 

Predseda návrhovej komisie 

Ing. Peter   Len č, poslanec MsZ: 

Áno, nech sa pá či, môžme hlasova ť.  
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Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Takže, prosím, návrhová komisia predložila návrh 

uznesenia s upravenými termínmi.  

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Dvadsa ťsedem prítomných poslancov, z nich 

devätnás ť hlasovalo za, nikto nehlasoval proti, siedmi 

sa hlasovania zdržali, jeden poslanec nehlasoval.  

Konštatujem, že sme prijali platné uznesenie 

a ukon čili sme rokovanie o bode dvadsa ťjeden, ktorým bola 

predložená petícia. 

(poznámka:  potlesk) 

Ďakujem ve ľmi pekne, pozerám na hodinky a opä ť 

rozmýš ľam nad krátkou prestávkou. Neviem, či chcete 

prestávku, alebo pokra čujeme ďalej.  

(poznámka:  po čuť hovor zo sály mimo mikrofón) 

Dobre, môžme.  

 

 

 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 21. november 2013  

 377 

BOD 23A INFORMÁCIA O PREBIEHAJÚCEJ SÚ ŤAŽI 

NA PREVÁDZKU A ÚDRŽBU BUDOV MESTA 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prvým bodom po obede mal by ť bod, ktorý sa dostal na 

program o sedemnás ť devätnás ť. Tak to procedurálne vyšlo, 

pretože sme mali zložité dve petície, ktoré sme rok ovali 

dlhšie, ako sme možno mysleli.  

Je to bod Informácia o sú ťaží, ja to presne poviem, 

ako to povedal pán poslanec Hr čka, Informácia 

o prebiehajúcej sú ťaži na prevádzku a údržbu budov mesta. 

Takto budeme ten bod ma ť zapísaný v programe.  

Prosím, keby na úvod vystúpil pán poslanec, pretože  

ten navrhol tento bod, to znamená, je v roli predkl adate ľa.  

Takže pán poslanec, nech sa pá či, máte slovo.  

Prosím, keby ste zapli mikrofón pre pána poslanca 

Hrčku. 

Áno, už je prihlásený. 

Nech sa pá či, pán poslanec . 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Takže, čo sa týka tohto bodu, jedným z problémov je 

teda mandátna zmluva, ktorá bola spomenutá, druhým 

problémom sú oficiálne stanoviská hlavného mesta, k edy na 

otázku z akého právneho titulu hlavné mesto Slovens kej 
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republiky Bratislava obstaráva iných obstarávate ľov, 

v tomto prípade ZUŠ-iek a CVC-é čiek, mesto oficiálne 

odpísalo: v sú časnosti obstaráva na základe mandátnych 

zmlúv s jednotlivými subjektami. Na otázku, kedy bo li tieto 

zmluvy podpísané, tak cez dvesto jedenástku, to zna mená, 

cez zákon, cez infozákon, magistrát s podpisom pána  

riadite ľa Gajarského odpovedal, že všetky mandátne zmluvy 

boli podpísané 26. 6. 2013.  

Ako iste viete, pod ľa infozákona nesmiete klama ť a ke ď 

klamete, znášate za to následky. A ke ď som si túto 

informáciu overoval u riadite ľov ZUŠ a CVC-é čiek, zistil 

som, že nikto, ale ani jeden z nich nikdy nepodpísa l zmluvu 

26. 6. a že podpisovali zmluvy od 24. 7. do 23. 8. a tým 

pádom, a boli povinní pod ľa tejto zmluvy do troch dní od 

podpisu túto zmluvu zverejni ť. Do dnešného d ňa ju 

nezverejnili, pretože túto zmluvu do dnešného d ňa nemajú, 

čo je tiež. 

(poznámka: v predsálí je ve ľká vrava a hluk) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ja chcem poprosi ť, keby ste tí, ktorí ste v predsálí, 

preniesli svoje diskusie do ďalších častí tejto budovy, 

pretože tu sa snažíme pracova ť na ďalších bodoch 

a rozhodnutiach. Čiže ak si chcete nie čo poveda ť, prosím, 

máme tu dos ť priestorov na to, aby ste to urobili tak, aby 

ste nerušili rokovanie poslancov. 
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Prosím aj svoje kolegyne z organiza čného oddelenia, 

keby ste urobili tam, nechcem poveda ť poriadok, ale v istom 

zmysle potrebuje poriadok pre svoju prácu, pretože poslanci 

sa potrebujú po čuť, navzájom sa vníma ť, aby sme mohli potom 

rozhodova ť.  

Poprosím pekne o vnímanie aj tohto problému.  

Ďakujem pekne. 

Takže pokra čuje pán poslanec Hr čka.  

Ja sa Vám ospravedl ňujem, ale naozaj som už ani ja 

pomaly nepo čul, čo ste hovorili.  

Nech sa pá či, pán poslanec . 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Dobre. Takže na základe tohto mesto teda v oficiáln om 

stanovisku obstaráva pod ľa zmluvy, ktorá nebola podpísaná 

vtedy, ako oficiálne udáva.  

Táto zmluva dokonca nebola platná v čase kedy 

vypisovalo verejné obstarávanie. Čiže ak ho vypisovalo, 

nemohlo ho vypisova ť samozrejme na základe tejto mandátnej 

zmluvy  

Druhá otázka, ktorá tu vyvstáva je, kedy pán primát or 

podpísal túto zmluvu, pretože je tam aj Váš podpis,  pán 

primátor a chcem sa teda spýta ť, kedy ste Vy podpísali, 

podpísali túto mandátnu zmluvu.  

Ďalším problémom tohto obstarávania sú samozrejme 

objemy, pretože na jednej strane obstarávame veci v  hodnote 
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tridsa ť miliónov eur bez DPH, čo je tridsa ťšes ť miliónov 

s da ňou, na druhej strane pod ľa interného auditu ZUŠ-ky, 

v mene ktorých sa obstaráva, majú zhruba náklady vo  výške 

troch percent tejto sumy. I ke ď teda pod ľa oficiálneho 

stanoviska vy tvrdíte, že obstarávate tak, aby ste do toho 

mohli dosta ť všetky organizácie, to znamená MARIANUM, lesy 

a tak ďalej a náklady všetkých týchto subjektov by sa mali  

pohybova ť v tejto úrovni. Na druhej strane, ale priznávate, 

že v ich mene nemôžte oficiálne verejne obstaráva ť, 

pretože, pretože pod ľa zákona môžete obstaráva ť len za tie 

subjekty, ktoré v tomto čase nemajú tieto služby inak 

zazmluvnené. Čiže de facto priznávate, že nejakým spôsobom 

obchádzate zákon.  

A v neposlednom rade  tá suma nezodpovedá internému  

auditu, pretože suma, ktorá pod ľa interného auditu, ktorú 

mesto má na všetky tieto služby, ktoré obstarávate,  sa 

pohybuje na úrovni zhruba dvadsa ťšes ť a pol milióna eur. Vy 

obstarávate s výkri čnou sumou tridsa ťšes ť miliónov, čo je 

o desa ť miliónov naviac.  

Ak chcem ušetri ť, tak nemôžem vypísa ť obstarávanie 

o desa ť miliónov eur vo vyššej sume, ako reálne sú moje 

náklady zdokladované pod ľa auditu.  

A samozrejme, s týmito vecami sú tam aj ostatné vec i 

ako komunikácia, forma nátlaku na riadite ľov, ktorí proste 

sa k tomu takto vyjadrili.  

Takže poprosil by som o vysvetlenie, pretože myslím  

si, že jedná sa o ve ľmi ve ľkú sumu, o ve ľmi vážnu vec. 

A možno by bolo namieste teda vysvetli ť celú situáciu, čo 
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sa stalo, pre čo sa to stalo a ako tomu zabráni ť, aby sa to 

v budúcnosti nestalo. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Otváram po tomto úvodnom slove diskusiu, do ktorej sa 

ako prvá hlási pani poslanky ňa Tvrdá faktickou poznámkou.  

Nech sa pá či. 

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

Ďakujem pekne, pán primátor. 

Myslím, že si pamätáte, že z dovoleniek sme sa vrát ili 

na magistrát, aby sme mali mimoriadnu finan čnú komisiu 

v auguste tohto roku, kde ste boli prítomní aj Vy, kde sme 

Vás upozornili, že vnímame túto sú ťaž ako ve ľmi 

problematickú a odporú čame Vám ju zruši ť. Vy ste vtedy tak 

váhavo, ako, s nami rozprávali, ale aj napriek tomu  

jednoducho ste to neurobili a plynutím času sa ukazuje, aj 

to, čo pán kolega Hr čka povedal, že jednoducho je tam ve ľa 

nezrovnalostí, ve ľa pochybení a vyzývame Vás, aby ste ju 

opätovne zrušili. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 
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Slovo má pán riadite ľ Gajarský, ktorý by ako predseda 

komisie mal odpoveda ť najmä na otázky, ktoré tu zazneli zo 

strany pána poslanca Hr čku.  

Nech sa pá či. 

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

Ďakujem. 

Zareagujem v časti aj, aj na pani, pani poslanky ňu.  

Čo sa týka, čo sa týka samotnej mandátnej zmluvy. Ako 

som povedal na za čiatku a teraz to opakujem: tá mandátna 

zmluva je neplatná. Je to tak. je, myslím, že je to  článok 

tri odstavec osem, kde je uvedené, že táto zmluva s a musí 

zverejni ť, respektíve, že sa zverejní do troch dní od jej 

podpísania a to sa nestalo. Takže to samozrejme, z toho ja 

vyvodím nejaké personálne dôsledky u nás na magistr áte, ale 

to ni č nemení na fakte, že táto mandátna zmluva je 

neplatná.  

Ja som mal stretnutie v čera s riadite ľmi ZUŠ-iek, kde 

sme si prechádzali jednotlivé veci. Ja ho budem ho mať 

znova s nimi, kde im toto vysvetlím a poviem im, že  toto 

je, že táto zmluva je neplatná a pôjdeme do podpisu  novej 

mandátnej zmluvy. To nám vôbec nebráni k tomu, aby sme 

pokra čovali vo verejnom obstarávaní, pretože my túto 

mandátnu zmluvu nepotrebujeme na to, aby sme vyhlás ili 

verejné obstarávanie.  

Čo sa týka samotnej, čo sa týka samotnej hodnoty 

zákazky. Tá hodnota vychádzala z toho, že celkovo m inieme 

na tieto služby ako je správa, prevádzka a údržba 

zariadení, myslím, že celkovo to bolo stoosemnás ť objektov, 
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ktoré spadajú pod rozpo čtové a príspevkové organizácie, 

minieme nie čo cez šes ť a pol milióna eur. Čo sa týka ešte 

samotného magistrátu, je tam myslím, jedna celá šes ť 

milióna na ďalšie objekty. Takže celková tá hodnota   

naozaj sa blíži k tej hodnote, ktorú sme vyhlásili.  

A vyhlásili sme túto sú ťaž v tejto predpokladanej 

hodnote zákazky hlavne kvôli tomu, lebo si myslíme,  že. My 

sme sa chceli dosta ť na tú, na nadlimitnú zákazku kvôli 

tomu, že si myslíme, že toto je najtransparentnejši a 

a najprísnejšie sledovaná vec, čo sa týka verejného 

obstarávania. Preto sme to smerovali týmto, týmto s merom 

v dobrom úmysle. Naozaj v dobrom úmysle, aby sme to  

nerobili, ako sa ve ľa krát stáva, že niekto sa snaží tú 

zákazku podhodnoti ť a snaží sa dosta ť nejako do podlimitnej 

alebo nie čo podobné. Nie, v tomto prípade sme chceli ís ť do 

najprísnejšej, najprísnejšieho režimu takýmto spôso bom 

obstaráva ť.  

Čo sa týka vyhrážania a nátlaku, ktorý bol robený na , 

ktorý Vy tvrdíte, že bol robený na, na  riadite ľov. Ja som 

sa s nimi v čera stretol. Myslím, že sme mali dobré 

stretnutie, v k ľude sme sa porozprávali, vysvetlili si 

veci. Ja sa s nimi ešte raz stretnem, hovorím, poro zprávame 

sa, kde im vysvetlím ešte raz čo sú veci, ktoré sa týkajú 

jednotlivých zmlúv, aj mandátnej zmluvy. Takže, tam , tam si 

myslím, že nedošlo k tomu, alebo respektíve ja o to m vôbec 

neviem, že by sa, sa niekto vyhrážal alebo nie čo podobné. 

Takže. A z mojej strany už vôbec nie. Takže, môžeme , môžem 

sa. Ja sa ich na to ešte raz opýtam a nech mi poved ia, že 

kto, čo, kedy ich, na nich vytváral nejaký takýto, takýto  

nátlak.  
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Ja si nemyslím, že čo sa týka stretnutia, ktoré sme 

mali na mimoriadnej finan čnej komisii, kde sme sa k tomuto 

problému vyjadrovali, by sme vystupovali nejak váha vo. Ani 

pán primátor nevystupoval váhavo. Povedal, že chce,  aby 

táto sú ťaž prebehla a aby na za čiat, aby, aby sme na konci, 

na konci sa rozhodneme. Na konci budeme ma ť vysú ťažené ceny 

a povieme si, že či to naozaj je výhodné pre mesto, alebo 

nie je výhodné pre mesto.  

A to chcem vedie ť aj ja, priznám sa, lebo mám, mám 

naozaj, mám po, týchto stoosemnás ť subjektov, je tam 

dvestodvadsa ť dodávate ľov, ktorí, ktorí majú pravidelne 

poskytujú služby pre subjekty, sedemdesiat nepravid elne, 

a je tam okolo pä ťstodvadsa ť zamestnancov, ktorí vykonávajú 

služby týkajúce sa údržby a správy majetku. Takže j e to 

naozaj rozptýlené a ja by som chcel ma ť preh ľad o tom aj 

naozaj čo sa vykoná a ma ť nad tým nejakým spôsobom 

controling. Je to naozaj ve ľa pe ňazí, s tým súhlasím, ale 

aj čo sa týka hodnoty zákazky, chcem sa dosta ť, chceli sme 

sa dosta ť samozrejme do, do tej výšky, čo sa týka verejného 

obstarávania, kde je to najtransparentejšie a najpr ísnejšie 

sledované.  

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

Ďakujem. 

Ja by som bol rád po čul odpove ď, pre čo ste zavádzavým 

spôsobom teda udali dátum podpísania mandátnej zmlu vy? 

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, áno. Presne tá istá otázka aj u m ňa. Pretože 

pod tou odpove ďou uvedenia tých zmlúv ste podpísaný Vy, pán 

riadite ľ. A pod ľa infozákona zodpovedáte za správnos ť 

údajov a nesmiete uvádza ť nepravdivé informácie. A v tomto 

prípade, tá nepravdivá informácia cez infozákon bol a 

poskytnutá. Tak to je jeden dôvod. Lebo viete potom , ja sa 

spolieham na to, že informácia, ktorú cez infozákon  

dostanem z magistrátu je oficiálna a pravdivá a pot om, ke ď 

sa ukáže opak, tak sa pýtam, ako sa to mohlo sta ť a ako sa 

tomu môže predís ť, pretože jednoducho, pod ľa mňa, to  asi 

nie je dobré.  

A druhá vec je, tie náklady, o ktorých hovoríte, kt oré 

chcete vysú ťaži ť. Vy ste pred vypísaním tendra mali tieto 

veci odkonzultované a viete teda úplne všetky tie p oložky 

máte odkonzultované aj s jednotlivými riadite ľmi všetkých 

tých organizácií. Lebo sú ťažíte na tridsa ťšes ť miliónov, 
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máte nejaký interný audit, ale pýtam sa, že či toto máte 

odkonzultované aj s druhou stranou. 

A posledná vec. Pán primátor, ke ď Vás teda môžem 

poprosi ť to, že 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ja zareagujem. Ur čite. Ur čite áno. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ten dátum podpísania.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Áno.  

Pán riadite ľ Gajarský reaguje na faktické poznámky.  

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

Ďakujem za slovo. 

Čo sa týka, čo sa týka dátumu, ktorý je uvedený na, aj 

v tej mojej odpovedi je, je uvedený aj v zmluve. Tí , ktorí 

podpisovali zmluvu v nejaký iný dátum, jednotliví 

riaditelia ZUŠ-iek, môžu k ľudne, mohli k ľudne  uvies ť dátum 

kedy to podpísali. Ja vo svojej odpovedi uvádzaj je den  

jediný dátum, ktorý tam je. 
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Ja nemám inú možnos ť ako toto, ako uvies ť tento dátum, 

s tým, že samozrejme sa bavíme o zmluve, ktorá je n eplatná. 

Jednoducho je neplatná. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďalší vystupujúci je pán poslanec Nesrovnal. Nech sa  

páči. 

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

Ďakujem. 

Už tu zaznelo, že finan čná komisia požaduje zruši ť 

túto sú ťaž v podstate jednomyse ľne, pretože ju považujeme 

za neefektívnu a pre mesto nevýhodnú. 

Neefektívna je preto, pretože sa sú ťažia činnosti, 

ktoré sú nesúmerné, ktoré sa merajú inými jednotkam i 

hodnotovými. Inak sa meria náklady na odpratávanie snehu 

a iné hodnotové jednotky majú, má revízia protipoži arnych 

zariadení. Ke ď sa toto sú ťaží spolu, tak tá výsledná 

vysú ťažená cena je taký zmotanec, ktorý neumožní vôbec í sť 

až na jednotkové ceny na jednotlivé činnosti. Myslíme si, 

že keby sa sú ťaž na jednotkové ceny na jednotlivé činnosti, 

myslíme si, že keby sa sú ťažilo odpratávanie snehu, tak tam 

bude ďaleko viacej sú ťažiacich a výsledná cena bude omnoho 

nižšia, ako ke ď dáte všetko do jednej hromady a sú ťažíte 

vlastne jedenás ť činností naraz. To je za prvé. 

Za druhé, považujeme toto za nevýhodné pre mesto 

a ukazuje nám to aj denná, dnešná pra, teda nie dne šná, ale 
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denná prax, aj Vaše výroky, pán primátor, o dlhodob ých 

nevýhodných zmluvách, kedy kontrolu nad vlastníctvo m mesta 

a jeho dispozi čnými oprávneniami majú súkromné firmy a Vám 

sa to nepá či. Kritizovali ste svojich predchodcov, že 

uzatvárajú dlhodobé zmluvy a odovzdávajú dispozi čné 

právomoci a majetok mesta do rúk súkromníkom a my u ž musíme 

iba reagova ť, respektíve musíme plni ť, to čo nám tieto 

tretie osoby nakázali, alebo čo si prajú, pretože je zmluva 

a nemôžeme ni č robi ť. Tu máme presne taký prípad, kedy my 

sami dobrovo ľne odovzdávame na desa ť rokov dispozi čné 

oprávnenia a správu majetku súkromnej osobe. Považu jem to 

za absolútne nevýhodné pre mesto.  

A za tretie. Ako, od za čiatku hovorím, táto sú ťaž je 

a tento postup je v rozpore so zákonom o Bratislave , 

pretože sa týka skuto čne zásadného majetku a pod ľa tohoto 

zákona, ako som už nieko ľkokrát povedal, úkony, ktoré sa 

týka hospodárenia s majetkom mesta a správa majetku  do 

hospodárenia samozrejme a nakladanie samozrejme pat rí, 

podliehajú schváleniu zastupite ľstva. Vy toto robíte bez 

schválenia zastupite ľstva. Považujem to za protizákonné. 

A vôbec by som sa nedivil, keby niekto potom pod ľa zákona 

o obciach využil svoje právo  a napadol platnos ť tejto 

zmluvy, respektíve namietal neplatnos ť tejto zmluvy u súde, 

na súde, pretože pod ľa tohto zákona bude neplatná.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

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

Je úplne štandardné, pán poslanec, že v jednej sú ťaži 

sa sú ťaží viacero položiek. Je to úplne štandardné. Sa to  

deje aj v iných sú ťažiach. Takže a napríklad, keby sme 

súťažili samostatne veci, ktoré sa týkajú spravovania 

výtlkov, tak jedna činnos ť by bola rozbúranie jednotliv, 

jedného výtlku, potom by bolo, bola ďalšia činnos ť, by 

robil druhý, ktorý by zhrabal celý, celý tento odpa d 

a odniesol ho pre č a tretí by urobil túto činnos ť, že by 

zarovnal povrch asfaltom. Takže to si myslím, že to  by bolo 

nevýhodné a takýmto spôsobom to rozde ľova ť, to si myslím, 

že je nevýhodné. Je lepšie ke ď je jeden uchádza č, ktorý ke ď 

niekam ide, a má, aby znášal fixné náklady on sám 

a variabilné si rozložil, teda tieto fixy si rozkla dal do 

jednotlivých činností. Preto si myslím, že je to, že je to 

výhodnejšie.  

Samozrejme, my si, my tu máme benchmark. Ten benchm ark 

je stanovený, to je sú časnou jednotlivých výkonov, ktoré sú 

(gong) rozdielne pri každom, pri každej jednej činnosti 

v jednotlivých rozpo čtových a príspevkových organizáciách. 

My to chceme zjednoti ť. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

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

Ďakujem pekne za slovo.  

Pán primátor, ja sa priznám, že tie čísla, ktoré 

počúvam, tak mojim mozgom je to dos ť nepochopite ľné.  

Máme tu sú ťaž tridsa ť miliónov plus DPH, to znamená 

tridsa ťšes ť a hovoríme, že ro čné náklady príspevkových, 

rozpo čtových organizácií sú šes ť a pol, plus magistrát 

jedna osem. Ke ď to spo čítame a násobíme štyrmi, lebo táto 

súťaž je na štyri roky, tak nám približne vychádza to číslo 

tridsa ťšes ť, ale my v tejto prvej fáze sú ťažíme len 

rozpo čtové organizácie. A teraz v druhej fáze, možno 

niekedy, prídu príspevkové a príde magistrát. To zn amená, 

že to bude ďalší balík? Alebo tých tridsa ťšes ť je pre 

všetkých a my v prvej fáze sú ťažíme len rozpo čtové 

organizácie.  

Zárove ň ste, pán primátor, povedali, že v prípade, že 

sa riaditelia príspevkových alebo rozpo čtových organizácií 

nestotožnia s výsledkami sú ťaže, tak Vy toto nepodpíšete, 

oni nepodpíšu tie jednotlivé zmluvy, tak Vy to nepo dpíšete. 

Ja sa stále pýtam, pre čo ešte tá sú ťaž nie je zrušená. 

Opätovne. 

A po druhé, myslím, že som to tu už preberala, že 

súťažíme za hodnotu tridsa ťšes ť miliónov a poslanci, ktorí 

sú zodpovední za majetok tohto mesta, sú v tejto vý berovej 

komisii s hlasom poradným. Skúste mi aj na toto odp oveda 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. 

Dve faktické poznámky. Pán riadite ľ Gajarský. 

Tri faktické poznámky.  

Pán riadite ľ Gajarský, nech sa pá či.  

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

Ďakujem. 

Čo sa týka toho čo ste sa pýtali oh ľadne, som teraz 

zabudol, že čo s, čo ste sa pýtali tej sumy? Áno. Čo sa 

týka sumy, tá samozrejme sedí. A čo sa týka, je to celková 

suma. Teda tam nebudeme nie čo ešte separátne sú ťaži ť, alebo 

nie čo. To už je suma, ktorá zah ŕňa v sebe aj magistrát, aj 

ostatné rozpo čtové a príspevkové organizácie. Čiže ni č, 

nie čo, že čo by bolo navyše, hej?  

Ďakujem. 

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. 

Som rád, že pán Gajarský sa prihlásil predo mnou 

a myslel som si, že zodpovie pani Tvrdej to, čo som chcel 

ja poveda ť, ale neurobil tak, tak preto to teraz poviem ja.  
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Nie je pravdou, že sa sú ťaží pre rozpo čtové 

organizácie. Ke ď som požiadal pána Rumanna, vedúceho útvaru 

obstarávania, aby mi poskytol základné informácie 

o pripravovanej sú ťaži z poh ľadu zákona 502 o dodržaní 

predbežnej kontroly finan čných operácií, tak som takýto 

materiál nedostal, doteraz som ho nedostal. Dostal som 

aspo ň taký materiál, ktorý bol prerokovaný na verejnom 

prerokovávaní. Myslím, že to bolo verejné preroková vanie 

takého projektu, ktorý nám urobila nejaká nezávislá  firma, 

ktorá bezodplatne pre nás preskúmala všetky záležit osti 

a z toho vyplynulo, že sa toho zú častnili všetky, teda že 

sa toho tam kalkulovali všetky organizácie hlavného  mesta, 

čiže aj rozpo čtové, aj príspevkové a dokonca je tam 

napočítaná aj suma cirka pol milióna ko, euro (gong) za 

odvoz odpadu hlavného mesta, ktoré pod ľa tohto 

pravdepodobne budeme organizova ť prostredníctvom 

vysú ťaženej organizácie, čo ma privá, priviedlo do 

zúfalstva.  

Žia ľ, na túto tému nemám s kým v meste komunikova ť, 

takže ja som sa o túto záležitos ť aj prestal ďalej 

zaujíma ť.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Faktická poznámka pán poslanec Nesrovnal.  

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

Ja som chcel ešte tiež pani kolegyni posla ť toto, 

pardon, posunú ť to ďalej, aby ste vedeli, že táto sú ťaž je, 
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pokia ľ si pam, dvojkolová, to znamená, že po štyroch roko ch 

keď to vysú ťažíme nastane druhé kolo, ale to už pôjde úplne 

bez poz, bez akejko ľvek pozornosti verejnosti, pretože to 

kolo, druhé kolo má by ť iba užším výberom. Tak to nejak je. 

To znamená, že za tri roky sa to bude preklápa ť ďalej 

za tú istú sumu, ale to už nebudeme o tom vedie ť vôbec ni č.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec, tá sú ťaž je dvojkolová teraz, nie 

o štyri roky. Akože, najprv sa musel kvalifikova ť a kým.  

(poznámka: po čuť hovor mimo mikrofón) 

Nie.  

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

No dobre, prepá čte. Tak nie. Dvojkolová je teraz, ale 

za štyri roky je pripravené opakovanie, pred ĺženie, to si 

nerobte takto, to si pre čítajte, to ste tam predložili.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Áno, ale to nie je druhé kolo. 

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

To je pred ĺženie a to pôjde úplne bez pozornosti 

verejnosti. To tu hovorím, aby sme vedeli.  
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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, nech sa pá či, faktická.  

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

Myslím, že sa za číname to či ť a je nám to ešte menej 

zrozumite ľné ako na za čiatku. To znamená, že teraz sú, je 

veľký balík, ale prvá fáza sú iba rozpo čtové. Kedy budú 

príspevkové, kedy bude magistrát, kedy sa to ukon čí? Ako to 

je naplánované? 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Odpovieme Vám na to.  

Pán poslanec Kolek chce hovori ť. 

Nech sa pá či, pán poslanec . 

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

Ďakujem za slovo. 

Som členom komisie, ktorá sa zapodieva vyhodnotením 

záujemcov, ktorí zareagovali na vyhlásenú sú ťaž.  

Za prvé chcem uvies ť, že sú ťaž je vyhlásená na desa ť, 

respektíve jedenás ť objektov školských zariadení. Žiadne 

iné objekty. Toto som. Toto je presne tak.  

Čiže pokia ľ sa tu my bavíme či je tridsa ť bez DPH je 

veľa alebo málo a uvažujeme o všetkých objektoch. A to to je 
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mylná informácia, ktorú pán primátor nám uviedol už  na 

finan čnej umii,  na finan čnej komisii, že ve ď my tam 

postupne budeme naba ľova ť ďalšie objekty. Znova opakujem 

a konzultoval som to s pracovníkmi teda alebo členmi 

komisie, jednozna čne sme konštatovali, že sú ťaž takto 

vyhlásená sa dotýka jedenástich objektov školských 

zariadení v majetkovo, majetkovo zriadených magistr átom. 

Bodka. Ni č ďalej za tým sa nedá hovori ť. Všetko ostatné je 

skryté za tým, čo povedal pán riadite ľ, ke ď sme toto 

pripomienkovali na komisii, my robíme dobrú vec 

a pokra čujeme ďalej. Zabudol jedine poveda ť pre koho robia 

dobrú vec. 

Na tento ú čel sa tu prijala pracovní čka, ktorá je 

zbehlá, zdatná a odborne prispôsobená na to, aby sú ťaž 

dotiahla do konca. Nebudem menova ť. Je to zbyto čné, ale 

z tej komisie je to zrejmé. Ja tu mám otázku, aj ná klady 

spojené s týmto výberovým konaním vôbec záujemcov, predsa 

sú položkou, ktorá ur čite nebola v rozpo čte, pokia ľ sme 

stavali rozpo čet na za čiatku roka. Hej? To je nie čo naviac, 

čo malo takisto prejs ť, ke ď už ni č iné, tak aspom našim, 

našim plénom tuná a zastupite ľstvom, ktoré by aspo ň 

informáciu o tom dostalo. To reagujem na to, ke ď sa tu 

hovorí o tom, že sa nakladá s majetkom bez vedomia a bez 

možnosti zásahu poslancov. čiže to je, to je jedna vec, 

ktorá, ktorá je tak závažná, pán, pán primátor, ja 

garantujem, že ke ď nikto iný, ja napadnem výsledky tohto, 

tohto výberového konania už len z tohto titulu.  

Pokia ľ si dáte tú námahu a pre čítate si to čo bolo 

zverejnené vo vestníku a dáte si odpove ď na to, aký 

spôsobom môže by ť verejná sú ťaž robená, tak Vám vyjde 
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z toho, že naozaj to pochybenie  je tu tak flagrant né, že 

ni č iné nezostáva, iba to zruši ť. Už teraz. A čo najskôr.  

Druhá, teda druhá, tretia, štvrtá vec je, pán 

primátor, Vy ste sám hovorili, sám ste to povedali na tej 

komisii a to potvrdzuje to, čo povedala aj kolegy ňa Tvrdá, 

že áno, ja si preverím tieto situácie a uvidím. Čiže 

hovori ť tu o nejakom takom ako pevnom zástoji v tej veci, 

to sme z Vašich úst vtedy nepo čuli. A tam ste pripustili, 

že to môžte vyhodni ť aj, vyhodnoti ť aj tak, že, že 

dospejete k tomu, že je ten postup je zlý.  

Škoda, možno teda, že by som si pripravil materiály  

ako po, ako člen komisie, ktorá nemá právo hlasova ť, hej, 

má právo jedine, jedine by ť ú častná, lebo nie sme odborne 

spôsobilí v takejto závažnej veci rozhodova ť. Sme tam 

štyria, respektíve piaty, piati poslanci. Hej? 

Čiže tu je to všetko postavené do tej roviny, že 

pokia ľ by pán, pán kolega teda Nesrovnal nebol prišiel 

s týmto, s týmto problémom po čas leta, ktoré bolo 

zverejnené, doteraz by sme možno o tom nevedeli.  

Znova sa treba vráti ť na za čiatok. Tá iniciatíva bola 

robená pánom Nesrovnalom, aby sme dostali informáci u, čo sa 

to vlastne robí. Hej?  

Tie náklady, nebudem sa k tomu vyjadrova ť, to bola 

jedna z prvých požiadavok, ktoré sme hovorili, poki aľ 

hovoríme o, o sume, z akej, akých podklady vychádza jú. Ja 

gratulujem pánovi Hr čkovi, že sa mu podarilo zosumarizova ť 

tieto náklady z informácií a v tom smere naozaj rob í 
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nadprácu, ktorá teda nám ostatným poslancom nie je taká 

bežná a ur čite robí, robí, ve ľa, ve ľa času tomu venuje.  

To je, to je to, čo sa protiví, aspo ň z môjho poh ľadu, 

dobrým mravom, ktoré, ktoré by mali akože skôr ujas ňova ť 

a spreh ľadňova ť to, čo robí na jednej strane magistrát, na 

druhej strane poslanci, aby vôbec nemali pochybnost i o tom, 

že to, čo je robené je aj možno nie v súlade s dobrými 

mravmi a v súlade so záujmami magistrátu.  

Dás, da ť do rovníka dobrá vec v tomto smere ur čite na 

druhej strane nemôže by ť mesto a obyvate ľ Bratislavy. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Dve faktické poznámky a ja sa pridám tre ťou.  

Takže pani poslanky ňa Tvrdá.  

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

Ďakujem pekne za slovo.  

Je mi ľúto, že som sa vlastne nedozvedela nové 

skuto čnosti z predsedníckeho stola ale od kolegu, že za 

jedenás ť objektov sme vyhlásili sú ťaž na tridsa ťšes ť 

miliónov a zárove ň, ale bolo povedané, že tých objektov je 

stoosemnás ť, to znamená, že stosedem je niekde vo vzduchu. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Hr čka, faktická na pána poslanca Koleka.  

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ja by som sa ešte teda chcel spýta ť, lebo a pod ľa tých 

vy dáte zverejníte v Európskom vestníku, že obstará vate za 

tridsa ťšes ť miliónov, pri čom viete, že v najbližších 

štyridsiatich ôsmich mesiacov to nemôžte naplni ť, pretože 

niektoré zmluvy vám bežia, a v najlepšom prípade vá m tie 

ostatné subjekty budú naskakova ť do systému priebežne. Ako 

sme po čuli, niektoré do toho systému ani nemusia nasko či ť, 

a teraz vám niekto vysú ťaží na tridsa ťšes ť miliónov zákazku 

a jednotkové ceny. Ale potom vy zistíte, že nebude to na 

tridsa ťšes ť, bude to ledva na osemnás ť, pretože ostatné 

subjekty to majú teda zazmluvnené a nasko čia až po roku, po 

dvoch a tak ďalej. Ďalšia polovica to odmietne, čiže 

dostaneme sa na devä ť miliónov, a potom vám ten, kto 

súťažil, mal na to náklady a tak ďalej, povie, že vy ste ho 

vlastne oklamali, lebo ste mu povedali, že bude ma ť zákazku 

na tridsa ťšes ť miliónov a on ju bude ma ť reálne na devä ť. 

No, to je jedna z vecí. 

A naozaj pán primátor, ja by som Vás poprosil, keby  

ste mi, lebo, tu sa naozaj dostávame k tomu. Na tej  zmluve 

neni vytla čený dátum podpisu zmluvy, ale je tam doplnený  

pečiatkou, čo je, pod ľa mňa, ve ľmi neštandardné. Preto by 

som Vás naozaj, skôr než skon čí diskusia poprosil, aby ste 

sa mi (gong) vyjadrili, či podpisujete prázdne zmluvy, 

alebo či ste naozaj tú zmluvu podpísali 26. 6. 
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Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec, ja sa k tomu vyjadrím. Len chcem, aby  

ste sa vyjadrili Vy.  

Chcem faktickou reagova ť na pána poslanca Koleka.  

Dva týždne pred pánom poslancom Nesrovnalom mesto 

Bratislava zverejnilo informáciu, že robí toto 

obstarávanie.  

Len aby ste mohli pokojne spáva ť, že to nebol pán 

poslanec, ktorý sa tu postavil na námestie a za čal sa 

tvári ť, že on objavil Ameriku, neobjavil. My sme zverejni li 

informáciu, že obstarávame. O detailoch sme sa poto m 

rozprávali na finan čnej komisii. 

A ja chcem poveda ť jednu, jedinú vec. Dokážete, 

prosím, rešpektova ť to, že ak tá sú ťaž prinesie lepšie 

ceny, než za aké sa tie služby poskytujú dnes, že t á sú ťaž 

bola úspešná?  Toto je pre m ňa jediné a hlavné kritérium. 

Ak sú ťaž prinesie lepšie jednotkové ceny na revízie, na 

kosenie, na upratovanie, vtedy má zmysel, aby k nej  tie 

organizácie pristúpili, vtedy má zmysel tá sú ťaž tak, jak 

sme ju vyhlásili. 

Len faktickou poviem, ešte mám osem sekúnd, finan čná 

komisia povedala, urobte jedenás ť sú ťaží. To sme prijali 

v auguste. Jedenás ť sú ťaží na upratovanie, na toto. To 

znamená, v jednej škole bude (gong) jeden upratova ť, jeden 

robi ť revízie, ďalší bude robi ť to, to bol návrh finan čnej 

komisie. Čiže oni vidia potrebu ušetri ť. My sa to zatia ľ 

snažíme v jednom balíku, to je celé.  
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Čiže reagujem, pán poslanec, že to nebol objav 

z vonku.  

Pán poslanec Nesrovnal chce reagova ť na m ňa, ale 

nemôže, lebo ja som dal faktickú na pána poslanca K oleka, 

čiže Vy sa môžte.  

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

Ja reagujem na pána Koleka.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Môžte na Koleka. Nech sa pá či. 

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

Je to informácia pre ňho, že mesto zverejnilo  

v Európskom vestníku na konci júna, nikomu ni č nepovedalo 

a v polovici júla, asi desa ť dní pred vypršaním lehoty, 

kedy už sa ni č nedalo robi ť, ni č sa nedalo ovplyvni ť, 

všetko už dávno bežalo, vtedy ste to povedali verej nosti, 

pán primátor. Takže tri týždne to bolo v utajenom r ežime.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Európsky vestník je utajený režim?  
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JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , poslanec MsZ: 

Áno, pre, pre bežných Bratislav čanov, je to ako 

utajený režim. To takto nazvem, hej? lebo do toho n ikto, 

povedali ste, až ke ď to bolo dávno zverejnené.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Dobre, ale nebolo to tak, že Vy ste s tým prišli. T o 

som len reagoval na pána poslanca Koleka, lebo ste 

povedali: keby to nebol povedal, nikto o tom nevie.  My sme 

to zverejnili pred pánom poslancom Nesrovnalom.  

Pán poslanec Kolek, nech sa pá či, môžte reagova ť na 

faktické.  

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

Ďakujem. 

Ja som naozaj myslel presne to, čo pán Nesrovnal 

hovorí. Pre m ňa informácia a dám za to polovicu mesa čnej 

odmeny, asi pre vä čšinu poslancov bola práve odtia ľ, že on 

zverejnil, alebo zistil tú informáciu, ktorú ja hov orím, 

sme mali dosta ť priamo od Vás.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec Len č je ďalší prihlásený. 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 21. november 2013  

 402 

Ing. Peter   L e n č , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo, pán primátor. 

Pán primátor, ja si myslím, že najvä čším problémom je 

ten balík asi. A ja som si doteraz myslel, že sú ta m 

zmiešané iba jablká a hrušky, ale pod ľa toho, čo pán 

kontrolór hovorí, tak sú tam ešte aj slivky primieš ané.  

Ja, ja nespochyb ňujem a myslím, že ani ria, ani 

riaditelia ZUŠ-iek, že by im padlo vhod, aby údržbu  

objektov prevzal niekto iný a odbremenil ich od tej to 

činnosti, ktorá, ktorá ich neskuto čným spôsobom zamestnáva. 

Ale tým, že sú tam pomiešané ešte, že je tam pomieš aná ešte 

aj prevádzka, tak myslím, že toho sa oni obávajú, ž e im to 

veľmi skomplikuje život.  

Keď upratova čky, vrátnici a, a neviem kto ešte proste, 

keď potrebujú operatívne zasiahnu ť, že budú musie ť písa ť 

niekde objednávku a čaka ť dve hodiny, kým niekto príde 

zastavi ť proste te čúcu vodu neviem kde.  

A ja som sa teraz dozvedel novú informáciu. Alebo t eda 

neviem ako to je. Ja som si doteraz myslel, že podk ladom na 

to verejné obstarávanie je ten známy audit, na ktor ý sa aj 

pán kolega Nesrovnal, svojho času pýtal, že by bolo dobré, 

keby ho mesto zverejnilo. Ja som myslel, že to je t en 

audit, ktorý ste hne ď po vo ľbách s ľubovali, že treba všetko 

zauditova ť. Pán kontrolór hovorí o nie čom inom, že niekto 

pripravoval.  

(poznámka:  po čuť hovor mimo mikrofón) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

To je ten, to je ten.  

Ing. Peter   L e n č , poslanec MsZ: 

Dobre. 

Takže k tomu auditu. Niekto sa tu pýtal, že čo ten 

audit stál. Mám pocit, že to bol audit zadarmo?  

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. Takže potom ten audit to ľko, ko ľko stál, tak, tak 

aj vyzerá, pretože ja mám informáciu, že sú tam hau snumerá 

a na základe tohto sa obstaráva, prosím pekne. A to  

štvorcové metre, ktoré sa majú upratova ť, záchody, ktoré sa 

majú čisti ť a tieto, proste v desiatkach nesedia.  

Riaditelia si dali tú námahu, aby prekontrolovali t ie 

údaje, ktoré sú tam uvedené a takúto mám od nich 

informáciu, že sú tam hausnumerá. Takže na základe tohto 

sa, sa obstaráva.  

Pán primátor, ja Vám dám takú priate ľskú radu, zrušte 

to, to výberové konanie, ak nie, tak naštvete asi d osť ve ľa 

ľudí.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Faktickou poznámkou reaguje pán poslanec Nesrovnal.  

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

Chcel by som pripomenú ť kolegovi, že audit, o ktorom 

hovorí, neexistuje. Existuje nejaký papier, ktorý j e 

nepodpísaný a ktorý nevie, nemá autora a tým pádom nikto 

nenesie zodpovednos ť za to, čo tam je napísané. Takže tá 

súťaž nemá oporu v žiadnom dokumente. Je to proste vyc ucané 

z prstu.  

Pán primátor, Vy ste povedali, že nie Váš problém, že 

to nikto nepodpísal. To ste povedali do (poznámka:  nie je 

rozumie ť asi jedno slovo) To znamená, ste priznali, že to 

nikto nepodpísal. To znamená, audit neexistuje.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Slovenská asociácia facility managementu nie je nik to. 

Je to organizácia, ktorá exituje v tejto krajine.  

Jej zástupky ňa predstavila všetkým riadite ľom 

rozpo čtových a príspevkových organizácií za čiatkom tohto 

roku príspevky, respektíve výsledok auditu. Fyzická  osoba, 

ktorá to robila, sa podpísala, prezentovala výsledk y toho 

auditu a.  
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(poznámka:  hovor mimo mikrofón v rokovacej sále) 

Nepodpísala, možnože to je pre Vás dôležité, ale 

robili to reálni ľudia, ktorí s tým majú skúsenosti 

a volajú sa Slovenská asociácia facility management u.  

Zožeňte si kontakt, spýtajte sa či je to tak. 

Neklameme vás. Videli ju reálni ľudia. Ako, toto chcete 

spochybni ť, že niekto sa tomu venoval?  

Podklady, ktoré dali riaditelia, tie uviedli do 

správy. Ke ď dali iný po čet záchodov, iný po čet štvorcových 

metrov, tak hádam to nezistili len tak? 

Pán poslanec Hr čka chce reagova ť na pána poslanca 

Lenča.  

Nech sa pá či. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Ono, ja by som len, opravte ma, ak sa mýlim. Ak 

nejaké, nejaká firma ponúkla pri právnom zastúpení tridsa ť 

eur na meter štvorcový, bola to podozrivo nízka, te da 

tridsa ť eur na hodinu, bola to podozrivo nízka cena 

a z toho dôvodu sme ich neobstarali. Pretože to bol a 

pravdepodobne nekvalitná služba.  

Keď nám niekto spraví audit za nulu, tak to už, na, na  

tridsa ťšes ť miliónové obstarávanie, lebo tie právne služby 

neboli ani z ďaleka na takú sumu, tak ke ď nám niekto urobí 

audit za nulu, tak to nie je podozrivo ani (poznámk a:  nie 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 21. november 2013  

 406 

je rozumie ť) my na základe toho auditu ideme obstaráva ť za 

tridsa ťšes ť miliónov.  

Môžte mi, prosím Vás, ukáza ť paralelu toho rovnakého 

hodnotenia týchto dvoch vecí? 

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: 

Chcel som reagova ť na pána Len ča, čo sa týka tých 

nezrovnalostí. Tak riaditelia si porovnávali samozr ejme 

jednotlivé stavy, po čty a tak ďalej, jak ste hovorili. Ja 

som sa ich na to aj v čera pýtal, že kde boli nejaké 

markantné rozdiely a tak ďalej. Ale bolo mi povedané, že 

neboli tam nejaké ve ľké. Možnože v jednom prípade, a tam mi 

nebolo povedané konkrétne, v ostatných dvoch, myslí m ktorý, 

ja som sa to otvorene pýtal, tam boli naozaj nejaké  menšie 

čísla, ktoré nesedelo, nesedeli tam po čty pisoárov 

a umývadiel. Takže to sa ur čite opravilo, ale takto mi to 

bolo povedané.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán mestský kontrolór.  

Nech sa pá či. 
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Ing. Peter   Š i n á l y , mestský kontrolór hlavného mes ta 

SR Bratislavy: 

Ďakujem za slovo. 

Ešte na pána Len ča reagujem, hej? 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Áno. 

Ing. Peter   Š i n á l y , mestský kontrolór hlavného mes ta 

SR Bratislavy: 

Pán Len č, čo sa týka toho auditu, ktorý bol vykonaný, 

on teda naozaj má hlavi čku a ja som sa potešil, že som ho 

dostal, lebo som patril k tým pracovníkom, ktorí na  jeho 

prezentáciu, žia ľ, neboli prizvaní, pravdepodobne omylom, 

pravdepodobne omylom, preto, lebo ja teda nemusím v eľmi 

k nákladovosti hlavného mesta študova ť.  

Tak som si ho naozaj poctivo preštudoval a okrem to ho, 

že ten podpis, že tam neni, mi to vadí preto, lebo tým sú 

základné náležitosti prípravy verejného obstarávani a neni 

naplnené. Tak ja by som sa bol uspokojil aj s podpi smi 

iných ľudí tuto na tomto úrade našom, ale ani žiaden iný 

podpis, žiadneho iného pracovníka doteraz som nedos tal. 

Pána primátora som na to poprosil teda, že by teda sa 

mohol úrad pozrie ť na dodržiavanie zákona 502 a pravda je, 

že teda už tvrdo na tom makajú, ako dostal som info rmácie 

z magistrátu, že teda chystajú ve ľmi seriózny nový predpis, 

akým spôsobom budú postupova ť. Čo ni č nemení na veci, že je 
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otázka, ktorú som vtedy položil, je stále aktuálna (gong) 

platná, nevieme, ktorí úradníci pripravili podklady  na 

tridsa ťšes ť miliónov.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Len č reaguje na faktické poznámky.  

Ing. Peter   L e n č , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

K tomu auditu ja mám teda také vedomosti od viacerý ch 

riadite ľov ZUŠ-iek, že viacerí to rozporovali.  

Údajne to teda zobralo dva týždne času, ktorým sa 

museli venova ť týmto audítorom, ktorí tam reálne aj boli, 

ale výsledky toho proste sú nejaké iné. Neviem, odk ia ľ tie 

čísla pobrali, ktoré tam napísali, ale, ale nesedí t o so 

skuto čnos ťou.  

Ďakujem. 

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 by som ten príspevok rozdelil do dvoch častí.  
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Keďže musím by ť stru čný, tak v prvej si len tak 

povzdychnem nad tým, pán primátor, že tento outsour cing, 

ktorý sme celých vyše dvadsa ť rokov praktizovali 

v Bratislave, mal som za to, že aj Ty si toho názor u, 

nepriniesol vždy jednozna čne pozitívne výsledky. A aj preto  

možné je o Bratislave  poveda ť, že tu platí, že zatia ľ čo 

pracovníci, ktorí pracujú tu na magistráte, tak ich  

odmenenie a dovolím si poveda ť bez toho, že aby som bol 

populista, to sa týka aj práce poslancov, sa pohybu je na 

škále od slabé po mizerné, ale outsourcované činnosti sú 

platené na škále od dobré až hojné. Tak to, tak to vyšlo. 

Tí ľudia si to vedeli presadi ť a myslím, že aj spolo čne sme 

to ve ľakrát kritizovali.  

Tento na poh ľad správny trhový princíp, by bolo 

najvyšší čas prehodnoti ť a nerobi ť niektoré práce za príliš 

drahé ceny.  

A teraz k tomu predloženému  návrhu. Ja som sa neta jil 

ani na poradách, že nemožno ani žartom uvažova ť o tom, že 

by sa uzavrela nejaká zmluva a tá by sa potom rozši rovala 

aditívnym spôsobom. To ako keby sme, a ja som poved al 

presne tento príklad už raz, ako keby sme vysú ťažili 

odhŕňanie pred týmito oknami na štyroch metroch štvorcov ých 

a potom tú zmluvu rozšírili na zvyšok mesta. Nemožn o, 

nemožno takto si vyklada ť zákon a verím, že ani taký úmysel 

nikto nemá.  

Za druhé, odporú čam, ak majú by ť úspory reálne poveda ť 

jasne o aký objem mestských inštitúcií ide. Ak ich má by ť 

stoosemnás ť, tak potom najvä čšiu úsporu dosiahneme ak ich 

teda nebudeme robi ť salámovou metódou. Pretože za prvé do 
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konca volebného už obdobia to nestihneme a za druhé  

nestihneme to ani za ďalšie, ani iné volebné obdobia. To je 

prive ľa objektov. Treba to pripravi ť jasne, komplexne 

a transparentne poveda ť čo sa má dosiahnu ť. 

A ešte jedna výhrada sa tu zjavuje, že v jednom bal íku 

sa nedosiahnu najlepšie ceny. A dáva aj mne to istú  logiku, 

hoci nemám takú skúsenos ť ako niektorí z vás s objednávaním 

takýchto externých služieb. Predsa sa javí, že sotv a môže 

byť firma ideálna na úplne všetky služby a tak si zrej me 

bude niektoré prenajíma ť od tretích firiem a priráža ť si 

k tomu svoj zisk. Ale kto má pravdu, či kritici, to že 

v jednom balíku alebo nie, to by sa malo naozaj pot om 

vyrieši ť porovnaním takýchto ponúk.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Diskutuje pán poslanec Dinuš.  

Bc. Martin   D i n u š , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Pán Budaj, musím poveda ť, že ste už tak mierne 

nazna čili to, k čomu sa chcem vyjadri ť ja. 

Bohužia ľ, táto sú ťaž tu vznikla nejakým takým záhadným 

spôsobom. Nikto sa k nej nevyjadril, kým bola schvá lená, čo 

je pre m ňa také, také divné, pretože. A práve to je dôvod, 
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pre čo teraz ja budem trošku možno dlhší, lebo chcem sa 

k tomu vyjadri ť.  

Pre m ňa je zvláštnou záhadou pre čo postavíme sú ťaž, 

ktorá je v takýchto ve ľkých sumách na to ľko objektov. Tým 

pádom vlastne už dopredu je dané, že to môže vyhra ť len 

nieko ľko firiem. Firiem ve ľmi finan čne silných. Ja dám krk 

na to, že je tu iks menších firiem slovenských, 

bratislavských, živnostníkov, ktorí by sa radi pobi li o tie 

objekty, o tie menšie jednotlivé kúsky,  ale nemôžu , lebo 

samozrejme to nezvládajú urobi ť takúto vec.  

Je mi to strašne ľúto, pretože sa stane presne to, čo 

nazna čil pán Budaj a to je to, že to chytí nejaká ve ľká 

firma, samozrejme všetko nebude vedie ť zvláda ť, bude si 

prenajíma ť tieto malé slovenské firmy, tým dá odrobinky, 

oni si zoberú maržu, ale kvalita neni zaru čená. Pre čo neni 

zaru čená? Lebo skúste sa háda ť s ve ľkou firmou a skúste sa 

hádať so živnostníkom. Kto bude silnejší vo či nám.  

A strašne ma mrzí, že sa o tomto nerozprávalo, pred  

tým než tá sú ťaž bola spustená a preto hovorím tiež, že 

zruši ť.  

Takže môj názor je ten , že jednozna čne zastavi ť túto 

súťaž a prehodnoti ť odznova čo s tým.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 
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Druhý krát diskutuje pán poslanec Kolek.  

Nech sa pá či. 

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

Ďakujem za slovo. 

To, čo tu odznelo možno doplním ďalšími vecami, ktoré 

sme pripomienkovali v rámci tých bodov, ktoré boli vo 

vyhlásenej sú ťaži. 

Jedna z podmienok, nie je to tajomstvo, je, aby fir ma, 

ktorá sa uchádza v tejto sú ťaži a chce uspie ť deklarovala 

prís ľub banky na úver pä ť miliónov. Pä ť alebo tri? To už je 

v princípe jedno. Hej? Ke ď sme sa pýtali, že pre čo je to, 

hej, takto postavený, postavený jeden z pomerne váž nych 

bodov tejto, tejto výzvy, tak bolo povedané, lebo m y sa 

ur čite budeme dostáva ť do platobnej neschopnosti, čiže táto 

firma musí by ť dostato čne silná, aby prefinancovala to, čo 

my im nebudeme vedie ť zaplati ť.  

Toto nie je žart. Toto bolo povedané. Takto to bolo  

deklarované, ke ď sa pý, ke ď sme sa pýtali pre čo je tam 

takáto požiadavka? To teda narážam len na to, že ta m žiadny 

slabý sa nemohol, nemohol ani len pomyslie ť, že by sa 

zúčastnil tejto sú ťaže.  

Informácia, že sa prihlásili štyria, ktorí vzh ľadom na 

to, že nesplnili všetky podmienky, sú opätovne vyzý vaní, 

aby dopl ňovali, dopl ňovali, dopl ňovali podklady, ktoré 

nedali v prvom kole, napriek tomu, že to bolo termí nované, 

zase napovedá tomu, že tu je enormný záujem, aby na koniec  

nejaký ten ví ťaz z tejto sú ťaže vyšiel. Hej.  
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Je to všetko, pán primátor, na to, aby ste, pardon za 

výraz obrazný, hodili biely uterák.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán riadite ľ Gajarský chce reagova ť.  

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

Pokia ľ viete, čo sa týka aj ostatných sú ťaží, naozaj 

ten postup, aj čo sa týka Úradu pre verejné obstarávanie je 

taký, že ve ľmi ťažko by sa akceptovalo to, ak by sme  

nejakého uchádza ča vyhodili na základe toho, že nejaký 

dokument nedodal alebo proste nie je to úplne by so m 

povedal akceptované, on by mohol namieta ť, pred ĺžil by sa 

zase celý proces a predpokladám, že je tam ve ľká 

pravdepodobnos ť, že Úrad by mu to nakoniec uznal. Takže my 

sa snažíme o to, aby tam jednoducho zostalo čo najviac 

uchádza čov a snažíme sa postupova ť korektne. Pýtame sa ich, 

či to vedia doloži ť, nevedia, ale musia doklada ť iba to, čo 

mali doloži ť, alebo respektíve čo bolo uvedené v sú ťažných 

dokumentoch. To čo sa od nich požadovalo.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Kolek chce reagova ť.  

Nech sa pá či. 
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Ing. Ignác   K o l e k , poslanec MsZ: 

Vyhláška k verejnej sú ťaži hovorí, že sa, áno, 

v ur čitých zmysloch porušovali možné splnenie dožiadania  

dokladov, ktoré boli nejasné a vyhláška hovorí o to m, že 

termín na dodanie môže by ť minimálne dva dni. Dva pracovné 

dni. My napriek tomu, že sme v tejto, v tom dožiada ní, aby 

podklady boli doplnené, termín uviedli, akceptovali , alebo 

snaha oprávnených členov komisie je, aby sa akceptovalo aj 

to, ke ď tento termín nebol splnený. A opätovne sa žiadajú 

o ďalšie a ďalšie doplnenie.  

Čiže toto je realita, pán riadite ľ. Nie, že sa tu 

obávame toho, že nám ÚVO alebo, alebo organizácia, ktorá 

môže v tomto smere hovori ť, že o splnení, respektíve 

nesplnení. My sami si vytvárame tie podmienky tak, aby sme 

mali takú benevolenciu, že to naráža na logiku mysl enia.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Nesrovnal, neviem, či ste už dvakrát 

vystupovali. Potom to zrejme zariadenie ukazuje zle . Takže 

druhé vystúpenie pána poslanca Nesrovnala.  

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

Ďakujem pekne, lebo som nemal dve.  
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Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Jasné. 

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

Vážený pán primátor, vzh ľadom, milé kolegyne 

a kolegovia, vzh ľadom na výsledky tejto diskusie, ktorá 

odhalila vlastne celý rad závažných pochybení, či už 

procesných, právnych, vecných, faktických, navrhuje m 

nasledujúce uznesenie: Mestské zastupite ľstvo žiada 

primátora, aby zrušil sú ťaž „prevádzka a údržba 

nehnute ľností a zariadení“ vyhlásenú v Európskom vestníku 

27. 06. 2013 a v spolupráci s finan čnou komisiou pripravil 

súťaž novú. Termín 28. 02. 2014. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

K tomu sa vyjadrím, pretože ja som tiež toto zvažov al. 

Má to samozrejme limity v zákone o verejnom obstará vaní, 

ktorý hovorí o tom, že sú ťaž môžete zruši ť za zákonom 

stanovených podmienok. Uznesenie mestského zastupit eľstva 

medzi ne nepatrí, to len tak poviem. Ale to by práv nik 

doktor Nesrovnal ur čite mal vedie ť. Žia ľ zatia ľ to nevie.  

Je paragraf 42 zákona o verejnom obstarávaní, ktorý  

hovorí, kedy môžete zruši ť, čiže nie je možné zruši ť 

bezdôvodne. Toto nemá zatia ľ dôvod. To bolo, že zruši ť. 

Lebo my chceme. Takže, len nazna čujem, že sú tam vymenované 

dôvody v zákone, ktoré treba preskúma ť.  
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Ja tiež zvažujem tú myšlienku, vyjadrím sa k tomu, len 

chcem aby ste povedali to, čo chcete poveda ť k tejto 

k tejto téme. 

Pani poslanky ňa Dzivjáková, faktickou poznámkou. 

Nech sa pá či. 

Ing. Zuzana   D z i v j á k o v á , poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem, pán primátor. 

Ja tento problém vidím aj v dvojakom prístupe 

k problematike, k problému hospodárenia s majetkom,  

zvereným majetkom, ktorý máme my ako magistrát a me stské 

zastupite ľstvo.  

Pán Gajarský prezentuje manažérsky prístup, ktorý b y 

bol v poriadku, pokia ľ by hospodáril a zodpovedal za svoju 

súkromnú firmu. To nám vadí, že pred tým, než sa sp ustilo 

celé toto rokovanie a celý tento postup manažéra 

v podmienkach samosprávy, mali sme sa o tomto probl éme 

rozpráva ť. Malo by ť vyhodnotenie, efektívnos ť a mal pán 

Gajarský ako šéf predloži ť argumenty a získa ť nás číslami, 

aby sme podporili jeho zámer. V tom vidím ja základ ný 

problém, ktorý tuná nastal. 

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 Dinuš.  
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Bc. Martin   D i n u š , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Zvolil som si faktickú poznámku, lebo vlastne Vy st e 

mi dali cestu jak sa to opýta ť.  

Pán primátor, je dôvod pre čo ju zruši ť a to je presne 

to, čo teraz pomenovala pani Dzivjáková, to som presne 

chcel poveda ť.  

A ja ešte kladiem jednu otázku, pre čo sme to neurobili 

tým spôsobom, že sme sa najprv o tom nebavili a tut o sa to 

neschválilo. 

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 ešte jednu drobnos ť tam teda doplnil. Ke ď 

sme sa tu bavili o tendri na autobusy a trolejbusy,  

elektri čky, bol tu nieko ľkokrát. Ke ď sa bavíme o iných 

výberových konaniach, tiež sa dostanú do zastupite ľstva, 

tridsa ťšes ť miliónov sa sem nedostane.  

A ďalšia taká drobnos ť, my nemáme inventarizáciu, čo 

sme sa dozvedeli, tri roky. My nevieme poh ľadávky, nevieme 

stavy na ú čtoch, nevieme ni č, ale ideme za tridsa ťšes ť 

miliónov obstaráva ť, lebo vieme aké máme náklady. My 

nevieme reálny stav financií, my nevieme ko ľko máme 
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pohľadávok presne, ko ľko máme proste pe ňazí na ú čte, ktoré 

sú, lebo tam pä ť miliónov sa zrazu objavilo, ktoré sa tu 

tri roky, sa o nich nevedelo, ale ideme obstaráva ť na 

základe čísiel, ktoré ani nevieme ako, akú majú vypovedaciu 

hodnotu. Hej? Lebo vlastne Vy z nejakých čísiel vychádzate, 

ale ke ďže nemáte niektoré ani kone čné stavy, neviete 

niektoré čísla ako sú relevantné, či tam je všetko 

zapo čítané, či tam nie čo neni zabudnuté alebo tam neni 

nie čo pridané z nejakého iného balíka, tak na základe 

týchto nepresných čísiel ideme robi ť obstarávanie, de facto 

možno záväzné. Pod ľa, k čomu ho chcete prirovna ť? Vy nemáte 

ani istotu, že tie čísla, na základe, ktoré ste dostali, sú 

presné. (gong) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Nesrovnal, faktická. 

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

Pán primátor, podstata môjho návrhu je vô ľa 

zastupite ľstva ukon či ť túto sú ťaž a urobi ť ju poriadne.  

Ak Vy sa nám ešte vysmievate, že nevieme poveda ť 

riadne teda dôvody pod ľa zákona, prepá čte, ale ako to je 

skuto čne slabé toto. Vy ste primátor, Vy ste štatutár toh to 

mesta, Vy máte všetky, všetky vedomosti a podklady k tomu, 

aby ste tak spravili. My Vám tu vyjadrujeme politic kú vô ľu.  
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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 má faktickú poznámku.  

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

Ďakujem. 

K tomu čo tu odznelo, dodávam len jedno. V tej sú ťaži, 

vyhlásenej sú ťaži sa hovorí v cene, ona je ohrani čená 

totižto aj zdola, medzi dvadsa ťosem až tridsa ť miliónmi. 

Čiže teoreticky záujemca nemôže da ť nižšiu ponuku.  

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. 

Ja by som doplnil pána poslanca Hr čku k tomu všetkému, 

čo vymenoval, čo nevieme, tak doplním aspo ň nie čo, čo 

vieme.  

Naši kolegovia na obstarávaní sú v sú časnosti teda 

naozaj poctivo zahltení touto prácou a ja im nezávi dím, 
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koľko im to dá zabra ť, aby toto celé organizovali v zmysle 

tom, ako sme sa tu aj teraz dopo čuli od kolegov, prvý raz 

to po čujem, že ako sú organizované teda tie stretnutia 

s poslancami pozorovate ľmi.  

Ale chcem poveda ť to, čo teda ur čite vieme, vieme, že 

plus – mínus jedno obstarávanie je dvadsa ťdva len na OCH, 

ktoré čakajú na spustenie a čakajú už aj dva roky. Hej? 

A je to vec, ktorú diskutujeme na operatívnej porad e a my 

to všetci vieme a logicky sa tým zaoberáme a pán pr imátor 

má pravdu ke ď povie, že nemá ľudí na obstarávaní, lebo je 

to jednoducho tak, len druhá vec je, že dvadsa ťdva vecí nám 

visí vo vzduchu.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Ešte sa prihlásil druhý raz pán poslanec Dinuš.  

Bc. Martin   D i n u š , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

To bude asi moje posledné slovo v tejto veci, je, ž e 

aby bolo celkom úplne jasné, ja nie som proti sú ťaži ako 

takej, som proti sú ťaži vyhlásenej týmto spôsobom, takýmto 

štýlom.  

Preto som aj spomínal tých drobných živnostníkov, 

pretože si myslím, že to je to, čo tu podporí zamestnanos ť 
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v meste Bratislava, to je to, čo pomôže Bratislav čanom, to 

je politika pre ľudí, nie politika pre korporácie. 

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: 

Ďakujem. 

Čo sa týka samotných čísiel, ktoré, tie nám dávali 

jednotlivé príspevkové organizácie a jednotlivé roz počtové 

organizácie, takže tie čísla sú od nich. Tie máme 

odkontrolované. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Ak dovolíte, ja sa k tomu chcem vyjadri ť takisto, 

pretože pracujeme tu s pojmami, kde máme pocit, že 

nevýhodné, pre koho je to dobré a podobne.  

Najprv odpoviem na konkrétnu otázku pána poslanca 

Hrčku.  

Pán poslanec, mám takú metódu na podpisovanie 

dokumentov, že kedy dokument príde do kancelárie, d ostane 
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pečiatku a potom, ke ď odíde, tak do toho sa dopisujú 

dátumy. Nedá sa s tým ni č urobi ť.  Proste tie veci sú mimo. 

Dajú sa odfoti ť. Čiže robím to pre kontrolu, aby niekto 

nehovoril, že u primátora nie čo dva týždne je na stole, 

týždne a podobne. Ni č také sa teda u m ňa nevyskytuje. Takže 

ja viem presne preukáza ť, neviem to teraz poveda ť, ani Vám 

ten dátum nepoviem, ale Vám ukážem ten dokument s t ým 

originálom, s tou pe čiatkou kedy prišlo a kedy odišlo. To 

zapisujú moje diev čatá, do toho sa nedá zasiahnu ť. Čiže 

nájdeme ten dokument, tak ako ho, tak ako bol predl ožený.  

Čiže odpoviem Vám na tú otázku, len ja to neviem, ja  

si to nepamätám, tých dokumentov je naozaj ve ľa a nechcem 

Vám dáva ť informáciu, ktorá je nekorektná.  

Čo sa týka celej ten sú ťaže. Prosím, hovori ť o to, 

o tom, že ako to bude, či budú ďalšie organizácie, alebo 

nebudú. My sa chceme od trhu dozvedie ť, za aké peniaze sú 

schopní robi ť služby. Pretože malí živnostníci pána 

poslanca Dinuša, pán poslanec ma teraz nepo čúva, malí 

živnostníci pána poslanca Dinuša to vlastne riešili  v tom 

meste tak, že máme iks zmlúv, ve ľa a majú rôzne ceny. Za tú 

istú vec platíme rôzne ceny. Možno je to dobré, pod porujeme 

tým zamestnanos ť, ale neviem, či je to ekonomické.  

Tá asociácia, ktorá sa vyzná vo facility managmente , 

po slovensky správe budov, nám hovorí, mohli by ste  ušetri ť 

trvalo peniaze, keby ste za nižšie ceny obstarávali , 

respektíve zabezpe čovali tie služby.  

Čiže my sa snažíme z toho trhu dozvedie ť, čo nám 

ponúkne.  
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Kľúčová základná vec pre m ňa na zrušenie sú ťaže  alebo 

nezrušenie je výsledok.  

A pán poslanec Hr čka má pravdu. Poveda ť základ ňu ko ľko 

na to dávame dnes a ko ľko nám prinesie tá cena, ktorú 

prinesie sú ťaž. Ak tá cena bude vyššia, ako je tá sú časná, 

tak sa nemáme o čom bavi ť. Tá sú ťaž musí by ť zrušená. Toto 

sa chceme dozvedie ť od toho trhu, čo nám ponúka z h ľadiska 

ceny za tú službu.  

A ke ď niekto by dostal ponuku, že dnes tú službu 

zabezpe čuje za sto jednotiek a sú ťaž mu vygeneruje 

devä ťdesiat, môže by ť riadite ľ, ktorý povie, že to nechcem 

podpísa ť? Áno, môže vtedy, keby mal pocit, že niekde dostal  

lacnejšiu cenu, inde miesto sto dostal stodesa ť a inde 

dostal stodvadsa ť a dokopy mu to vyjde tak, že jeho 

organizácia by za tie služby, tých jedenás ť služieb platila 

viac. Vtedy ten riadite ľ povie, nepodpíšem.  

Včera sa riaditelia pýtali pána riadite ľa Gajarského, 

že či ich budeme núti ť. Nebudeme ich núti ť. Žiadny nátlak. 

To musí by ť ekonomické pre to mesto. Dobré pre mesto. Nie 

pre korporáciu. Ak nám dokáže tá sú ťaž vygenerova ť lepšie 

ceny, prosím vás, kto z vás povie, že tá sú ťaž nemala 

zmysel?  

Komisia finan čná, ktorá o tom rokovala, povedala, 

urobte sú ťaže po jednotlivých segmentoch. Jedenás ť 

dodávate ľov s najlacnejšími revíziami elektriny, 

s najlacnejším kosením, s najlacnejším upratovaním,  to je 

odpove ď finan čnej komisie. Lebo spolu aj oni, aj my, 

poslanci aj my, ako vedenie sa zamýš ľame nad trvalými 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 21. november 2013  

 424 

úsporami. Ako ich chcete dosiahnu ť? My sa to pokúšame 

multikriteriálnou sú ťažou, ktorá má jedenás ť parametrov. 

Áno, nemusí to vyjs ť. Ale dávam vám slovo, že ak sa 

preukáže na tých ZUŠ-kách, že sme nevysú ťažili lepšie ceny, 

tak tá sú ťaž bude zrušená. Vtedy na ňu bude regulárny 

dôvod.  

Jej zmyslom je ušetri ť pre mesto trvalé peniaze, ktoré 

nemusí da ť, pretože ich nemá. A dnes ich musíme da ť, lebo 

to máme zazmluvnené. 

Ja si myslím, že ten zmysel je zrozumite ľný a jasný. 

A kým tu sú ťaž neukon číme, ak ju zrušíme, ni č sa 

nedozvieme. Čiže preto rozmýš ľame o tom pokra čova ť 

v sú ťaži.  

Môžeme si dáva ť politické stanoviská, že zopakujme, 

ale cie ľom je ušetri ť. Ni č viac, ni č menej.  

Ak sa vyskytnú pochybnosti o transparentnosti, 

o právnom postupe, a podobne, som prvý, ktorý povie  zrušme 

a zopakujme to. To sme už urobili v niektorých príp adoch. 

Čiže ja nebránim to, ak sa niekde pomýlime a urobíme  krok, 

ktorý je v rozpore so zákonom, nemáme sa o čom bavi ť. 

Zrušme a urobme to poriadne, transparentne, to je t o, akým 

spôsobom sa to snažíme robi ť. Ale tu spochyb ňova ť ten 

zmysel alebo úmysel tej sú ťaže.  

Je snaha stoosemnás ť objektov, ktoré majú organizácie 

a dvestoštyridsa ť, ktoré má mesto, spravova ť efektívnejšie 

ako doteraz a trvalo na tom ušetri ť. Ja si myslím, že táto 

snaha je racionálna, rozumná a je dobrá pre mesto, pán 
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poslanec Kolek. Nie pre tú druhú stranu. Musí to by ť 

lacnejšie ako je to teraz. Ak to nebude, tá sú ťaž 

nepriniesla výsledok a bude zrušená. Oprávnene. Leb o jej 

hlavným zmyslom je ušetri ť pre mesto peniaze trvalo.  

Čiže o tomto to, prosím, z môjho poh ľadu je.  

A pokia ľ ste mali požiadavku, aby ste schva ľovali 

súťaže, nikdy sme v zastupite ľstve žiadne sú ťaže 

neschva ľovali. Vy si môžete vypýta ť od nás plán verejného 

obstarávania. Radi vám ho poskytneme. (gong) Môžete  

poveda ť, že chcete ma ť informácie, poskytneme. Ale sú ťaže 

sme nikdy v zastupite ľstve neschva ľovali.  

Máme päť faktických poznámok.  

Pán poslanec Dinuš ako prvý, nech sa pá či. 

Bc. Martin   D i n u š , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Je chvályhodné, že chcete šetri ť pán primátor, ale ja 

Vám ako matematikovi položím otázku: Kde máte vä čšiu šancu 

konkurencie, tam kde budú objekty štyri, alebo tri,  alebo 

kde ich bude štyridsa ť? Hej? Ktorí sa budú môc ť prihlási ť. 

Pretože sú ťaž tak, ako je teraz nastavená a nehovorte 

mi, že nie, je nastavená a nehovorte mi, že nie, je  naozaj 

nastavená pre ve ľké firmy. Malá firma žiadna nemá šancu sa 

zapoji ť do tejto sú ťaže. Proste nemá na to ekonomické 

predpoklady.  

A preto  mi odpovedzte, prosím, na tú otázku, že či 

naozaj toto je to najlepšie pre to mesto, aby to zí skal 
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niekto ve ľký, alebo aby sa medzi sebou konkuren čne t ĺkli 

malé, malé firmy, ktoré nám. To nám bude zaru čova ť naozaj 

tú najlepšiu cenu. Lebo ke ď my to, to dáme len medzi štyri 

veľké korporácie, čo nám zaru čuje, že sa dohodnú medzi 

sebou. Urobia oligarchiu, že si dohodnú sumy a nemá me 

šancu, vedie ť, či je to naozaj tak alebo neni tak. 

A skon číme tam, kde sme boli. Budú to robi ť školníci a zase 

bude problém tam, kde bol.  

Urobme to naozaj tak, aby to bolo dobre. Dajme to t ak 

tú sú ťaž, aby bola pre malých a nie pre ve ľkých.  

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: 

A ja by som to presne doplnil, že ja súhlasím s tým , 

že urobíte jedného centrálneho dodávate ľa revízie 

elektrických zariadení alebo plynu pre všetky zaria denia. 

To má logiku. A vy mu poviete, že mu garantujete, l ebo to 

vypo čítate, že potrebujete ma ť na to ľko zariadení, to ľko 

počet revízií, takže mu viete garantova ť, ja neviem, 

stopä ťdesiat revízií do roka. Hej? A sú ťažíte stopä ťdesiat 

revízií, ktoré si objednáte a bude ma ť nejaké časové 

limity. Ale teraz, ke ď si to vysú ťažíte, do tých 

stopä ťdesiat revízií môžu ís ť aj malý. Akonáhle to dáte  
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jednému ve ľkému, tak vy si myslíte, že čo on urobí? On si 

vysú ťaží tých malých, ale ke ďže musí ma ť ve ľké bankové 

krytie, ke ďže má obrovskú réžiu, tak to sa niekde musí 

premietnu ť, a nech mi nikto nehovorí, že proste sa 

nepremietne do kone čnej ceny. Ako, to som si istý, že to 

nemôže urobi ť.  

Tak to naozaj, jak to čo povedal kolega Dinuš. Vy ste 

proste vylú čili malých, dali, išlo to len ve ľkým, pri čom 

jednoducho tie veci sa dali selektívne urobi ť.  

Proste revízie nech robí centrálne. Revízie pre vše tky 

mestské organizácie jeden za jednu cenu, ktorá sa b ude 

súťaži ť. Plyn, kosenie, jeden, ktorý to bude rieši ť, jednu 

danú činnos ť.  

Ale, proste, ke ď to urobíte týmto spôsobom, presne, 

veľkí hrá či sa dohodnú a dajú to robi ť tým malým, lebo oni 

to reálne robi ť nebudú, ale z nie čoho ži ť musia, a teda ako 

sme sa tu už od pána Budaja dopo čuli a všetci to vieme, 

nerobia to za percento ani dve marže, lebo z toho b y 

nevyžili.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Nesrovnal.  

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

Pán primátor, Vy hovoríte, že robíte sú ťaž, aby ste 

zistili, jaké trh vygeneruje ceny.  

Ale ke ď niekto tú sú ťaž vyhrá, tak mu vzniká právo aj 

na uzavretie zmluvy. Vy mu potom nemôžte poveda ť, ďakujeme 

za informáciu, my sa ideme rozhodnú ť. Ak máte iný názor, 

tak povedzte teraz , že mu poviete nie. Ale ja Vám hovorím, 

že ke ď niekto vyhrá sú ťaž, tak môže prís ť a poveda ť, idem 

uzavrie ť zmluvu.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Nie, nie. Zmluva je dvojstranný akt.  

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

Jemu vzniká nárok na uzavretie zmluvy a môže Vás da ť 

na súd.  

(poznámka:  po čuť hovor mimo mikrofón) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec.  

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

Má, má nárok na uzavretie zmluvy. To neni tak, že m u 

povie, akože ďakujeme za polro čnú prácu, my sa ideme 

rozhodnú ť. To je prvá vec.  
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Druhá vec. Tí riaditelia tých firiem, teda tých 

rozpo čtových organizácií, aké budú oni uzatvára ť zmluvy. 

Veď oni ešte ani teraz nevedia, aké budú uzatvára ť zmluvy. 

Oni nevedia vôbec do čoho idú.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Fiala má faktickú poznámku.  

Stanislav   F i a l a , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Nevedel som sa prihlási ť, ale trocha ste ma 

vyprovokovali, pán, pán primátor.  

Spomínate cena, cena, súhlasím. Má to v istých 

súvislostiach zmysel, ale obávam sa že nie vždy. Ni e všetko 

sa dá vyjadri ť cenou. Ak riadite ľka ZUŠ-ky sa vie 

spo ľahnúť, že tam má školníka alebo, alebo pre nejaké iné 

činnosti, ktorý dohliadne na to, že, že všetky deti odišli, 

že sa nikde nesvieti, že je všetko v poriadku, tak to, to 

sa niekedy sumou úplne presne vyjadri ť nedá. Ak tam to 

teraz urobí za tisíc a potom dostane ponuku za 

devä ťstodevä ťdesiatpä ť, prija ť takúto ponuku iba preto, 

nemusí by ť to najsprávnejšie.  

Ako príklad ceny si dovolím da ť viano čné stánky na, na 

námestí. Mesto, pod ľa mojich informácií, dovtedy šponovalo 

ceny, že, že tí uchádza či jednoducho tam niekedy možno išli 

do straty alebo do deviatej ve čer pracovali na to aby, aby 

zaplatili nájom a výsledok je aký. Pod ľa toho, čo som 

počul, tak oni sa dohodli, (gong) dali tam minimálne 
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a teraz má mesto stratu (poznámka:  nezrozumite ľné slovo 

ove ľa nižší zisk.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec Kolek. 

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

Ďakujem za slovo. 

Pán primátor, pre Vás a pre Vaše diev čatá. Troška 

zužujem ten priestor, kedy to mohlo by ť realizované, lebo 

na finan čnej komisii v auguste ste hovorili, že žiadna 

mandátna zmluva nie je podpísaná. Pre nás, pre členov 

finan čnej komisie. Že o tom sa len budú riaditelia akože 

môcť slobodne rozhodnú ť, či podpíšu aj mandátnu zmluvu. 

A to bolo teda v auguste.  

Pokia ľ je tu informácia, že mandátna zmluva bola 

podpísaná 26. 6., tak ako kolega Hr čka uviedol, tak naozaj 

tam dochádza k nejakej disproporcii aspo ň dva mesiace plus, 

mínus. Čiže to je jedna vec.  

Druhá vec, to čo pán Nesrovnal povedal. Ja naozaj si 

takisto myslím, nie som právnik, na rozdiel teda od  neho, 

ale pokia ľ ja vyjdem, splním všetky podmienky, ktoré boli 

vyhlásenou sú ťažou stanovené, čiže budem jediný vybratý ako 

najlepší, ke ď nemám nárok na uzavretie zmluvu, tak aspo ň na 
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ušlé, teda na refundáciu nákladov spojených ú časťou 

v sú ťaži (gong) a možno na ušlý zisk.  

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 za slovo, pán primátor. 

Pán primátor, Vás považujem za rozumného človeka. 

Odporú čam Vám, zavolajte si riadite ľky a vyzvite ich 

k takej otvorenej diskusii, ako my sme ich naposled y, na 

poslednej komisii vyzvali a dozviete sa všelijaké z aujímavé 

veci.  

Ja chcem, chcem poveda ť, že teraz neviem čo. 

(poznámka:  zasmiatie) 

Aha, chcel som reagova ť na to, že hovoríte, že ak budú 

tie ceny nižšie, takže teda, že ak tie ceny budú vy ššie, 

tak že, že tú sú ťaž zrušíte. No, riadite ľky by Vám 

povedali, že upratova čky a školníkov už teraz zamestnávajú 

za minimálnu mzdu, takže tie ceny rozhodne nižšie n emôžu 

byť, ke ďže tá firma, ktorá to vysú ťaží, ešte si tam musí 

nejakú, nejakú maržu pripo číta ť a administratívu, ktorú 

(gong), ktorú samozrejme živý. Takže rozhodne nemôž u by ť 

tie, tie ceny nižšie.  

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 mestský kontrolór.  

Ing. Peter   Š i n á l y , mestský kontrolór hlavného mes ta 

SR Bratislavy: 

Ďakujem. 

Ja na čriem do pozitívnych správ. V audite Facility 

Managmantu sa hovorili aj naozaj múdre veci. možno že sú 

tam aj nejaké chyby, ktoré som neodhalil, lebo nebo lo ako. 

Ale tie múdre veci sú napríklad, že zabezpe čovaciu službu, 

teda nie strážnu službu, to znamená fyzickú obhliad ku, ale 

v podstate využitie pultu centrálnej ochrany zaregi strovali 

tí, ktorí to robili, že máme, a preto tam je ve ľmi presne 

a rozumne navrhnuté, aby sme si to sami zabezpe čili.  

Ja v každej správe, ktorú vám predkladám, od toho 

času, ke ď som sa to dozvedel, nebolo to v roku 2011, lebo  

vtedy som ten materiál nepoznal, dozvedel som sa to  až 

v roku 2013 zhruba niekedy v júli, v polovi čky júla, ale 

odvtedy teda už dve kontroly som urobil a všade to poctivo 

píšem, aby mesto nezabudlo aj napoji ť tieto naše zariadenia 

aj na pult centrálnej ochrany, ktorý máme prosím pe kne 

zadarmo. Škoda, že toto nestíhame.  

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 21. november 2013  

 433 

Pán riadite ľ Gajarský.  

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

Teda ke ď môžem, ja by som reagoval ešte na pána 

Dinuša, ktorý tu hovorí, že, že by sme mali ma ť nejakých 

štyridsa ť zmlúv so živnostníkmi a tak ďalej. 

My máme teraz, jak som spomínal, tristo zmlúv. A pr áve 

tomu sa ja chcem vyhnú ť. Ja nechcem manažova ť tristo zmlúv, 

ja chcem manažova ť jednu zmluvu. Takýmto spôsobom sa 

vlastne akože ni č nemeníme. Tak, jak navrhujete vy, ja ni č 

nové nerobím akože proste. Len pokra čujem v tom, čo bolo 

a na ďalej tam mám milión, milión dodávate ľov na, na, na 

budovy a na objekty a každý jeden má rozdielnu cenu .  

No aký je v tom poriadok? Je v tom neporiadok.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Dinuš má faktickú poznámku. 

(poznámka:  po čuť hovor mimo mikrofón) 

Pán poslanec Dinuš. 

Bc. Martin   D i n u š , poslanec MsZ: 

Už mi beží čas, myslím že.  

Pán Gajarský, len v skratke poviem. Ale m ňa nemá pre čo 

zaujíma ť to, že Vy máte s tým problém, že tu máte tristo 

zmlúv alebo jednu zmluvu. To neni moja robota. Moja  robota 
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je chráni ť peniaze mesta a peniaze da ňových poplatníkov, 

ktorí platia tomuto mestu za to, aby mali kvalitné služby 

za čo najlepšie prostriedky. To je mojou úlohou.  

Prepá čte, možno to znelo tvrdo, ale naozaj toto je 

naša robota. Toto je robota nás tu na zastupite ľstve.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Kolek.  

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

Ďakujem. 

Tá interpretácia výstupu z finan čnej komisie z toho 

augusta bola troška možno zmäto čne tu prezentovaná. My 

naozaj sme nechceli, to čo pán riadite ľ teraz povedal, 

zachova ť status quo a tristo dodávate ľov, my sme hovorili, 

lebo silná argumentácia v úvodzovkách silná, bola p ána 

primátora, ale uvedomte si, že ke ď porovnám revízne správy, 

tak sú rôznej ceny. To je neporovnate ľné, lebo ja som si 

v poslednej dobe dal urobi ť jedenás ť revíznych správ 

a každá bola iná, ale so všetkými cenami som spokoj ný, lebo 

niekde je trinás ť zásuviek a niekde je stodvadsa ťštyri 

spotrebi čov. Hej? čiže hovori ť tu paušálne, že teda revízne 

správy sú rôznej ceny je samozrejmé, lebo tie objek ty, ani 

školy nie sú pod ľa jedného projektu a teda ako, ako aj pre 

dodávate ľa týchto služieb identické. Čiže to je jedna vec.  

Čiže naozaj tam bol výstup hovori ť o sedemnástich, 

jedenástich, desiatich profesiách, ktoré centrálne zastreší 
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jedným dodávate ľom. (gong) To tu treba jednozna čne 

presadi ť.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Len č.  

Ing. Peter   L e n č , poslanec MsZ: 

Pardon, ospravedl ňujem sa. Už som asi unavený a bolo 

by treba prestávku, ale chcem teda poveda ť to, čo som 

zabudol v tej minulom v tom.  

Okrem ceny, pod ľa mňa, by to ešte malo ma ť aj logiku 

a nemalo by to skomplikova ť život tým riadite ľom a tým ZUŠ-

kám.  

A druhá vec. Tá firma, ktorá to vyhrá, tá bude na 

základe nejakej zmluvy dodáva ť služby, ktoré budú 

zazmluvnené. Ale pri prevádzke také, takýchto objek tov sa 

vyskytujú ešte aj situácie, kedy treba nejaké práce  navyše 

a ja mám teda informáciu, že tie ZUŠ-ky budú zaviaz ané 

odobera ť tieto služby od tej vysú ťaženej firmy a tam som si 

už nie celkom istý, či to budú tie ceny naozaj 

najvýhodnejšie.  

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 reaguje na faktické poznámky na 

jeho adresu.  

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

Čo sa týka toto, čo ste povedali naposledy pán, pán 

Lenč, tak to nie je pravda, pretože ZUŠ-ky k tomu nemus ia 

pristupova ť, ke ď to majú zazmluvnené alebo niekto pre nich 

vykonáva už túto činnos ť, tam nie je žiadna povinnos ť. To 

sme si aj s nimi pre, to sme si s nimi aj prechádza li, oni 

o tom vedia, ni č také, ni č také sa, si od nich nikto 

nevynucuje.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Konštatujem, že v tejto chvíli nemáme ďalšieho 

prihláseného.  

Ja by som ešte vedel nie čo poveda ť, ale ďalších 

sedemnás ť faktických poznámok by zna čne pred ĺžilo toto 

rokovanie.  

Čiže ja by som navrhoval, aby sme to v tejto chvíli 

uzavreli z h ľadiska diskusie.  

Je tu návrh, ktorý predložil pán poslanec Nesrovnal .  

Čiže uzatváram možnos ť sa prihlási ť.  
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Dávam priestor pre návrhovú komisiu. 

Nech sa pá či, máte slovo.  

Predseda návrhovej komisie 

Ing. Peter   Len č, poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Pán poslanec Nesrovnal navrhuje uznesenie v tomto 

znení: Mestské zastupite ľstvo žiada primátora, aby zrušil 

súťaž „prevádzka a údržba nehnute ľností a zariadení“ 

vyhlásenú v Európskom vestníku obstarávania 27. 06.  2013 a 

v spolupráci s finan čnou komisiou pripravil sú ťaž novú. 

Termín je 28. 02. 2014. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

O tomto uznesení budeme hlasova ť.  

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Pekne ste to povedali pán poslanec, že ja mám 

vymyslie ť, že pre čo zrušíme sú ťaž, aby sme mohli vypísa ť 

novú. Ale, ve ď rozumiem.  

(Prezentácia a hlasovanie pokra čuje.) 

(poznámka:  po čuť hovor mimo mikrofón) 

Ja chápem. Ve ď to možno  zistíme, že sa nedá, ale ja 

vám to zdokumentujem. Dobre.  

(Prezentácia a hlasovanie pokra čuje.) 
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(poznámka:  po čuť hovor mimo mikrofón) 

Keď sa nedá, sa nedá. 

(Prezentácia a hlasovanie pokra čuje.) 

(poznámka:  po čuť hovor mimo mikrofón) 

No dobre, len zákon nehovorí o nezmyselno. 

Tridsa ťdva prítomných, 

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

Konštatujem, že sme prijali toto uznesenie. 

Tým sme uzatvorili rokovanie o bode dvadsa ťtri A, 

ktorým bola Informácia o sú ťaži o prevádzke a údržbe.  

A teraz si myslím, že sme zrelí na prestávku. Máme 

pred sebou ešte dvadsa ť bodov, takže po prestávke do tej 

tradi čnej dvadsiatej druhej, myslím, že s ve ľkou láskou to 

zvládneme. Takže pre 

(poznámka:  po čuť hovor mimo mikrofón) 

No, to som si myslel, ale som nevedel, že ste taký 

nabití energiou, ako ste sa prejavili pri viacerých  bodoch, 

takže, ja som bol optimista, ale som vždy, takže v pohode. 

Prestávka bude trva ť do devätnástej hodiny a potom už 

pôjdeme v kuse až do dvadsa ťdva.  

(prestávka od 18.27 h do 19.06 h) 
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BOD 23 NÁVRH NA SPOLUFINANCOVANIE PROJEKTU 

OBNOVA BRATISLAVSKÝCH MESTSKÝCH 

HRADIEB Z GRANTU MINISTERSTVA 

KULTÚRY SR „OBNOVME SI SVOJ DOM“ 

 

(po prestávke) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Poslancov zatia ľ však nie je dostato čne, aby sme mohli 

pristúpi ť k rokovaniu. Konštatujem, že v tejto chvíli je tu 

dva, štyri, šes ť, osem, desa ť, dvanás ť, štrnás ť, šestnás ť, 

osemnásť, devätnás ť poslancov. čiže už len štyria nám 

chýbajú. Ešte pán námestník je dvadsiaty. Čiže traja nám 

chýbajú, aby sme mohli pristúpi ť ku rokovaniu.  

Takže prosím vážených kolegov a kolegyne, ktorí sa 

nachádzajú mimo rokovacej miestnosti, keby prišli, aby sme 

mohli otvori ť závere čnú časť nášho rokovania.  

(poznámka:  po čuť hovor mimo mikrofón) 

Pristúpi ť ku rokovaniu o bode číslo dvadsa ťtri. Je to 

Návrh na spolufinancovanie projektu Obnova bratisla vských 

mestských hradieb z grantu Ministerstva kultúry „Ob novme si 

svoj dom“. 

Zámer je ve ľmi jednoduchý. Napriek tomu, že si obnova 

hradieb vyžaduje ve ľké finan čné prostriedky, našou snahou 
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je spusti ť a otvori ť hradby aspo ň v jednej časti, na to 

chceme žiada ť peniaze z tohto projektu.  

Vás prosím o podporu spoluú časti mesta a podporu 

celého tohto zámeru a pevne verím, že budeme úspešn í, aby 

sme budúci rok mohli tie hradby aspo ň v jednej časti 

otvori ť a predzna či ť náš zámer, aby sme chceme pokra čova ť 

potom ďalej. V materiáli nazna čujeme, že to bude stá ť 

omnoho viac pe ňazí, ale budeme samozrejme h ľadať na to 

postupne zdroje.  

Toľko z mojej strany k bodu dvadsa ťtri na úvod.  

Otváram diskusiu, nech sa pá či. 

Keďže sa nikto do diskusie neprihlásil, uzatváram 

možnosť sa prihlási ť.  

Prosím návrhovú komisiu. 

Predseda návrhovej komisie 

Ing. Peter   Len č, poslanec MsZ: 

Budeme hlasova ť o písomne predloženom návrhu 

uznesenia.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte o bode číslo 

dvadsa ťtri. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Dvadsa ťštyri prítomných poslancov, 
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dvadsa ťštyri za, nikto proti, nikto sa nezdržal. 

Prijali platné uznesenie. 

 

 

BOD 24 NÁVRH NA ODPIS POHĽADÁVKY VO VÝŠKE 

671,58 EUR S PRÍSLUŠENSTVOM 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Bod číslo dvadsa ťštyri je Návrh na odpis poh ľadávky vo 

výške šes ťstosedemdesiatjeden eur pä ťdesiatosem centov. 

Pán riadite ľ, nech sa pá či. 

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

Ďakujem. 

Tento materiál uvádzam bez úvodného slova, má všetk y 

súhlasy.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Otváram diskusiu k bodu dvadsa ťštyri.  

Konštatujem, že sa nik neprihlásil. 

Prosím návrhovú komisiu. 
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Predseda návrhovej komisie 

Ing. Peter   Len č, poslanec MsZ: 

Budeme hlasova ť o písomne predloženom návrhu 

uznesenia.  

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.) 

Vy všetci ste moji.  

(poznámka:  smiech v sále)  

(poznámka:  so smiechom) Niekedy viac, niekedy mene j, 

tak by som to povedal.  

Dvadsa ťpäť prítomných, 

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

Ďakujem za tento pekný fór. 

Konštatujem, že sme schválili uznesenie k bodu číslo 

dvadsa ťštyri.  
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BOD 25 INFORMÁCIA O STAVE PRÍPRAV ROPOVODU 

BRATISLAVA-SCHWECHAT 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Bodom číslo dvadsa ťpäť je vážnejšia vec, o ktorej tu 

pravidelne diskutujeme a zaradili sme ju v zmysle u znesenia 

aj dnes, aj ke ď žia ľ, ten materiál obsahuje ve ľmi málo 

nových informácií.  

Jedna, ktorá je podstatná z tej písomnej časti a chcem 

ju zvýrazni ť je tá, že ministerstvo hospodárstva si 

uvedomuje, že nebude schopné do konca roku rozhodnú ť túto 

vec vo vláde, to znamená, vedia, že sa to natiahne.  To je 

jedna podstatná informácia.  

Druhá je tá, že pripravujeme, predbežne chcem avizo vať 

pre vaše kalendáre na 4. decembra v popolud ňajších hodinách 

odbornú prezentáciu pre poslancov a prizvaných zást upcov 

občianskeho združenie Nie ropovodu, prípadne ďalších 

odborníkov, prezentáciu zo strany ministerstva, kto rá by sa 

venovala tematike ropovodu, pretože bude po župných  

voľbách. Hodinu ešte nemám, je to predbežne pätnás ť, 

šestnás ť, niekde v tomto čase, to znamená po pracovnej 

dobe, aby sme vás neza ťažovali mimoriadnymi povinnos ťami. 

Čiže niekde v tomto čase by sme vás chceli pozva ť na 

odborné prerokovanie. To je ústna informácia.  

Tretia, ktorú chcem na úvod poveda ť, už tu zaznela 

z úst pána poslanca Šindlera, v čera v noci som dostal mail 

od pána riadite ľa Jakaba, riadite ľa BVS, ktorý mi poslal 
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stanovisko. Či bolo to stanovisko prerokované a podobne som 

ešte neoveroval, čiže sa mi zdalo, že tú informáciu o tom, 

aké to stanovisko je vám predložím nabudúce. Ak bud ete 

chcie ť tú informáciu dosta ť skôr, teda ten podklad od BVS-

ky, samozrejme, že ho predložíme, ale budem sa pýta ť, 

vzh ľadom na tie informácie od pána riadite ľa Gajarského, či 

to je oficiálny názor predstavenstva.  

To je asi všetko, čo viem v tejto chvíli poveda ť na 

úvod k materiálu bodu dvadsa ťpäť.  

Otváram diskusiu. 

Ako prvý sa do nej hlási pán poslanec Šindler.  

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

Ďakujem za slovo, pán primátor. 

Ten list, ktorý ste ve čer dostali som dostal v kópii. 

Ja som ho preposlal na organiza čné, je rozmnožený a všetci 

poslanci by ho mali ma ť na stole pred sebou.  

Ja som v čera na predstavenstve vyzval pána generálneho 

riadite ľa, že ako je to s odpove ďou. On hovoril, že má ju 

pripravenú, že ju podpíše a môže ju rozosla ť. Aj ju 

rozoslal dneska aj oficiálne poštou a my ju máme v tejto 

elektronickej verzii.  

K tomu čo sme tu doobeda po čuli oh ľadne toho 

prerokovania, som s ním komunikoval esemeskou a pov edal, že 

v pondelok ju poslal celému predstavenstvu, došla j ediná 

pripomienka od pána doktora Rehuša, že aby tam bola  

doplnená tá posledná kapitola oh ľadne stretnutia s BSP, 

ktorá sa uskuto čnila 17. októbra. Tú tam doplnil. Ostatní 
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členovia predstavenstva nemali žiadne pripomienky, t akže to 

podpísal s vedomím celého predstavenstva. Má za to,  že to 

prerokoval, aj ke ď sa oficiálne o tom nehlasovalo 

v predstavenstve, nako ľko to nebolo tak pripravené. Takže 

máte to na stole.  

To stanovisko BVS-ky je, že nepodporuje tento proje kt 

vo všetkých možných rizikách, ktoré to pre vodné zd roje 

predstavuje, ako sú popísané v tom liste.  

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Faktickou poznámkou reaguje pán riadite ľ Gajarský. 

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

Ja by som to k tomu ešte dodal, čo povedal pán, pán 

Šindler. Ja som to oznámil, tú prezentáciu ešte im dám 

vedie ť miesto a čas, aby sa, aby sa mali možnos ť zú častni ť 

tejto prezentácie v pondelok všetci členovia 

predstavenstva. Takže toto im bude oznámené a dúfam , že 

prídu. Ja sa ur čite zú častním.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán námestník Budaj, faktická poznámka.  
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Ján   B u d a j ,  námestník primátora a poslanec MsZ: 

Ja k tomu úmyslu podotýkam len to, že teda, už nejd em 

komentova ť, že po vo ľbách do VÚC iba môžeme sa dozvedie ť od 

ministerstva nie čo, čo tak sa bezprostredne dotýka života 

Bratislav čanov ako je ekologická zá ťaž tohto projektu. Ale 

to už bolo diskutované.  

Tak potom, pán primátor, apelujem aby diskusia bola  

otvorená celej verejnosti a nie iba expertom.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pani poslanky ňa Jégh.  

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Ja by som sa chcela len opýta ť, ke ď ste, ste 

avizovali, že bude toho štvrtého prakticky nejaké v erejné 

prerokovanie z ministerstva, v akom čase asi, lebo v ten 

deň máme aj kultúrnu komisiu, aby sme aspo ň mohli by ť aj 

tu, aj tam, alebo nie čo posunú ť.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ak, avizujem. 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

O štyroch vždy mávame tú kultúrnu, aby proste nebol  

problém, že ani tu, ani tam, alebo len jednu.  
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Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Obávam sa, že to môže kolidova ť, lebo po čítame 

s termínom medzi pätnás ť alebo šestnás ť ako za čiatok. 

Rátam, že by to trvalo dve hodiny. Zhruba to je asi  ten 

racionálny čas, kedy vieme tú spolo čnú prácu urobi ť.  

A pánovi námestníkovi Budajovi chcem poveda ť, že my 

v diskusii s ministerstvom trváme na tom, aby tá di skusia 

bola verejná, ale oni to navrhujú urobi ť na dva kroky. 

Najprv neverejnú pre poslancov a odborníkov a zástu pcov 

združenia, kraja a ďalších, ktorí sú a majú by ť pri tom, 

a potom ís ť pre verejnos ť. Toto je naša diskusia 

s ministerstvom.  

Len vysvet ľujem, že my nevieme zodpoveda ť za to, či 

minister príde alebo nepríde, čiže sme akceptovali túto 

ponuku na to odborné stretnutie, myslíme si, že to môže by ť 

užito čné.  

Pán poslanec Len č. Nech sa pá či. 

Ing. Peter   L e n č , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo, pán primátor. 

Ja sa chcem spýta ť, sú časťou toho uznesenia, myslím, 

že pani námestní čka Kimerlingová to dávala, bola aj zmena 

územného plánu, chcem sa spýta ť na to, čo, čo sa deje 

v tomto smere, pre čo sa zatia ľ ešte k ni čomu nepristúpilo.  
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A ďalšia vec je, mám pocit, že sme tam žiadali aj 

stanovisko dopravného inžiniera. Už sme dostali ted a 

všelijaké, ale toto mi tam ešte nejakým spôsobom ch ýba.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Priznám sa, že na dopravného inžiniera si nepamätám .  

Čo sa týka zmien a doplnkov územného plánu, my 

pripravujeme veci, ktoré sa rozhodli v júnovom 

zastupite ľstve, čiže pracujeme na tom. Toto si tiež 

vyžaduje svoju prípravu, čiže táto by mala by ť zahrnutá, 

ale pod ľa mňa by to malo ís ť vlastnou cestou, to znamená 

samostatná zmena, tak ako ste aj vy o tom rozhodli,  aby sa 

to nemiešalo s tým balíkom.  

Čiže my robíme prípravné práce, v tejto chvíli na te n 

balík zmien, ktoré potrebujeme spusti ť a potom sa pustíme 

do, do prípravy zmeny územného plánu mesta s tým, ž e 

avizujeme, že môžeme ma ť problém vo vz ťahu súladu mesto, 

BSK a podobne. Ale predpokladám, že to dokážeme vyr ieši ť. 

Budeme vás o tom informova ť.  

Keďže nemám ďalšieho prihláseného chcem vás informova ť 

o tom, že sa prihlásil pán Miroslav Dragún, ako zás tupca 

verejnosti.  

Ja dám pred tým ešte faktickú poznámku, ale chcem s a 

opýta ť, či súhlasíte s vystúpením pána Dragúna? 

Kto súhlasí? 

(Hlasovanie.) 
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Ďakujem ve ľmi pekne, pán Dragún bude môc ť vystúpi ť.  

Pani poslanky ňa, môžete prednies ť faktickú, Vy ste sa 

prihlásili skôr. Pán Dragún sa zatia ľ pripraví.  

Čiže, nech sa pá či, máte priestor na faktickú. Vy ste 

sa prihlásili skôr. Pán Dragún sa zatia ľ pripraví.  

Čiže nech sa pá či, máte priestor na faktickú poznámku. 

Pani poslanky ňa Dyttertová.  

Anna   D y t t e r t o v á , poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Ja len takú jednu otázku, možno na Vás, pán primáto r, 

že sa mi donieslo do uší, že pán Rehuš, ktorý je členom 

predstavenstva BVS, je aj členom predstavenstva 

Transpetrolu. Že či to nie je konflikt záujmov.? 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

A chcete, aby som na to odpovedal?  

Anna   D y t t e r t o v á , poslanky ňa MsZ: 

No. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Lebo to tu už hovoril pán Dragun asi tri krát, nikt o 

sa o to nezaujímal, ako. 
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Dáme priestor pre pána Draguna. 

Nech sa pá či. 

Občan   Miroslav   D r a g u n :  

Ide? Nejde? 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Áno, nech sa pá či. 

Občan   Miroslav   D r a g u n :  

Ja sa s prvom rade chcem po ďakova ť zástupcom 

magistrátu a za ich vystúpenie po čas prerokova, verejného 

prerokovania energetickej politiky, kde odborní zam estnanci 

magistrátu z odboru životného prostredia dali jasné  

stanovisko, že Bratislava teda nesúhlasí s výstavbo u 

ropovodu cez mesto. 

A druhá vec, ktorá je, ktorú, ktorú ma predbehol pá n 

poslanec Len č, v podstate aj pani poslanky ňa Dyttertová, 

opäť som chcel pripomenú ť, že členom predstavenstva BVS-ky 

a podpredsedom predstavenstva Transpetrolu je pán R ehuš 

a chcem sa spýta ť pána primátora, či to nevníma ako 

minimálne morálny konflikt záujmov, že podpredseda 

predstavenstva Transpetrolu je finan čným riadite ľom 

Bratislavskej vodárenskej spolo čnosti.  

A tiež sa chcem spýta ť, kedy reálne sa za čne pracova ť 

na zmenách územného plánu čo sa týka ropovodu, nako ľko už 

v júni som upozor ňoval na to, že je v rozpore so zákonom 
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o vodách a v podstate od októbra v rozpore s územný m plánom 

kraja. Čiže a kedy sa na tom za čne pracova ť?  

A je požiadavka zo správnej rady nášho združenia, ž e 

ak sa na týchto zmenách neza čne pracova ť do februára, marca 

budúceho roku,  som zaviazaný poda ť podnet na krajskú 

prokuratúru, či je územný plán mesta v súlade s územným 

plánom kraja a platnou legislatívou. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec Muránsky má faktickú poznámku.  

Michal   M u r á n s k y , poslanec MsZ: 

Ja by som len chcel pánovi Dragunovi poveda ť, že ak si 

myslí, že zmeny a, zmeny územného plánu sú jednoduc há vec, 

tak mu iba pripomeniem, že posledné zmeny trvali št yri roky 

kým prebehli a boli úspešne schválené.  

Čiže len aby si to dal do perspektívy, že ak si mysl í, 

že do budúceho roku chce už, ak sa ni č nebude dia ť, bude 

podáva ť trestné oznámenia, tak naozaj myslím si, že je 

mimo. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 
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Pán námestník Budaj. 

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

Ja som tiež za to, aby sme za čali obstaráva ť ten 

územný plán, lebo pán Muránsky, aj ke ď môžete hovori ť 

o tom, ako dlho to potrvá, podstatné z politického hľadiska 

je, či sa to za čína kona ť a či je  tu politická vô ľa. 

A nech tento parlament teda ukáže, že ak na jednej strane 

všetci vehementne kritizujú úmysel vlády, že či má 

politickú vô ľu urobi ť dôsledky. Lebo na našej strane je tá 

lopti čka.  

Vláda by nekonala, keby tu neboli, keby tu neboli 

možnosti v územnom pláne.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Obávam sa, že to je trochu zložitejšie, pretože vlá da 

si kreslí trasy, ktoré nemáme v územnom pláne, nemá me 

v územnom pláne. My sme sa vyjadrili ve ľmi jednozna čne, že 

ich tam ani nechceme ma ť, pretože idú intravilánom mesta. 

Ale intravilánom mesta ide vlastne aj tá existujúca  trasa, 

ktorá bola doteraz zakomponovaná v územnom pláne BS K. A to, 

čo navrhol pán Dragun, že by to mohlo by ť v rozpore a dôvod 

na to, aby sme mohli ma ť nejakým spôsobom mali problémy, 

momentálne v územnom pláne BSK je napísané, h ľadať vhodnú 

trasu. Nie je povedané, že mimo mesta. Vhodná trasa  je aj 

tá, ktorá je v územnom pláne. Čiže ten konflikt tam nie je 

taký, aby z toho sa dala odvodzova ť za, odvodzova ť záver, 
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že vlastne náš územný plán neplatí, lebo nie je v s úlade 

s tým vyšším.  

To uznesenie pani námestní čky je podstatné, kde my 

prejavujeme vô ľu zmeni ť to. Že to chceme urobi ť. Čiže ja by 

som vám chcel da ť odpove ď, že by som rád finalizoval tie 

zmeny a doplnky, ktoré schválili poslanci v júni. T ermín 

pracovný my na to máme december. Čiže v januári za čneme 

pracova ť na tomto podnete, pustíme ho vlastnou cestou 

a dáme vám informáciu tak, ako ju dávame do zastupi te ľstva, 

aby ste videli, čo sa v tej veci deje.  

Čiže úplne reálny scenár na to, čo vieme spravi ť 

z h ľadiska zmeny územného plánu mesta.  

Konštatujem, že nemám ďalších prihlásených. Čiže 

uzatváram možnos ť sa prihlási ť k bodu číslo dvadsa ťpäť.  

Pán predseda návrhovej komisie.  

Predseda návrhovej komisie 

Ing. Peter   Len č, poslanec MsZ: 

Budeme hlasova ť o uznesení, ktoré je pripravené 

v materiáli. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prosím prezentujte sa a hlasujte.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Dvadsa ťosem prítomných, 
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dvadsa ťštyri za, nikto proti, štyria sa zdržali. 

Prijali sme platné uznesenie. 

 

 

BOD 26 INFORMÁCIA O STAVE REALIZÁCIE 

NOSNÉHO SYSTÉMU MHD V BRATISLAVE (NS 

MHD) A V JEJ REGIÓNE 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Bod číslo dvadsa ťšes ť je Informácia o stave realizácie 

Nosného systému MHD v Bratislave a jej regióne. 

Stru čné dve vety na úvod, možno ich bude treba trochu 

viac v rámci tej diskusie.  

Tá prvá je tá, že máme podpísanú zmluvu, máme 

zhotovite ľa, ktorý chce vo ve ľmi krátkom čase, 

pravdepodobne do konca novembra, že uzatvorí most a  bude na 

ňom vykonáva ť práce, to znamená, že už nebude most 

prístupný verejnosti.  

Tá druhá informácia je tá, že máme rozbehnutú sú ťaž na 

výber externého stavebného dozoru, kde sa prihlásil a aj 

naša spolo čnos ť METRO. Naša komisia, ktorá tú sú ťaž rieši, 

METRO vylú čila, pretože nedodalo nejaké podklady. V ďaka 

rozhodnutiu Úradu pre verejné obstarávanie má možno sť METRO 

pokra čova ť, pretože to nebolo posúdené ako závažné 

pochybenie, to znamená METRO je opä ť v hre s tým, že ja som 
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podpísal poverenie pre spolo čnos ť METRO, aby dovtedy 

vykonávala tú funkciu stavebného dozoru táto spolo čnos ť, tá 

naša, ktorú máme, kým nebude vysú ťažená externá. Môže to 

byť METRO, môže to by ť niekto iný a takto to akceptoval aj 

zhotovite ľ s tým, že sme sa dohodli, že budú prebieha ť aj 

pravidelné kontrolné dni na najvyššej úrovni a ke ďže sme 

stanovili tú periodicitu raz za štvr ťrok, tak budeme vás 

potom o výsledkoch tých kontrolných dní informova ť.  

Druhá vec, ktorú navrhujeme rieši ť v materiáli, je 

otázka čo s telesom mosta. Teleso mosta je riešené v zmluve  

so zhotovite ľom takým spôsobom, že má sa postara ť o odvoz 

toho železného šrotu, ktorým ten most de facto po j eho 

demontáži bude, najmä v tej železni čnej časti a mestu 

Bratislava ostávajú myslím štyri mostné polia, ktor é sú 

v našom vlastníctve s tým, že navrhujem, aby sme ti eto 

mostné polia riešili formou daru alebo symbolického  predaja 

v prospech východoslovenských obcí, aby na rieke On dave 

mohli postavi ť tieto mosty a vyrieši ť tak svoj problém, 

ktorý dnes s premostením tejto rieky majú.  

Ja som v čera dostal od pánov poslancov a poslanký ň na 

grémiu otázku, či nie je možné zvoli ť iný postup a to je 

preda ť to naše železo, ktoré z toho mosta budeme ma ť 

a získa ť na tom finan čné prostriedky pre mesto a musím 

poveda ť, že to bol takmer vä čšinový názor, ktorý tam v čera 

zaznel. V tejto súvislosti bude možno dobré, ke ď pán 

riadite ľ bude odpoveda ť na tú otázku, lebo riešili 

informáciu s našou kolegy ňou, ktorá je vedúcou oddelenia 

stratégie a projektov, aby preverila ziskovos ť a možnú, 

teda možnú ziskovos ť alebo neziskovos ť toho projektu.  
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Pre čítam vám stanovisko úplne oficiálne, ktoré k tomu 

máme, aby ste si vedeli urobi ť názor. Z neho vyplýva, že 

pravdepodobne tou cestou predaja nebudem môc ť ís ť, lebo by 

sme museli renegociova ť, teda prediskutova ť znovu celý ten 

projekt a myslím si, že vzh ľadom na ten krátky čas, čo máme 

na jeho zhotovenie, by sme to jednoducho nestihli. Ale 

pre čítame vám to stanovisko, ktoré nám poslala kolegy ňa, 

ako ten projekt bol schválený na Európskej komisii.   

Toľko  z mojej strany na úvod, možno trošku dlhší, ale  

chcel som vám poveda ť všetky podstatné veci. čiže to 

uznesenie o tom darovaní alebo symbolickom predaji v tom 

materiáli zostáva a vy sa k nemu samozrejme vyjadrí te 

hlasovaním.  

Otváram diskusiu. 

Ako prvý sa do nej prihlásil pán poslanec Nesrovnal . 

Nech sa pá či. 

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

Ďakujem pekne. 

My sme v čera hovorili ešte o jednej veci a o tom, že 

tú konštrukciu dostala EUROVIA kvázi zadarmo a nevi em či 

táto informácia bola známa. Rozumiem, že oni si tým  

vylepšia tú bilanciu, ale neviem, či je takýto postup 

možný, že vlastne dali najnižšiu cenu s takou ticho u 

dohodou, že si ju vylepšia predajom konštrukcie, kt orá 

patrí mestu. To neviem, či takto je. Ak to. 
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Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

To mali všetci.  

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

(poznámka:  nezrozumite ľné slovo) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Že všetci mali tú možnos ť. To bolo v podmienkach 

súťaže.  

Pardon, prepá čte. My sme Vám sko čili do re či. 

Ospravedl ňujem sa.  

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

Dobre. 

Ale to som nechcel poveda ť. Iba som chcel doplni ť tú 

informáciu zo v čerajška.  

Ja chcem v súvislosti s touto informáciou poveda ť inú 

informáciu, ktorá s tým súvisí trochu vzdialene, al e súvisí 

a nie je príliš príjemná.  

Neviem, či ste kolegyne a kolegovia zachytili správu 

z Európskeho parlamentu, ktorý schválil takzvanú co rre 

(poznámka: po čuť slová predsedajúceho „základnú 

infraštruktúru“) základnú infraštruktúru pre Európs ku úniu. 

Je tam devä ť rýchlostných tratí, tri zo severu  na, na 
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východ, na juh, štyri diagonálne a myslím, že dve z o západu 

na východ, a Bratislava, ktorá tam bola, tam už nie  je. 

Proste sme vypadli z tohoto, z tejto chrbticovej sú stavy. 

To znamená pokles do druhej alebo tretej európskej ligy ako 

jediné európske mesto, ktoré nie je napojené na 

vysokorýchlostnú železni čnú sie ť.  

Podľa mňa to je ve ľmi zlé. Ja teraz nebudem hovori ť 

kto za to môže, pretože každý by asi ukázal na niek oho 

iného. O to tu ale ani nejde. Obávam sa ale, že to bude ma ť 

dopad na realizáciu na našeho ďalšieho projektu, a to je 

Nosný systém hromadnej dopravy na bázy ko ľajovej dopravy, 

ktorý tiež, ako sa ukazuje sa dostáva do pozadia, p retože 

zásobník projektov ministerstva dopravy, ktoré sa m ajú 

financova ť z prostriedkov Európskej únie za devä ťdesiatpä ť 

percentnej ú časti Európskej únie, neobsahuje bratislavskú 

koľajovú dopravu, zatia ľ. 

Pán primátor, dúfam, že to napravíte a za mesto ten  

projekt prepojenia, neviem či to je severojužné, alebo 

západovýchodné, z Petržalky cez most, Karadži čovu, Filiálku 

a tak ďalej, do tohoto zaradíte. Alebo navrhnete zaradi ť za 

mesto, k tomu Vás vyzy, Vás vyzývam, pretože inú ďalšiu 

príležitos ť ako za pä ť percentné spolufinancovanie si tento 

nákladný infraštruktúrny projekt dosta ť do mesta už nikdy 

mať nebudeme.  

Takže s touto smutnou správou teda odovzdávam slovo  

spä ť.  
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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 riadite ľ Gajarský.  

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

Ja som chcel poveda ť teda k tomu,  k tým projektom, 

teda konkrétne k tomuto, k mostu a k predaju železn ej 

oce ľovej konštrukcie.  

Ide o to, že projekty sú posudzované, projekty, kto ré 

sú predkladané pred Európsku komisiu na schválenie sú 

posudzované z poh ľadu toho, či generujú alebo negenerujú 

príjmy. Tieto projekty v rámci dopravy, ktoré sú v rámci 

Bratislavy, boli zaradené po nejakom enormnom úsilí , ktoré 

bolo vynaložené zo strany aj ministerstva dopravy, aj 

mesta, boli zaradení ako projekty negenerujúce, 

negenerujúce príjem a tým pádom teda je tam vyrieše ná 

otázka, že, tieto sa vyu, pretože Dopravný podnik n eplatí 

žiadne, žiadne poplatky mestu za to, že využíva tút o 

infraštruktúru. Ak by došlo k predaju mosta, ak by došlo 

k predaju mosta, mohla by komisia tento projekt pov ažova ť 

za projekt generujúci príjmy, čo by malo za následok 

znovuotvorenie žiadosti o nenávratné, o nenávratný finan čný 

príspevok a takisto by otvorila ďalšiu otázku čo sa týka 

vôbec prehodnotenia celkového projektu. Úplne by to  

pred ĺžilo zase celú žiados ť, zastavilo by to práce. 

A myslím si, že by, toto by bolo nežiaduce.  
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Ten projekt a tak ako bol nastavený, bol, ako sme u ž 

spomínali, všetci uchádza či mali rovnaké podmienky. Toto 

bolo zahrnuté v podmienkach, všetci si to mohli zah rnú ť do 

svojej ceny a cenotvorby, všetci mali rovnaké podmi enky 

aj rovnaké informácie.  

A teda záver je taký, že uchádza č, ktorý, ktorý vyhral 

túto sú ťaž to má zara, to má zapo čítané vo výnosoch, ke ďže 

on dá dole celú tú konštrukciu a jeho právom je aj s ňou 

naklada ť.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Podstatné je ale to, že my nemôžme s tou našou 

naklada ť teda ekonomicky, pretože sme sa zaviazali, že to 

bude projekt, ktorý negeneruje výnosy. To sa týka t oho, 

o čom chceme dneska rozhodnú ť, či tú konštrukciu darujeme 

alebo nie.  

Pán poslanec Uhler má faktickú. 

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

Ďakujem. 

Pán riadite ľ, to čo ste teraz povedali, je nová 

informácia. Ale v kontexte toho poviem, že v čera sme na 

dozornej rade Dopravného podniku preberali výsledky  

inventarizácie a vysporiadania sa medzi mestom a Do pravným 

podnikom, z čoho teda vyplynulo, že vozidlá a depá by mali 

ís ť do majetku Dopravného podniku a infraštruktúra by mala 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 21. november 2013  

 461 

zosta ť v majetku mesta, ale za túto by mal Dopravný podni k 

plati ť. A ak by sa to tak stalo a museli by sme plati ť aj 

za Starý most, tak dopredu upozor ňujem, že sa budeme musie ť 

s tým vysporiada ť, pretože to nebude v súlade s pravidlami 

Európskej komisie. Takže ak sa dá, aby sme na to my sleli 

vopred, pretože asi nebude vhodné, že Dopravný podn ik bude 

plati ť za časť elektri čkových tratí a za druhú časť nebude 

plati ť. Bude, bude potrebné toto nejakým spôsobom 

vymyslie 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 ve ľmi pekne.  

Pán primátor, ja chcem pripomenú ť okolnos ť, ktorú som 

nemal možnos ť poveda ť niekde na dopravnej komisii, ale 

prosím, aby sa pamätalo na to, že tento most bol pô vodne 

mostom Františka Jozefa. Je postavený na za čiatku, jeho 

fragmenty sú postavené na za čiatku dvadsiateho storo čia.  

Pri bombardovaní bola zrútená jeho stredná časť, ale pod ľa 

mojich informácií niektoré fragmenty zostali z pôvo dného 

mostu Františka Jozefa. Bolo by dobré, keby aj išlo  o pár 

metrov, aby sa naša správa pamiatkovej starostlivos ti 

vyjadrila, či takéto fragmenty tam sa nenachádzajú.  
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Samozrejme, že sa to vôbec netýka tej hlavného tele sa 

toho mosta, ale zrejme tých miest pri tých búdkach,  ktoré 

sú skôr na brehu. Ale pre mesto by raz v budúcnosti  niekde 

popri moste takáto historická pamiatka sa mohla hod i ť pre 

turistov aj pre domácich návštevníkov. Aby sa to vš etko 

nepovažovalo za šrot. Môže tam by ť aj nie čo, čo bude raz na 

fotografiách a poh ľadniciach Bratislavy.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Nesrovnal, faktická.  

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

Ja myslím, že toto je celkom, ako rozumný nápad, 

pretože nie len časti toho mosta sú postavené z fragmentov 

ale celý, on je celý postavený z fragmentov. Pretož e po, 

pretože po tom bombardovaní ten most najprv dali na  breh 

a potom to ruskí a nemeckí, ruskí vojaci a nemeckí zajatci 

znovu z tých, z toho rozbombardovaného zni čeného mosta 

znovu postavili, takže celý.  

A toto by mohlo skuto čne slúži ť nie čo podobné ako je 

Berlínsky múr, kde sa odkladajú časti, alebo kde sa chodia 

ľudia na to díva ť. Tak toto je celkom dobrý nápad a stojí 

za úvahu.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán hlavný dopravný inžinier chce reagova ť faktickou.  
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Nech sa pá či. 

Ing. Tibor   S c h l o s s e r ,  hlavný dopravný inžinier: 

Ďakujem. 

Dámy a páni, pravdou je, že pôvodný Starý most 

Františka Jozefa môže ma ť fragmenty niektorých častí 

oce ľových ty čí, ktoré sú na tomto moste. Pravdou je, že 

dávam do pozornosti jeden článok, ktorý bol v Hospodárskych 

novinách alebo na SME, kde je kompletná analýza toh o 

Starého mosta.  

Zo Starého mosta v sú časnosti skuto čne nie je ani 

jeden celý nosník taký, ktorý by sa dal nejakým spô sobom 

zachova ť. Je to všetko konštrukciu, konštrukcia oce ľová, 

ktorá bola dovezená odniekia ľ, áno, a stavali ju nemeckí 

zajatci pod dozorom sovietskej armády. Most mal slú ži ť 

devä ť až dvanás ť mesiacov a slúžil nám doteraz.  

To je zatia ľ k tomu. Ja sa potom prihlásim. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán námestník Budaj chce reagova ť na faktické 

poznámky.  

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

Ja to len zhodnotím, že tiež nie som si istý, ale j a 

myslím, že máme na to kvalifikovaného pracovníka, 

odborníka. Nech, nech pán primátor zoh ľadní jeho názor. To 

je všetko, čo som chcel navrhnú ť.  
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Ja si tiež myslím, že je to malý zázrak, lebo naoza j 

tí nemeckí zajatci a nestavali to teda nemeckí voja ci, tí 

dávali pozor. Tí nemeckí vojaci teda postavili naoz aj most, 

ktorý prežil nieko ľko desa ť alebo stonásobne svoju pôvodne 

ur čenú, teda desiatoknásobne svoju pôvodne ur čenú 

životnos ť, takže klobúk dolu, ale napriek tomu som 

presved čený, že tie fragmenty, aj keby neboli úplné, že pre  

pamäť tohoto takého eifelovského mosta, úplne sta čí malý 

kúsok nieko ľko metrov, ktorý bude dole na nábreží a bude 

ľuďom pripomína ť, pripomína ť tú starú panorámu a bude nám 

aj pripomína ť, že sme tu (gong) mali tento druh eifelovskej 

konštrukcie.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec Fiala. 

Stanislav   F i a l a , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Ja sa ešte raz vrátim k tej konštrukcii  mosta. Je pre 

mňa nová informácia, že mesto to nesmie, nesmie preda ť, 

lebo viem, že aj zo strany starostu mestskej časti bol istý 

záujem. Ale poprosil by som, lebo isté signály možn o 

faktickou, faktickými poznámky ak by som predniesol  návrh, 

že po b) poveruje primátora hlavného mesta SR Brati slavy na 

rokovanie so starostami obcí a starostami mestských  častí 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 21. november 2013  

 465 

Petržalka a Starého Mesta o symbolickom odpredaji a  tak 

ďalej.  

Jednoducho, že či prípadne by sme si to nechceli v tej 

Bratislave necha ť tak, že by sme to tým mestským častiam 

darovali Petržalke a Starému Mestu. Skôr sa vás pýt am 

kolegovia, či by ste takýto návrh podporili. A ak áno, tak 

by som ho predložil.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

ako myslíte, že by sme tie časti mosta, povedzme tie 

nástupné nechali niekde inde pre Staré Mesto a Petr žalku? 

Tak ste to mysleli?  

Ja sa len pýtam, aby som tomu rozumel. Ako, ako 

faktická otázka.  

Stanislav   F i a l a , poslanec MsZ: 

Tak, tak. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Dám Vám slovo, chcú sa na Vás vyjadri ť ďalší poslanci 

a potom sa môžte Vy, pán poslanec, vyjadri ť naspä ť.  

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

Ja sa k tomuto tiež pridávam, aby sme vo finan čnej 

situácii v akej sa nachádzame ni č nerozdávali. Ak nemôžme 

my zúro či ť to, ten materiál, to železo, ktoré tam je, tak 

hľadajme iné alternatívy.  

Ja som na grémiu navrhol, ke ď som sa dozvedel, že my 

nemôžeme s tým naklada ť, aby to povedzme urobil to 

združenie EUROVIA alebo kto má teraz momentálne nad  tým 

kontrolu, ktorý to bude prerába ť, nech to jednoducho predá 

a nech by sme dohodli s nimi na základe nejakej zml uvy 

o spolupráci, že devä ťdesiat percent tej sumy, ktorú oni 

z toho získajú, z predaja toho železa, dajú darovac ou 

zmluvou ú čelovo viazanou na nejakú činnos ť, ktorú my tu 

vykonávame a pomôžeme si. Jednak môžme zaplati ť časť zimnej 

údržby alebo nie čo podobné.  

Určite by som milión euro nepustil len tak.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán hlavný dopravný inžinier, faktická.  

Ing. Tibor   S c h l o s s e r ,  hlavný dopravný inžinier: 

Ďakujem. 

Pán Fiala, problém je v tom, že všetko bolo definov ané 

v podmienkach verejnej sú ťaže a to čo povedal pán riadite ľ 

Gajarský je pravdou.  
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Majetkom zo Starého mosta je mostné pole číslo jedna, 

šes ť a sedem. O tieto polia vyjadrili záujem starostovi a 

východos, východoslovenských obcí na preklenutie ri eky, 

rieky Ondavy. Všetko ostatné bolo vlastne príjmom v í ťaza 

verejnej sú ťaže, ktorý si o to, o ten výnos, ktorý predá 

ako šrot, znížil zákazku.  

Problém je v tom, že máme čas výstavby len dvadsa ťdva 

mesiacov, čiže do 31. 8. 2014 a oce ľová konštrukcia, ktorá 

sa demontuje, ihne ď sa bude odváža ť zhotovite ľom na 

šrotovisko.  

Je pravdou, že EUROVIA si to môže vlastne vo vlastn ej 

réžii, to čo ste tu navrhovali, aj pán Kríž, môže 

realizova ť. Mesto do tohto už nebude môc ť zasiahnu ť 

a z toho získava ť nejaké príjmy. Pretože (gong) nabúrame 

celý proces žiadosti o nenávratné finan čné prostriedky.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Fiala.  

Stanislav   F i a l a , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Bol som si už vedomý, že nemáme ako keby nárok na c elú 

konštrukciu, ale tak, ako to smieme darova ť obciam na 

východnom Slovensku a opakujem, nechcem to sili ť, ak im to, 

ak im to nejako ve ľmi pomôže, tak má to asi zmysel, skôr 

som to kládol ako otázku kolegom poslancom mesta, ž e či 

takéto zmysluplné využitie, že, že teda áno, darova li by 
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sme to bu ď, bu ď na východ na most, alebo Starému Mestu 

a Petržalke na zošrotovanie a na, na jednoducho pou žitie 

týchto finan čných prostriedkov na nejaké verejnoprospešné 

účely, z ktorými by sa možno pán primátor, vy a staro stovia 

mohli dohodnú ť. Takto som to myslel.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec, keby ste to formulovali tak, že by to  

bola alternatíva k tomu darovaniu, lebo ja to uznes enie 

dnes navrhované chápem tak, za čať rokovania. To nie je 

meritórne rozhodnutie, že už to zajtra niekto odvez ie. Vy 

ste navrhli inú alternatívu, odvedieme rokovania 

a predložíme vám výsledky tej práce. A vy potom mus íte 

rozhodnú ť, že dáme to na ten východ, nedáme? Dáme to 

Petržalke, nedáme?  

Proste, chcelo by to nejaký krok, ktorý by sme dnes  

povedali. Vy navrhujete urobi ť alternatívu k tomu, čo je 

v materiáli. Ja s tým nemám problém. Odvedieme roko vania aj 

so Starým Mestom, aj s Petržalkou. O výsledkoch vás  budeme 

informova ť a predložíme vám prípadne návrh na rozhodnutie 

v alternatívach na ďalšie zastupite ľstvá. Ur čite nie na 

december, lebo to je príliš skoro. Ale budeme rokov ať, lebo 

budeme mať od vás mandát. 

Pán poslanec Fiala, faktická. 
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Stanislav   F i a l a , poslanec MsZ: 

Ďakujem Vám.  

Môžem to vníma ť tak, že, že to zoberiete autoremedúrou 

alebo odo m ňa o čakávate doplnenie tohto návrhu o to, čo som 

povedal?  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ak myslíte, že je to užito čné, ja si to viem 

predstavi ť, že budeme rokova ť.  

Stanislav   F i a l a , poslanec MsZ: 

No dobre, nechám to na Vás, aby ste rokovali aj 

s týmito starostami.  

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. 

Ja by som na chví ľočku opustil tému oce ľovej 

konštrukcie, ale vrátil sa k podstate toho, pre čo tu dnes 

ten materiál máme.  

Dostávali sme ho posledných dvadsa ťštyri mesiacov, 

teda dva roky a myslím si, že všetci poslanci uznaj ú, že 
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bolo ve ľmi prospešné, že sme ho dostávali. Most sa za čína 

stava ť čoskoro, takže uznesenie, na základe ktorého bol 

predkladaný tento materiál sme dnes v bode jedna vy pustili, 

alebo teda zrušili. Nie zrušili, ale považujeme ho za 

splnené, čo je v poriadku.  

A myslím si, že v podobnom nie čom by sme mali 

pokra čova ť aj ďalej, pretože nás čaká množstvo ďalších 

infraštrukturálnych projektov, či už sú to trolejbusové 

trate na Bosákovu k obchodnému centru Lama č, ďalšia časť 

elektri čkovej trate v Petržalke, ľudovo prezývaná 

štvorprúdovka a takisto modernizácie ostatných 

elektri čkových radiál. A preto by som si dovolil navrhnú ť 

v uznesení, aby sme dostávali informáciu aj o týcht o 

ďalších infraštrukturálnych projektoch, o ktorých by  

zastupite ľstvo malo, pod ľa môjho názoru, pravidelne by ť 

informované.  

Zárove ň ďalšia vec, s ktorou som sa pomerne často 

potýkal bola tá, že ob čania, by som ich nazval odbornou 

verejnos ťou, mnohokrát sa s ťažovali na to, že na poslednú 

chví ľu dostávali informácie a preto by bolo vhodné, aby 

bola dokumentácia zverejnená, zverej ňovaná vo chvíli, ke ď 

ju magistrát má už ju môže zverejni ť čo najskôr.  

Takže ja pre čítam navrhnuté uznesenie a o čakávam vašu 

podporu.  

Čiže za, za body A a B sa dop ĺňajú nové body, C a D 

v nasledovnom zneni: 

Za C, žiada primátora hlavného mesta SR Bratislavy 

predklada ť Mestskému zastupite ľstvu hlavného mesta SR 
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Bratislavy informáciu o stave príprav projektov dop ravnej 

infraštruktúry, ktorých realizácia sa predpokladá v  rámci 

Opera čného programu Doprava 2007 – 2013 a Opera čného 

programu Doprava 2014 – 2020 na každom riadnom zasa dnutí. 

A za D, žiada primátora hlavného mesta SR Bratislav y 

zabezpe či ť zverejnenie jednotlivých stup ňov projektovej 

dokumentácie na vyššie uvedené projekty dopravnej 

infraštruktúry po ich vypracovaní, aby mohli by ť v čas 

vznesené, prediskutované a zapracované pripomienky zo 

strany verejnosti. 

Práve po čúvam návrhy, že by teda sta čilo štvr ťro čne. 

Nemám s tým problém. Myslím si, že k tomuto sa 

zastupite ľstvo môže vyjadri ť, alebo nech sa vyjadrí pán 

Schlosser, ktorý to bude pravdepodobne spracúva ť, ako často 

uzná.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec, ja myslím, že štvr ťro čná periodicita je 

naozaj dostato čná na to, aby sme vám dávali nové 

informácie, ak budete trva ť na mesa čné, vieme to urobi ť aj 

na mesa čnej báze.  

Máme pred sebou dva roky tohto ešte programovacieho  

obdobia. My sme sa dohodli, že Starý Most budete do stáva ť 

štvr ťro čne, pretože štvr ťro čne budú tie kontrolné dni na 

najvyššej úrovni. Štatutárne kontrolné dni, ako to oni 

volajú. Tomu som rozumel.  
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Čiže ak by sme to vedeli na to naviaza ť, mali by ste 

každé tri mesiace pravidelnú informáciu.  

By ste povedali, že chcete nie čo podrobnejšie, tak 

prijmete k tomu rozhodnutie a my to predložíme.  

Čiže pripravujeme  projekty, rôzne projektové práce.   

Modernizáciu Dúbravky, to všetci viete, čiže vieme vám da ť 

informácie, ktoré potrebujete.  

Tú periodicitu by som sa ja prihováral za štvr ťro čnú.  

A, pán poslanec, my momentálne máme naplánovanú iba  

Dúbravku, reálne naozaj. Máme naplánované spojenie 

Radlinského – Ký čerského, to je ministerstvo financií 

a elektri čka na hlavnú stanicu, čiže to tam zahrnieme 

ur čite, ako pán poslanec požadoval. A všetky ostatné s a 

pripravujú len v projektovej príprave. V tomto 

programovacom období. Pretože po čítame, že budú realizované 

štrnás ť – dvadsa ť. Ale o štrnás ť – dvadsa ť vám vieme da ť 

len základné informácie o tom, ako sa pripravuje ná vrh na 

opera čný program. Tam ešte definitívne rozhodnutia uroben é 

neboli.  

Takže samozrejme, ako prijmete uznesenie, tak ho 

budeme predklada ť, len niekedy to môže by ť naozaj možno 

príliš často, aby ste nedostali žiadne nové informácie. 

Takže preto mne sa ten štvr ťrok zdá na mieste.  

Pán poslanec Uhler, nech sa pá či.  
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Mgr. Jozef   U h l e r , poslanec MsZ: 

Neviem, či sme používali niekedy pojem dvojmesa čná 

periodicita a či je zrozumite ľná. Lebo štvr ťrok je niekedy 

málo, mesiac. Mali sme tu teda mesiace, ke ď nedochádzalo 

k výrazným posunom, žiadnym zmenám, takže.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Predstani čné máme teraz každé dva mesiace, čiže môžme 

aj toto zavesi ť na dva mesiace.  

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

Môžme dať periodicitu dvojmesa čnú, osvojujem si to.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán riadite ľ Gajarský je posledný prihlásený, nech sa 

páči.  

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

Ďakujem. 

Tiež som chcel navrhnú ť bu ď štvr ťro čnú alebo 

dvojmesa čnú periodicitu. Som rád, že ste si to osvojili, 

pán poslanec.  
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Druhá vec je ešte, že v tom Bé čku v uznesení, by 

nemalo figurova ť slovo ani symbolickom odpredaji, hej? 

Nemalo by tam slovo odpredaj.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Tak to potom musíme autoremedúrou upravi ť. Tak potom 

by tam malo by ť rokovanie o darovaní, zrejme to je to 

najlepšie slovo. Čiže upravíme to do tejto polohy, aby tam 

nevznikol problém s nejakou odplatou.  

Pán hlavný dopravný inžinier, faktická. 

Ing. Tibor   S c h l o s s e r ,  hlavný dopravný inžinier: 

Ja to len doplním.   

Dnes ste ráno dostali na stôl už to nové znenie, kd e 

v podstate vypadol ten odpredaj za jedno euro, je t am 

vlastne darovanie. Nesmieme ani za jeden cent nie čo preda ť, 

my ako mesto.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Dobre, čiže upravíme to uznesenie na darovanie s tým, 

že tam doplníme na návrh pána poslanca Fialu aj mes tskú 

časť Petržalka a Staré Mesto, kde tie rokovania prebehn ú 

bilaterálne a o ich výsledku budete informovaní. 

Periodicita, ako sme povedali bude trojmesa čná, ak tu 

budeme mať nejaký návrh na rozhodnutie, predložíme ho skôr.  
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Pán mestský kontrolór sa chce vyjadri ť. Nech sa pá či. 

Ing. Peter   Š i n á l y , mestský kontrolór hlavného mes ta 

SR Bratislavy: 

Veľmi nerád zdržujem. Ja len doporu čím, pán primátor, 

aby pán Kotes overil možnos ť darovania z poh ľadu platnej 

legislatívy finan čnej.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Čiže ste potvrdili? Lebo som. Nie, nepotvrdzujete.  

(poznámka:  po čuť hovor mimo mikrofón) 

Okej. Dobre.  

Jednoducho potrebujeme rokova ť. Ak nám ten mandát 

dáte, my budeme rokova ť, preveríme otázku darovania, 

zistíme čo je možné a čo nie je možné.  

(poznámka:  po čuť hovor mimo mikrofón) 

Dobre, môže to by ť aj tak.  

(poznámka:  po čuť hovor mimo mikrofón) 

Áno. Štyri malé obce s nami nie čo vymenia.  

Vážené dámy a páni, ja sa len kratu čko chcem vyjadri ť 

k tomu, čo povedal pán poslanec Nesrovnal, lebo hovoril 

o mimoriadne vážnej veci.  
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Otázka takzvanej základnej a povedal by som, že 

nejakej súhrnnej infraštruktúry v Európe je naciele ná tak, 

že tá základná je nakreslená do roku 2030, tá ostat ná do 

roku 2050, čo si Európska únia predstavuje, že sa postaví.  

To naše severojužné prepojenie, alebo napojenie 

Bratislavy, je žia ľ, v tej druhej. Tiež nechcem pátra ť po 

tom kedy sa to stalo. Je to realita d ňa. A je to problém, 

že teda nie sme a nebudeme takýmto spôsobom napojen í na 

TEN-T, na tie transeurópske projekty, lebo to zname ná tá 

skratka, čo pre nás znamená, že budeme musie ť rozmýš ľať, 

ako to vlastne rieši ť.  

Ale to, aby ste, pán poslanec, o čakávali, že vymyslíme 

prepojenie Filiálka – Petržalka po Karadži čovej a po Starom 

Meste, to je úloha, ktorú neviem celkom prevzia ť na svoje 

plecia. Ja by som vedel zorganizova ť k tomuto odbornú 

diskusiu, kde by som chcel zavola ť členov dopravnej komisie 

a niekoho z Európskej komisie, aby sme si vyjasnili  ich 

názor a vy ste po čuli napriamo, nie cez nás 

sprostredkovane, ako sa dívajú na tento projekt, pr etože 

oni majú pocit dnes, že popod Dunaj ur čite nie. V čase ke ď 

sa chystalo popod Dunaj, hovorili, ukážte alternatí vu. 

Vtedy tá možnos ť Filiálka –Petržalka cez Starý most, 

nejakým širším spojením, teda normálnym rozchodom t isíc 

štyristotridsa ťpäť, možno bola možná. Dnes ako keby 

preferovali tisíckový rozchod a teda podporu tohto rozchodu 

a tejto modality v rámci mestského dopravného systé mu.  

Čiže, ja ke ď to po čúvam, tiež niekedy neviem rozumie ť, 

ako sa tie názory vyvíjajú. Za čínali sme na tom, že tam 
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mali by ť ko ľaje tisícštyristodtridsa ťpäť. Dnes sa mi zdá, 

že tá, ten dôraz sa kladie na nie čo iné.  

Čiže pokúsim sa zorganizova ť stretnutie s odborníkmi 

z komisie, ale priamo pre vás. Budem chcie ť by ť pri tom. 

Chcem to po čuť, ale tak, aby sme si veci vyjasnili, lebo 

viem, že na tomto vám záleží. Aj pán predseda Frešo  to 

často opakuje, že toto je vec, ktorú by sme mali rie ši ť. 

Zaznela teraz k tomu diskusia. Ale mám ve ľmi jasné signály 

z Komisie, že oni s týmto nepo čítajú. Čiže ani to nie je 

tak, že naše ministerstvo dopravy s tým nepo číta, skôr 

Komisia.  

Ale nechcem, aby sme si to teraz tu vysvet ľovali. Ja 

Vám za ten podnet ďakujem. Budem ma ť stretnutie v krátkom 

čase aj s predstavite ľmi Komisie. Čiže ja ich požiadam 

o to, že by dali k dispozícii ľudí, expertov, ktorí by sa 

s nami stretli, povedzme na zasadnutí dopravnej kom isie 

a veci sme si vysvetlili. Aby ste vy vedeli presné 

informácie priamo zo zdroja a mohli sa potom rozhod núť, čo 

budeme požadova ť ako mesto.  

Dámy a páni, myslím, že sme vy čerpali diskusiu  k bodu 

dvadsa ťšes ť.  

Končím možnos ť sa prihlási ť.  

Prosím návrhovú komisiu.  
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Predseda návrhovej komisie 

Ing. Peter   Len č, poslanec MsZ: 

Návrhová komisia dostala dva dopl ňujúce návrhy 

k uzneseniu, ktoré teda podotýkam, ale že nie je to , čo 

bolo v materiáloch, ale, ale predložené na stoly.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Áno, v novom znení. Mohol by ste ho pre číta ť, aby to 

bolo celkom jasné. 

Predseda návrhovej komisie 

Ing. Peter   Len č, poslanec MsZ: 

Áno.  

Tam sa po A. berie na vedomie informácia o stave 

realizácie  Nosného systému MHD v Bratislavy, 

a po B. sa poveruje primátor hlavného mesta na 

rokovanie so starostami obcí o poskytnutí mostných polí 

Starého mosta ako dar pre potreby obcí na rieke Ond ave. 

Čiže to je to základné a teraz tie dopl ňujúce. 

Prvé podal pán pos, pán námestník Budaj a dopl ňuje 

v bode B, rozdeli ť to na dve časti, B1 je to pôvodné a B2 

by sa doplnilo v znení: poveruje primátora V spolup ráci s 

Mestským ústavom ochrany pamiatok, preveri ť možnos ť 

uchovania časti mostnej konštrukcie ako pamiatky.  

Tu by sme ešte potrebovali termín, pán námestník? 

(poznámka:  po čuť hovor mimo mikrofón) 
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Termín rýchle. 

(poznámka:  po čuť hovor mimo mikrofón) 

Do budúceho zastupite ľstva? 

(poznámka:  po čuť hovor mimo mikrofón) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Určite áno.  

Ja som sa k tým pamiatkam nevyjadril. Ja chcem 

poveda ť, že pamiatkovo chránené sú piliere a dva mostné ti e 

domčeky, colné objekty, ktoré tam boli. Samotné teleso 

mosta chránené pamiatkovo nie je.  

Ale to, čo chce pán námestník dosiahnu ť je nie čo iné. 

Aby sme si my tú pamiatku uchovali, aby sme si my t ú 

pamiatku uchovali v nejakom artefakte, ktorý bude n aveky 

pripomína ť, že takto to tu vyzeralo iks rokov. Dos ť iks 

rokov by som povedal.  

Takže chápem, že, chápem, že ten návrh smeruje zrej me 

viac týmto smerom, než aby z toho bola nejaká národ ná 

pamiatka a podobne.  

Pán poslanec Kolek, ešte chce k tomu hovori ť, aby sme 

vedeli, o čom budeme hlasova ť. 

Nech sa pá či. 
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Ing. Ignác   K o l e k , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Myslím, pán primátor, že ste si osvojili zme, teda 

zmenu názvu, čiže o darovaní a napriek tomu pán Len č čítal 

o symbolickom odpredaji. Čiže malo by sa to premietnu ť aj 

do. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

On čítal práve otázku daru, pretože máme nové znenie 

uznesenia rozdelené na stoly. Sme už  na to už reag ovali.  

Neviem teda, pán predseda komisie čítal dar. Dobre som 

hovoril?  

(poznámka:  po čuť hovor mimo mikrofón) 

Čiže ten symbolický odpredaj bol pôvodne v materiáli . 

My sme to preverovali na základe toho, čo som na úvod 

povedal. Teraz je tam sloví čko dar. Budeme musie ť preveri ť 

aj to, to už sme tu po čuli, aby sme si boli istí, že to 

máme možnosť urobi ť.  

Čiže prosím, uznesenie o tom, že chceme poveri ť 

primátora tým, aby rokoval s Mestským úradom ochran y 

pamiatok či je možné časť tej konštrukcie vyhlási ť ako 

pamiatku. Dobre som to porozumel?  

(poznámka:  po čuť hovor mimo mikrofón, vrava v sále) 

Uchova ť, ako pamä. Uchova ť.  
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(poznámka:  po čuť slová „pamätihodnos ť, ak môžem 

poprosi ť) 

Dobre.  

Čiže, prosím, o tomto uznesení pána námestníka Budaj a 

budeme hlasova ť.  

Prezentujte sa a hlasujte.  Je to dopl ňujúci návrh 

uznesenia.  

(poznámka:  po čuť hovor mimo mikrofón) 

Termín je tam do konca januára. Dva mesiace pán 

námestník povedal. Do konca januára. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Dvadsa ťdevä ť prítomných, 

dvadsa ťosem za, nikto proti, jeden sa zdržal 

hlasovania. 

Konštatujem, že tento dopl ňujúci návrh sme prijali. 

Pán predseda návrhovej komisie.  

 

Predseda návrhovej komisie 

Ing. Peter   Len č, poslanec MsZ: 

Ďalší dopl ňujúci návrh podal pán poslanec Uhler 

a navrhuje za bod Bé, doplni ť nové body C a D v znení: 

Po C. žiada primátora hlavného mesta SR Bratislavy 

predklada ť Mestskému zastupite ľstvu hlavného mesta SR 
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Bratislavy informáciu o stave príprav projektov dop ravnej 

infraštruktúry, ktorých realizácia sa predpokladá v  rámci 

Opera čného programu Doprava 2007 – 2013 a Opera čného 

programu Doprava 2014 – 2020. Termín dvojmesa čne. 

A po D žiada primátora hlavného mesta SR Bratislavy  

zabezpe či ť zverejnenie jednotlivých stup ňov projektovej 

dokumentácie na vyššie uvedené projekty dopravnej 

infraštruktúry po ich vypracovaní, aby mohli by ť v čas 

vznesené, prediskutované a zapracované pripomienky zo 

strany verejnosti. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Budeme o týchto dvoch návrhoch hlasova ť.  

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Dvadsa ťdevä ť prítomných, 

dvadsa ťdevä ť za, nikto proti, nikto sa nezdržal. 

Tento návrh sme prijali. 

Ja len kratu čko chcem poveda ť, že môže by ť problém so 

zverej ňovaním dokumentácie.  Ale to si preveríme, budeme 

vás informova ť keby s tým nejaký problém bol. Viem, že 

v stavebnom konaní s tým problém je.  

Vrátim sa do návrhovej komisie.  

Nech sa pá či. 
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Predseda návrhovej komisie 

Ing. Peter   Len č, poslanec MsZ: 

Teraz budeme hlasova ť o uznesení ako celku s týmito 

schválenými doplneniami.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

S tým, že sme tam chceli doplni ť ten návrh pána 

poslanca Fialu, to znamená rokova ť so starostami obcí, len 

to nemôže by ť Ondava. Ja som teraz celkom neporozumel, ako 

to  pán poslanec Fiala myslel. Kde máme da ť tú mestskú časť 

Staré Mesto a, a Petržalka? Lebo tu nemáme Ondavu a le možno 

iné toky, ktoré by sme chceli preklenú ť.  

Čiže skúste mi poradi ť, ja som neporozumel, kam mám 

vloži ť tie slová o tej Petržalke a, a Starom Meste? 

Pán poslanec Fiala to upresní.  

Stanislav   F i a l a , poslanec MsZ: 

Áno, ďakujem.  

Mal som na mysli.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pre čítajte tú vetu celú ako by znela, keby tam to 

bolo.  
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Stanislav   F i a l a , poslanec MsZ: 

Po bé, poveruje primátora hlavného mesta SR Bratisl avy 

na rokovanie starostami, so  starostami ob, so star ostami 

obcí a starostami mes.  

Vy tu máte iba nos, obcí, neviem akých. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Áno.  

Stanislav   F i a l a , poslanec MsZ: 

A starostami mestskej časti Petržalka a Staré Mesto 

a ďalej to pokra čuje.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ale o čom. Čiže budem s Petržalkou rokova ť 

o preklenutí Ondavy. Lebo tam potom pokra čuje ako Ondava. 

Ja mám s týmto problém, Stano.  

Stanislav   F i a l a , poslanec MsZ: 

Prepá čte, mám ešte staré uznesenie, prepá čte, 

(poznámka:  ďalej nie je rozumie ť, lebo hovorí aj poslanec 

aj predsedajúci naraz).  
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Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Máte staré uznesenie, teraz je tam Ondava. Takže ja  

mám z toho problém, že neviem, kde to mám vloži ť. Ja by som 

radšej bol, aby sme urobili samostatnú časť: a alternatívne 

rokova ť aj so starostom mestskej časti Petržalka a pani 

starostkou Starého Mesta. 

Veď to môžme tak urobi ť. Poveruje rokovaním o tom 

a alternatívne o tom. A da ť Vám výsledok. To chcete 

dosiahnu ť.  

Čiže ja takto navrhujem upravi ť to uznesenie. text 

máte predložený. A bude tam slovo: a alternatívne r okova ť 

aj so starostom mestskej časti Petržalka a  starostkou 

mestskej časti Staré Mesto, bodka. S tým, že budeme vedie ť, 

že sa stále hovorí o dare, aj ke ď tuná tá Ondava teda 

nebude celkom aktuálna.  

Môžme takto hlasova ť? Budeme vedie ť o čom hlasujeme? 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ť prítomných poslancov, 

tridsa ť za, nikto proti, nikto sa nezdržal. 

Konštatujem, že sme prijali uznesenie ako celok 

vrátane doplnenia, ktoré bolo urobené autoremedúrou .  
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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: 

Dámy a páni otváram rokovanie o bode číslo 

dvadsa ťsedem. Je to Informácia o rokovaniach so 

spolo čnos ťou Henbury Development, ktorá sa, tak ako je 

predložená, sústre ďuje najmä na otázku územného plánu zóny, 

ktorý požadovalo naše pôvodné uznesenie z polovice roku 

jedenás ť, kde vás informujeme o tom, že v zadaní chceme 

upresni ť alternatívy pre zhotovite ľa toho územného plánu 

zóny, ale sme si vedomí, ke ďže je to politická otázka, 

patrí to na rokovanie zastupite ľstva.  

Preto v tejto informácii navrhujeme, aby sme tam 

riešili tri alternatívy. To znamená, spracovali ten  územný 

plán zóny v troch alternatívach, a to je čias, úplné 

zachovanie PKO, čiasto čne zachovanie PKO so zbúraním jednej 

budovy a potom je to čiasto čné zachovanie s plným využitím 

koeficientov, ktoré dáva územný plán.   

To je návrh, ktorý bol prerokovaný aj v komisii 

územného plánu, ktorá k tomu, žia ľ, neprijala vä čšinové 

stanovisko, pretože tých názorov tam bolo viac.  

A chcem vás ešte ústne informova ť o tom, že som 

v pondelok mal rokovanie so spolo čnos ťou Henbury 

Development, ktorá požaduje, aby sme doplnili aj št vrtú 
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alternatívu a to je alternatíva úplného zbúrania, t eda 

žiadne čiasto čné zachovanie, pretože tvrdia, že s týmto 

zámerom im mesto predalo, predalo pozemok a oni vla stne 

kvôli nám nemôžu zrealizova ť svoj investi čný zámer.  

Čiže ke ď študujeme to územie, ke ď robíme v ňom 

alternatívy, akým spôsobom by mohlo by ť zaregulované, mali 

by sme zoh ľadni ť aj to, že možno ten súdny spor neustojíme, 

ak ho ustojíme, samozrejme sa presadí jedna z tých prvých 

troch alternatív, ale ak ho neustojíme, tak to skôr  bude 

otázka alternatívy číslo tri, prípadne tej navrhovanej 

alternatívy číslo štyri, to znamená územného plánu zóny, 

ktorý by reguloval to územie s tým, že tam bude prí tomná 

kultúrna funkcia, pretože to je vo ve ľkom územnom pláne, 

ale nebude zachované ni č z toho, čo dnes predstavuje PKO.  

Takúto požiadavku na nás má investor, ktorý o čakáva, 

že to zapracujeme tiež ako zadanie pre územný plán zóny.  

Toľko z mojej strany na úvod.  

Otváram diskusiu k tomuto bodu programu, do ktorej sa 

ako prvý hlási pán námestník Budaj.  

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

Ďakujem pekne.  

Tak tie zámery investora sú nám známe a my sme tu 

preto, aby sme hájili ekonomicky a verejný záujem t ohoto 

mesta a preto aj bolo prijaté uznesenie v roku 2011 , ktorým 

sa mestské zastup, zastupite ľstvo rozhodlo nebúra ť PKO.  

Ja chcem poveda ť, pán primátor, že v prípade, že by do 

územného plánu vošli návrhy v bode Bé, a medzi nimi  aj bod 
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tri, či dokonca bod štyri, tak mal by som to za obchádzan ie 

tohoto uznesenia a potom som za to, aby už mal pred kladate ľ 

odvahu predloži ť zrušenie toho uznesenia.  

Ak rozbehneme práce na takom územnom pláne, ktorý 

predpokladá bu ď zni čenie obidvoch hál PKO, čo podotýkam sa 

neuskuto ční, lebo poznám tie betónové konštrukcie tých hál, 

bez toho, že by bol zdeštruovaný aj ten stred,  a a k nám to 

niekto nahovára, tak si myslí, že sme naivní. Ak sa  majú 

odstreli ť obidve haly, tak nezostane z PKO ni č, na našu 

škodu.  

Bod číslo štyri, tam spolo čnos ť Henbury len opakuje, 

samozrejme svoj zámer. Ale toto nie je materiál spo lo čnosti 

Henbury, ktorý bol predložený.  

Preto chcem na vás apelova ť, aby, ak vôbec sa má 

hľadať kompromis, aby sa zostávalo pri tom, čo sa tu celé 

roky od roku 2011 opakovalo, alebo aby sme mali odv ahu si 

poveda ť, že chceme zruši ť svoje vlastné uznesenie a ís ť 

proti ďalšej existencii tejto mestskej budovy.  

Preto navrhujem, aby v bode Bé, bola vynechaná, bol  

vynechaný bod tri. Návrh podám aj písomne.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Slovo má pán poslanec Uhler.  
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Mgr. Jozef   U h l e r , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Ja by som chcel poprosi ť pána Budaja, aby to nedával. 

Ja osobne považujem toto uznesenie za unáhlené.  

Problém s PKO sa tu v istých formách ťahá od roku 

2005, doteraz nie je doriešený. Máme tu predložené tri 

alternatívy. Nie som si istý, či sú všetky v súlade 

s územným plánom a. S územným plánom mesta, myslím.  Bol by 

som rád, aby sme dostali informáciu, či sú, alebo nie sú.  

Okrem toho sa ťahá nieko ľko súdnych sporov. Mesto už 

dva krát prehralo súd na okresnom súde, má to rieši ť 

krajský súd, zatia ľ sa tak nestalo.  

Okrem toho 24. januára bude ďalší súd, kde mesto 

žaluje o zriadenie vecného bremena investora a tak ďalej. 

Je tam množstvo otázok, ktoré sú otvorené, a preto si 

myslím, že skôr, ako spravíme nejaký unáhlený krok,  mali by 

sme vedie ť aké riziká pre mesto z toho vyplývajú, a preto 

ja by som bé, bod bé vôbec neschva ľoval dnes. Po čkajme s 

tým na február, ja si myslím, že ni č sa nestane, ale 

dovtedy by som rád mal iné informácie.  

Ja preto pre čítam návrh uznesenia, kde bod bé, by som 

nahradil novým bodom: za B, žiada primátora hlavnéh o mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy, aby zabezpe čil,  

po prvé analýzu súladu navrhovaných alternatív 

územného plánu zóny Bratislavské nábrežie s platným  Územným 

plánom mesta Bratislava.  
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A po druhé, právnu a ekonomickú analýzu možných riz ík 

vyplývajúcich z uvedených alternatív s oh ľadom na platné 

zmluvné vz ťahy a prebiehajúce súdne spory.  

Ja si myslím, že mali by sme ma ť tieto informácie 

skôr, ako spravíme ďalší krok. Konzultoval som to aj s pani 

Šimonči čovou a tiež je rovnakého názoru ako ja, za čo jej 

veľmi pekne ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Faktickou poznámkou chce reagova ť pán námestník Budaj.  

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

Pán Uhler, Vy smerujete k tomu, aby sme akýmsi 

spôsobom prispôsobili, prispôsobili budúcnos ť PKO tomu,  

k čomu nás zaviazali pre mesto nevýhodné dodatky k zml úv, 

ktoré boli urobené neférovo a ktoré boli urobené za  našim 

chrbtom proti verejnému záujmu a pod ľa mojej mienky aj 

proti dobrým mravom. Lebo tajné dodatky sú, pochopi te ľne ak 

ich robí verejný funkcionár, proti dobrým mravom.  

Stotož ňujem sa s tou časťou, že vynechajme celý bod B, 

a teda nedávajme zadanie, ale to je len prejav pros te 

váhania nad tým, čo s týmto územím. My bu ď máme názor, že 

PKO a kultúrna funkcia majú na nábreží zosta ť, a ten názor 

ste prejavili hlasovaním (gong), alebo sa toho názo ru majte 

odvahu vzda ť a povedzte Bratislav čanom, že idete proti 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán posl,  námestník, pardon, prihlás sa do diskusi e, 

faktická poznámka trvá jednu minútu, pre každého z nás.  

Pán poslanec Uhler chce reagova ť.  

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

Ja iba odpoviem na to, čo pán Budaj možno nedopovedal. 

Jednu vec chcem  a jednu vec nechcem.  

Chcem, aby PKO bolo doriešené. Ideálne takým spôsob om, 

ako sme to už raz odhlasovali, to znamená zachovaní m. 

A druhú vec, čo nechcem. Nechcem, aby mesto po 

neúspešných súdnych sporoch na to doplatilo a aby n aše deti 

ešte splácali dlhy.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec Muránsky.  

Ing. Michal   M u r á n s k y , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Ja som, ja som na. Ja som vlastne ke ď som robil 

zápisnicu z komisie, na ktorej sme prerokovávali te nto bod, 

tak som zostal dlžný dvom aktérom týchto pozme ňujúcich 
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návrhoch uvies ť jejich meno. A to jeden, že ten návrh jedna 

bodka dva (poznámka:  1.2) komisia územného a strat egického 

plánovania navrhuje ponecha ť variant jeden a variant dva 

bol návrh pani Pätoprstej, ktorá ho dala a tá, taki sto 

jedna bodka štyri (poznámka:  1.4) bol komisia tent o návrh, 

aby sa prijal aj štvrtý variant bol návrh pána posl anca 

Drozda.  

Čiže týmto, týmto by som si chcel splni ť povinnos ť 

voči nim, aby bolo jasné dané, že kto má aké zámery s PKO 

a že ktorým smerom by si videl, videl riešenie toht o 

problému.  

Ja by som za seba povedal takú vec, že naozaj od te j 

eufórie 2011-teho, kedy sme boli tunák všetci a jed nohlasne 

sme schválili zachovanie celého PKO, vidím to dnesk a už 

naozaj triezvejšie a musím poveda ť, že dneska nevidím dôvod 

na to, aby bolo zachovávaná tá hala, v ktorej je ne funk čná 

kotol ňa, ktorá si vyžiada stovky tisíc eur aby bolo 

zachovanie, naozaj treba nájs ť nejaký kompromis. Ten 

kompromis by som videl niekde, aspo ň za seba hovorím 

naozaj, že som ochotný pristúpi ť na zmäk čenie tých 

podmienok, ktoré sme si v dvetisícjedenástom dávali  a ís ť 

až na to, že naozaj jednu tú z tých sál zbúra ť.  

A preto som za to, aby sa naozaj naštudovalo celé t oto 

územie, aby sa pripravili varianty, na ktoré sa bud eme môcť 

pozrie ť, ktoré budú ma ť odbornú prezentáciu a ktoré nám 

v kone čnom dôsledku ukážu akou cestou sa môžme vyda ť. 

Tú cestu nám nie ukážu nie len tieto varianty a toh to, 

a tohto územného plánu zóny, ale nám ukážu aj výsle dky 
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súdnych konaní. A si myslím, že tak ako navrhuje pá n 

poslanec Uhler, tam by sme mali naozaj h ľadať aj niekde 

riešenie. Pretože môžme (poznámka:  asi slovo „náno s“) 

tvrdohlavo stá ť za tým, že tak, takto to chceme a nijak 

inak, ale v tom prípade nám potom súdy vyrubia poku ty, 

ktoré naozaj budú spláca ť naši nástupcovia, naše deti 

potom, ako my všetci skon číme v týchto laviciach.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán námestník Budaj, nech sa pá či. 

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

To, aké zadanie ideme da ť na územný plán vôbec 

nesúvisí s pokutami, ani nijak nesúvisí s výsledkom  súdnych 

konaní.  

Tam sa starajme, aby sme mali kone čne riadne právne 

zastúpenie, pretože zlyhávanie v tejto veci je prak ticky 

nevysvetlite ľné. My ideme ako sami proti sebe, tak potom sa 

nepretvarujme, že chceme zachráni ť PKO. Výberové, výber, 

výber právneho zastúpenia zlyhal a dneska hráme pro ste 

z vodou a ešte hovoríme, že po čkáme jak to vyhráme. Za 

takýchto okolností nikto ni č nevyhrá.  

Opakujem ešte raz, ak teda plánujete, alebo niektor í 

plánujú už zmeni ť názor, majte to odvahu poveda ť otvorene. 

Mieru kompromisu nazna čili návrhy, ktoré dával aj primátor, 

to znamená, že mesto by bolo pripravené diskutova ť o jednej 
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hale. To odzrkad ľuje návrh v bode dvadsa ťsedem, v uznesení 

odseku B jedna a dva.  

Ešte raz, ak chcete h ľadať kompromis a naozaj, ak 

druhá strana nechce nás doslova obra ť o majetok a obra ť 

o naše, myslím oprávnené práva vlastníka PKO, tak b y mala 

na takéto rokovania pristúpi ť.  

Avšak ke ď samotní poslanci jej núkajú v uzneseniach, 

ako to urobil pán poslanec Drozd, ako ste sa teraz 

zmienili, pán Muránsky, zbúranie bezplatné zbúranie  PKO, no 

ktorýže majite ľ pozemku by sa netešil? Ak poslanci zrazu 

zreál ňujú svoje názory.  

A čože sa zmenilo za tie dva roky? Chce nám zaplati ť 

za tú budovu? Ni č nám nechce zaplati ť. Chce pokra čova ť 

v tom, čo ste aj vy odsudzovali ako naozaj poškodzovanie 

verejného záujmu a poškodzovanie majetku tohoto mes ta.  

Čiže zbúra ť budovu bezplatne a pripravi ť nás 

o najvä čšiu kultúrnu halu, akú máme v meste.  

Viete, dámy a páni, všetci, že zápas o tento možno ani 

nie najvýznamnejší pamiatkový objekt, sa stal symbo lom 

a delí poslancov na tých, ktorí na čúvajú naozaj tomu, že 

nie sme oprávnení. My nie sme sem poslaní na to, ab y sme sa 

my sami rozhodli, či chceme obhajova ť majetok mesta. My sme 

skladali s ľub. A jediné, na čo máme moc a silu je nie 

zmeni ť minulos ť a zmeni ť naše volebné s ľuby alebo prísahu 

poslanca, ktorú sme tu skladali. Áno, my ju mô, my sa jej 

môžeme spreneveri ť, lebo máme slobodnú vô ľu. A preto 

vyzývam, urobte to, ak máte na to odvahu, ale ni č sa 
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nezmenilo. Pri tých rokovaniach nám druhá strana st ále núka 

len možnos ť, aby sme zabudli na to, že máme chráni ť majetok 

mesta.  

A žiadny kompromis sa dosiahnu ť nedarí a nedarí sa 

práve preto, lebo mäkne naše odhodlanie. Lebo inves tor 

počuje také slová, aké tu znejú.  

Zbúrajme si sami náš majetok.  

Ja myslím, že tí, ktorí, ktorí sú už na druhej stra ne, 

tých žiadna re č nepresved čí a tí, ktorí majú pamä ť a vedia  

ako hlasovali, tí sa rozhodnú pod ľa toho.  

Ja teda, ako som povedal, odovzdám návrh na to, aby  

bol vynechaný v bode Bé odstavec tri, ktorý považuj em za 

úplnú likvidáciu PKO.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Dve faktické poznámky.  

Pán poslanec Bendík.  

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

Ďakujem pekne za slovo, pán primátor.  

Pán primátor, chcem sa spýta ť v súvislosti s tým, čo 

hovoril pán Budaj. Kto nás vlastne dnes zastupuje v  spore 

so spolo čnos ťou Henbury Development? 

 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 21. november 2013  

 496 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Odpoviem.  

Pán poslanec Muránsky, faktická. 

Ing. Michal   M u r á n s k y , poslanec MsZ: 

Pán poslanec Budaj, pán námestník, ste spýtali, čo sa 

stalo za dva roky. No za dva roky sa nestalo vôbec ni č, 

akurát sme prehrali nieko ľko súdnych sporov a približuje sa 

ten moment, kedy už naozaj budeme musie ť poveda ť, kedy už 

naozaj budeme tak pri stene a nebudeme ma ť ďalšie kroky.  

Keď nám súd nariadi, aby sme zaplatili dvadsa ťštyri 

alebo tridsa ť miliónov eur, tak si myslím, že to sa nám 

nebude vôbec robi ť rozpo čet jednoducho.  

Hovoríte, že mäkne naše odhodlanie, ako. Dobre, 

nebudem sa k (poznámka:  nezrozumite ľný koniec vety) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ak dovolíte, chcem vás informova ť, že sa do diskusie 

prihlásila pani Katarína Šimon či čová, ktorá chce vystúpi ť 

k tomuto bodu.  

Chcem sa vás opýta ť, či súhlasíte s jej vystúpením? 

Kto súhlasí, nech zdvihne ruku.  

(Hlasovanie.) 

Ďakujem ve ľmi pekne.  
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Pani Katka, máte slovo, nech sa pá či, môžte vystúpi ť 

tri minúty.  

Prepá čte, nemáme.  

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

No, ďakujem vám. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Teraz. 

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

Ďakujem vám pekne za možnos ť vystúpi ť.  

Chcela by som poveda ť k tomuto bodu. Možno sa budem 

opakova ť, ale znovu to musím pripomenú ť.  

Tento návrh uvedený v bode Bé, návrh uznesenia 

od tých, najmä bod dva a tri, čiasto čné zachovanie a ďalšie 

čiasto čné zachovanie nevychádza vôbec z názoru verejnosti.  

Nemáte odobrený tento názor verejnos ťou, je to bez 

konzultácie s verejnos ťou.  

Viete, že uznesenie spred dvoch rokov bolo, vzniklo  

teda na základe nieko ľkomesačných diskusií, ankiet, 

deliberácie, prieskumov verejnej mienky a takto ste  potom 

mohli s kludným svedomím schváli ť uznesenie, ktoré ste 

schválili pred dvomi rokmi, to je zachovanie PKO.  
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Ja si myslím, že o tom, aby ste mohli s kludným 

svedomím hlasova ť o zbúraní časti alebo celého alebo proste 

časti, tak treba sa opýta ť verejnosti.  

Preto ja aj vítam návrh, aby sa odsunulo hlasovanie  

o tomto bode aj s tým, že otázky: Budú sa predáva ť budovy? 

Kto ich bude kupova ť? Ko ľko to bude stá ť mesto?  Kto to 

bude búra ť? Tuto v tomto návrhu nie sú vysvetlené.  

A ešte pripomínam, v neposlednom rade, pán primátor , 

je to, územný plán zóny je strategickým dokumentom,  a už 

máme dva roky platný zákon, pred tým to bol len 

medzinárodný dohovor, že pri strategických dokument och má 

byť verejnos ť zapojená do prípravy. Tento návrh už je 

príprava. To je už ďalší krok prípravy.  

Ja by som Vás ve ľmi prosila, keby ste toto zastavili. 

Zainteresovanú verejnos ť viete ve ľmi ľahko identifikova ť, 

jednak z peti čného výboru, jednak máte adresy z ankiet, 

máte adresy odborníkov z odborného workshopu spred dvoch 

rokov, zaiteresovaná verejnos ť v tomto prípade je ľahko 

identifikovate ľná. Prosím, dodržte zákon, dopl ňte tam 

týchto ľudí, zapojte ich do prípravy a potom nechajte 

hlasova ť poslancov.  

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Ešte raz pán poslanec Muránsky.  
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Ing. Michal   M u r á n s k y , poslanec MsZ: 

Ja by som chcel poveda ť, že robil som, alebo pýtal som 

sa mojich kamarátov, priate ľov, rovesníkov, aký majú oni 

vz ťah na PKO a môžem poveda ť, že ten vz ťah je ve ľmi vlažný. 

Že zo, z ľudí z môjho okolia k tomu PKO mám najbližší vz ťah 

ja. Ja som tam chodil, ja som tam bol na stužkovej,  ja  som 

tam chodil na šachový krúžok a môžem poveda ť, že dneska, 

dneska sa tu snažím obhajova ť nie čo proti čomu som ja sám.  

Proste, že riešme situáciu, riešme situáciu, aby sm e 

sa nedostali do ešte horšej situácie, pretože nerob enie 

nejakých krokov nás zavedie úplne, úplne niekam, z kadia ľ 

sa už nebudeme vedie ť dosta ť. A nechcem, abys, nechcem si 

poveda ť o rok, že čo som ja za štyri roky spravil pre to, 

aby sa táto situácia vyriešila? Môžem zatia ľ poveda ť, že 

zatia ľ som prejavil vô ľu, že áno, že chceme zachova ť, ale 

nemôžem poveda ť, že biela je čierna, ke ď biela je biela.  

Vďaka.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Ak dovolíte, ja by som tiež chcel zauja ť krátke 

stanovisko ešte v rámci rozpravy, aby ste mohli rea gova ť.  

Čo sa týka otázky pána poslanca Uhlera. 

Všetky tie tri alternatívy, sú v súlade s územným 

plánom. Územný plán predpokladá, že v tom území zos tane 

zachovaná kultúrna funkcia. Či to bude PKO, čiasto čné PKO 

alebo nie čo iné, toto územný plán nerieši.  
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Čiže tá Vaša prvá otázka je zodpovedaná už teraz, al e 

pokojne ju riešme tri mesiace, lebo dosiahneme odkl ad. 

Budeme diskutova ť s verejnos ťou, ja s tým nemám problém.  

Ten druhý problém je to, že sa tu zmiešava rozhodnu tie 

o územnoplánovacom dokumente s tým, že chceme nie čo búra ť 

alebo nechceme. My nechceme búra ť. Ve ď sme to povedali 

v dvetisícjedenástom roku, ale sme v situácii, kedy  dva 

krát okresný súd vyriekol, že zmluva o búraní, ktor ú 

podpísal predchádzajúci primátor, je platná. Mimoch odom 

pani Šimon či čová aj pán námestník Budaj ju ur čite poznajú. 

Podľa tejto zmluvy a rozhoduje sa. To je tá meritórna, 

meritórna vec, mohol primátor podpísa ť zmluvu o búraní? Ak 

súd povie, že mohol  a mohol sám vyda ť budovu PKO, lebo to 

urobil pár dní po vo ľbách a odovzdal ju do rúk Henbury 

Development, potom je vyriešené. Oni majú povinnos ť pod ľa 

tejto zmluvy zbúra ť na svoje vlastné náklady. Pamätám sa, 

že to malo stá ť pä ťdesiat až šes ťdesiat miliónov korún, to 

je v tej zmluve všetko napísané, potom majú právopl atne 

budovu v rukách  a my nebudeme ma ť čo rieši ť. A potom budem 

rozmýš ľať, že a  pre čo nemáme územný plán zóny? 

Tu moja kolegy ňa, pani námestní čka Kimerlingová to 

môže zopakova ť, jediný nástroj, ktorý nám zostane na 

reguláciu vz ťahov v tom území, bude územný plán zóny. 

A teraz ho odkladáme a nechceme a nebudeme ho rieši ť.  

My dnes ideme študova ť to územie a rozmýš ľať aké 

výšky, kde majú by ť stavebné čiary, čo budeme robi ť 

s promenádou, o tomto rozmýš ľame. My nejdeme búra ť. Ale čo 

keď ten súd prehráme? to sa môže sta ť, to neviete zaru či ť, 

že nie. Lebo dva krát sa to už stalo. Dva krát sme sa z tej 
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lopaty dostali, teda raz. Teraz sme na krajskom súd e, kde 

už sa nerieši procedurálne meritum veci. Ak odvolac í orgán 

povie, že sme mali pravdu my, tak si myslím, že sme  na 

dobrej ceste a vtedy ten investor bude musie ť ustúpi ť 

a pôjde na alternatívu B1 alebo B2. 

Ale čo ke ď to prehráme? To nebude o tých dvadsiatich 

ôsmich miliónoch. O tom bude samostatný súdny spor,  ale 

budeme musie ť zvažova ť, že my budeme ma ť slabšie karty 

a budeme zvažova ť, či nie čo zachova ť, alebo teda ni č. Tam 

sa to kdesi vyvíja, pretože sme v takom režime, že každý 

tla čí tú svoju stranu, ten svoj názor a nevieme sa 

dohodnú ť. Nevieme sa stretnú ť na nie čom, čo je prijate ľné 

aj pre investora aj pre nás. To je stav, kam sme sa  za tie 

tri roky dostali.  

A to, že my tu chceme študova ť územnoplánovaciu 

reguláciu neznamená, že ju na konci d ňa schválime. Lebo vy, 

vážení poslanci a poslankyne, v tom územnom pláne z óny na 

konci d ňa schválite len jednu, jednu alternatívu. Nemôže 

byť územný plán variantný. On bude stanovova ť tú čiaru, čo 

tam bude, ako tam bude, kde bude. To bude stanovova ť 

jednozna čne.  

Ale bude to stanovova ť rok a pol. Ke ď sa to spracuje, 

keď ten spracovate ľ to predloží, vyhodnotíte tie jednotlivé 

alternatívy a vy sa potom rozhodnete bude to B1, ke ď 

zostanem pri tej terminológii toho nášho uznesenia.  Alebo 

poviete B2. ale budete vedie ť v tom čase nie čo, čo ja do 

februára, pán poslanec, vedie ť nebudem.  
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Ako na tieto alternatívy vplývajú finan čné a tak 

ďalej, môžme Vám urobi ť k tomu analýzu, ale pod ľa toho sa 

nebudete vedie ť rozhodnú ť.  

Štvorka je problém. Oni hovoria, ak tam nedáte 

štvorku, tak my sa budeme súdi ť a budeme ma ť ďalší 

argument, že vy nechcete dodrža ť ú čel toho predaja z roku 

2006. Ale stále to neznamená, že my alternatívu, že  tam 

žiadne PKO nebude, raz schválime. Že takto budeme r egulova ť 

to územie. To budeme robi ť v čase, ke ď to budeme vedie ť.  

Skôr sa aj tak ten územný plán asi neschváli. Preto že 

máme tam vlastníka pozemku, ktorý má zo zákona práv o sa 

vyjadri ť. My musíme zosúladi ť. To sa môže ťahať hrozne 

dlho. Môžme to schváli ť aj proti jeho vôli. A on si môže 

uplat ňova ť náhradu škody. Proste to môže by ť proces na 

ďalšiu ságu. 

Ešte vám poviem, že môže sa sta ť, že v januári, máme 

súdny spor o to, že nám vymeria súd primeranú odpla tu za 

prenájom pozemku. Lebo my sme dnes v budove, kde už ívame 

pozemok, teda neužívame, ale chceli by sme prevádzk ova ť PKO 

a plati ť nájomné. On požaduje dvadsa ťtisíc eur mesa čne. 

Štyri eurá na meter štvorcový. Čo ke ď to bude tri pä ťdesiat 

podľa súdu?  To dáme každý mesiac dvadsa ťtisíc eur len za 

to, že tam vôbec môžme stúpi ť?  

Môže sa to sta ť, lebo ja mám list z februára jedenás ť. 

Dáme vám budovu, vrátime vám ju, môžte tam chodi ť, ale 

pla ťte nám dvadsa ťtisíc mesa čne. Tam sme sa zatia ľ 

nedostali. Nechceme to. Preto sa súdime o primerané  

nájomné. Možno to bude euro pä ťdesiat. Možno to bude lepší 
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prípad. Stále to bude nejakých sedem, osem, možno 

desa ťtisíc eur.  

Čiže to, že som predložil to uznesenie, prosím 

nesmeruje k tomu, aby som vás lámal, aby ste sa tu teraz 

mali vyznáva ť či zbúra ť, či nezbúra ť. Pripravujeme sa 

zodpovedne na reguláciu územia, pod ľa toho ako sa vyvíjajú 

vz ťahy, ktoré nie sú len územnoplánovacie. (gong) 

Ďakujem ve ľmi pekne, že ste ma vypo čuli.  

Tri faktické poznámky, štyri.  

Nech sa pá či.  

Pánovi poslancovi som ešte neodpovedal, preto sa 

hlási.  

Kancelária docenta Fogaša nás zastupuje, pán poslan ec, 

stále, pretože nemáme vysú ťaženého iného zástupcu. Tá 

spracovala odvolanie, to je teraz na krajskom súde.  Pokia ľ 

bude pojednávanie, žiadali sme, žiadali sme, že to má by ť 

s pojednávaním, nie bez pojednávania, bude nás tam 

zastupova ť právnik doktor Fogaš.  

Máme dve faktické poznámky v tejto chvíli.  

Pán poslanec Kolek. Nech sa pá či. 

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

Ďakujem za slovo. 

Mal som také nutkanie pred pol hodinou odís ť a urobil 

som zle, že som zostal. (poznámka:  poslanec Kolek sa 

zasmial) 
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Pán primátor, kde vypršala, vyprchala tá odvaha, 

s ktorou sme za čínali toto naše volebné obdobie 

v súvislosti so zachovaním PKO? 

Ja v tomto smere som nejak zvláš ť aktívne nevystupoval 

ani som to nesledoval, ale mám, mám, mám v ušiach t ie silné 

slová, kde my sme tí, ktorí zabezpe číme toto, toto, toto.  

V tomto smere chcem pochváli ť pána Budaja, že on to 

stanovisko stavia zatia ľ neoblomne, oproti možno realite, 

ktorá medzi časom nadobúda konkrétnejšie a hrozivejšie 

kontúry ako to, čo sme videli pred dva a pol rokmi alebo, 

alebo troma rokmi. Hej? 

Čiže, čiže. Pán primátor, (gong) ja si myslím, že 

pokia ľ Vy poviete, tak ideme do toho, že zbúrame, tak pot om 

to schváli celé zastupite ľstvo. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec, ja taký návrh nepredložím, kým nebude m 

musie ť. Nepredložím taký návrh. To Vám zaru čujem. Ja som 

mal vo volebnom programe iný, iný návrh a ten si mô žete 

pre číta ť, je zhodný s alternatívou B2, to som ja s ľúbil 

svojim voli čom. Čiže ja taký návrh nepredložím, kým to 

nebudem musie ť urobi ť. A možno namiesto m ňa urobí súd. 

Pán poslanec Bendík, nech sa pá či. 
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Ing. Igor   B e n d í k , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne  za slovo, pán primátor. 

Jedna ešte otázo čka. Búracie povolenie je ešte platné, 

alebo nie?  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Búracie povolenie bolo platné do 31. jedenás. dvaná sty 

2011, pokia ľ si dobre pamätám. Investor tvrdí, že sa nedá 

zruši ť, že trvá ďalej. O tomto budeme ma ť právny spor.  

Stavebný úrad v tomto je Staré Mesto. Čiže to musí 

poveda ť či áno alebo nie. Mesto na to nemá kompetenciu, aby 

to mohlo vyslovi ť.  

Pán námestník Budaj. 

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

Pán primátor, ja vyzývam len k tomu, aby si obhajov al 

svoj volebný program. Preto som neodmietol tú časť dve. 

A ak ani na tomto nie sme schopní udrža ť záujmy mesta, tak 

potom čo tu hovori ť o akých súdnych sporoch? Proste bu ď 

hráme pre druhú stranu, alebo hráme pre toto mesto.   

Otázka znie aj tak. Kedy dáme, ke ď hovoríš o tom, že 

nám rastie dlh, to ja nepochybujem, že nám  rastie dlh. 

Nechali sme budovu zatvorenú. Opakovane som vyzýval , aby sa 

konalo. Kedy dáme žalobu na sprístupnenie budovy a kde,  

kto nám vynahradí ušlý zisk za celé tie roky, ktoré  v PKO 

mohla prebieha ť nejaká produkcia, ktorá by prinášala 
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akýko ľvek zisk. Ak by tam aj bol sklad zemiakov, tak by 

nejaký zisk prinášal.  

Pred tým PKO zarábalo zhruba dva a pol milióna korú n 

ro čne pri ve ľmi vo ľnej, vo ľnej réžii a stave, kedy už 

postupne upadalo, čiže (gong) v zásade by to vedelo vykry ť 

nájomné.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Len č.  

Ing. Peter   L e n č , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo, pán primátor. 

Ja by som sa rád spýtal na to právne zastúpenie. Ja  už 

si ani nepamätám kedy, kedy sa za čalo sú ťaži ť, dva roky to 

už je? A to teraz zastupovanie právnou kanceláriou pána 

Fogaša to je akože prípad núdze? Alebo teraz.  

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: 

Z tohto titulu nás zastupuje. Áno. E 

A už dva roky trvá núdza. Uhm. Dobre ďakujem.  

Mám takú pripomienku ešte. Mne totižto trhá uši, ke ď 

počujem rozpráva ť o alternatívach a je tam možností viacej 
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ako dve. Lebo z toho samého slova vychádza, že tam,  že 

alternatívy môžu by ť iba dve a ke ď je toho viac, tak potom 

sú to už varianty.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec Za ťovi č, nech sa pá či.  

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

Ja mám takú trochu otázku na pána Budaja. Lebo práv e 

som si otvoril facebook, kde píše tretí obraz mests kej 

politiky, kde ohovára poslancov. Tak som zvedavý, čo napíše 

teraz po tomto PKO.  

Napríklad tu píše pán Budaj. A bude to k tomuto, le bo 

samozrejme on sa aj v tomto vyjadrova ť na facebooku.  

Pre čo iniciatívy ob čanov tak dráždia, akože poslancov. 

Zdá sa mi, že dráždia najmä tých poslancov, čo si osvojili 

partajnícky poh ľad na politiku, my sme v práve, lebo sme 

straníci. My máme moc aj mandáty. A vy, oby čajní ľudia 

z ulice sa do riadenia nestarajte. My to vieme najl epšie. 

A tak ďalej, a tak ďalej. 

Čiže pán Budaj sa (poznámka:  nezrozumite ľné  slovo) 

o PKO at ď., at ď.  

Čiže prosím Vás, trošku slušne sa vyjadrujte. Aj tun á 

na pani Kimerlingovú vypisujete, že vystúpila až po  



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 21. november 2013  

 508 

ukon čení rozpravy a podobné veci. tak neviem, či je to 

naozaj v súlade s tým.  

A na záver. A etický kódex nejaký. A na záver, m ňa 

k tejto smiešnej udalosti napadlo iba jedno slovo, 

Kocúrkovo. A Vy ste námestníkom, pán Budaj. Tak pot om ste 

členom tiež Kocúrkova? 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán námestník Budaj, faktická poznámka.  

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

Pán Za ťovi č, za svoje verejné vystúpenia aj na 

facebooku si stojím.  

Áno, pani Kimerlingová dala návrh až po skon čení 

rozpravy aj  po mojom vyjadrení. Tuná vonku stojaci  ob čania 

ma upozornili, či to je v súlade s rokovacím poriadkom. Ja 

to neposudzujem.  

(poznámka:  po čuť slová predsedajúceho „to nie je 

pravda“) 

Ja tam píšem, že nie ja to tvrdím, ale že ob čania ma 

upozornili. A ja tam píšem, pán Za ťovi č, a Vy to klamete, 

manipulujete, ja tam píšem, že sa to má preskúma ť. To tam 

píšem, ni č viac. A či tak vystúpila, alebo nie, ja neviem. 

Ja som si to nevedel uvedomi ť, či už je naozaj.  
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Ja mám pocit, že som závere čné slovo povedal a že bolo 

po rozprave.  

Keď predkladate ľ skon čí. 

(poznámka:  po čuť hovor mimo mikrofón) 

Ale nech sa pá či, ve ď to je právna otázka, ku ktorej 

sa ja na facebooku nevyjadrujem a Vy so zlým úmyslo m, pán 

Zaťovi č, chcete ma pred pani námestní čkou (gong) vykresli ť 

v negatívnom svetle. Však ona si to pre číta sama. Nemusíte 

Vy tu číta ť facebook.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Za ť. Najprv pani poslanky ňa Dyttertová  

na pána Za ťovi ča a potom pán Za ťovi č bude reagova ť na vás 

dvoch.  

Anna   D y t t e r t o v á , poslanky ňa MsZ: 

Nie, ja, ja by som chcela poprosi ť, aby sme sa vrátili 

k bodu, ktorý prerokovávame, to je PKO. (poznámka:  po čuť 

predsedajúceho: „tak“) Ve ľmi pekne by som o to prosila.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

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

Ja sa nevyjadrujem k tomu viac. Len nevidím (poznám ka:  

nezrozumite ľné, pán Budaj. Aspo ň si pre čítajte čo to 

píšete, si pre čítajte, čo píšete, si pre čítajte, čo píšete. 

Tu píšete (poznámka:  nie je rozumie ť) Náhle zasiahla tesne 

pred hlasovaním námestní čka primátora pani Kimerlingová, 

ktorá vystúpila až po ukon čení diskusie poslancov at ď. 

A neni tu nikde napísané, že nejakí ob čania alebo nie čo.  

Mne to nevadilo. Mne vadilo to, že hovoríte o nás, že 

my nie sm., Že  čo sme my? Že sme nejakí straníci, máme 

moc, mandáta a nestaráme sa o ľudí a tak ďalej. To ja som 

Vaša volebná kampa ň. Ako PKO je Vaša volebná kampa ň, ni č 

viac, ni č ste pre to neurobili, pre záchranu PKO, len 

re čníte, re čníte o PKO, tak isto re čníte o Vydrici. Tak už 

pán Budaj robte nie čo , prosím Vás, a nielen re čníte stále.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

To červené svetlo znamená, že pán poslanec Budaj už 

hovoril dva krát? Teraz to neviem. Skús. No faktick ú už 

nemôže, nemá na koho.  

Pán poslanec Gašpierik nemôže ma ť faktickú, lebo nemá 

tiež na koho.  

Teraz je otázka, pán poslanec Budaj vystúpil dva kr át? 

Janko, Ty by si to mal asi najlepšie vedie ť, ale  

(poznámka:  po čuť vravu z rokovacej sály) 
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Ak fakticky, tak je to v poriadku. Takže pán námest ník 

Budaj má slovo, potom má slovo na faktickú pán posl anec 

Gašpierik.  

Nech sa pá či, pán námestník.  

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

Pani Dyttertová to vystihla, ja sa k tomu chcem 

prida ť. Ak pán Za ťovi č mal na úmysly, teraz, vytvori ť 

takúto atmosféru, aby nedajboh neprišlo k tomu, že to 

uznesenie, na ktorom Vám zrejme záleží, aby PKO bol o 

odsúdené, aby , aby náhodou nebol vynechaný ten bod  C, 

prípadne aby sa to celé neskon čilo v prospech PKO. Preto 

ste sem vniesli celkom inú tému. A pani Dyttertová má 

absolútne pravdu.  

Áno a pri hodnotení tohoto ve čera to samozrejme takto 

budem hodnoti ť. Pre čo nie? A Vy ma pokojne hodnotí, 

hodno ťte jako ste to teraz urobili, akú si robím kampa ň. 

Kľudne. Ja si robím kampa ň pre verejný záujem. A ob čania 

posúdia, pre koho pracujete Vy tuná.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Dve faktické poznámky.  

Pán poslanec Gašpierik.  

Ing. Libor   G a š p i e r i k , poslanec MsZ: 

Ja som len chcel nadviaza ť na tú diskusiu čo tu 

spomínal teraz kolega Za ťovi č, pána Budaja, pána 
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námestníka. Či on kandidoval ako straník za Zmenu z dola, 

teda s pe čiatkou strany, alebo teda či išiel do ulíc 

a zbieral teda podpisy ako ob čanov, ke ď tu píše 

o straníkoch. Pokia ľ by ste mi to vedel vysvetli ť.  

Ďakujem Vám ve ľmi pekne.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Muránsky, faktická. 

Ing. Michal   M u r á n s k y , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Nechcem, aby sme pokra čovali ďalej v tomto úto čnom 

tóne. Naozaj treba si iba pove, položi ť jednu otázku., že 

áno. Na jednej strane, myslím si, že všetci, všetci  sme tu 

za to, aby z PKO zostalo zachované čo najviac, ale takisto 

musíme prihliada ť na požiadavky a na nároky mesta. Aby sme 

naozaj kvôli tomu, aby sme zachovali celé PKO, nezr uinovali 

celé mesto.  

Pokia ľ, tak, pokia ľ zos, pokia ľ zostane nám toto na 

zreteli, tak si myslím, že žiadne rozhodnutie, ktor é 

spravíme, nebude zlé.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán námestník Budaj, reaguje na faktické.  
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Ján   B u d a j ,  námestník primátora a poslanec MsZ: 

Tu je jeden aspekt, ktorý zdôraznil aj pán primátor . 

My na mimosúdne ústupky nemáme žiadnu, žiadne právo  ani 

legitimitu. Až súd rozhodne, tak rozhodne.  

Ak sme do súdu nechceli ís ť a chceli sme vyda ť budovu 

zadarmo, mali ste to urobi ť. Ale mimosú, o mimo, 

o mimosúdnych nejakých kompromisoch a tak ďalej, to je 

veľmi delikátne pôda, kolegovia a kolegyne, na ktoré p adajú 

potom mnohé podozrenia. Mimosúdne ústupky a mimosúd ne z ľavy 

alebo nejaké mimoštandardné rozhodnutia, to je ve ľmi 

citlivé.  

A tak som rozumel aj primátorovi, ktorý povedal, že  on 

nikdy návrh na, ktorý by išiel v rozpore s jeho vol ebným, 

s jeho volebnými s ľubmi, nedá. On má argument, že chce sa 

poisti ť pre prípad súdnej prehry. Ale prípad súdnej prehry , 

vis major, (gong) to máme aj pred, Predstani čné námestie. 

Tak odstúpme od všetkého, vydajme náš majetok, lebo  čo ak 

prehráme.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Uhler, druhé vystúpenie. 

Nech sa pá či. 

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

Ďakujem. 

Neviem, čo sa vám všetkým nepá či. My jednoducho 

hovoríme to, že dnes ani v alternatívnom riešení ne chceme 
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schváli ť ani čiasto čné zbúranie PKO a stojíme si za tým, čo 

sme schválili v júni 2011 alebo 12, že chceme zacho vať celé 

PKO. A to som tu už nieko ľkokrát povedal. Ja neviem, pre čo 

som napádaný. 

A čo sa týka súladu územného plánu zóny. Dnes 

popoludní vyšiel článok v Bratislavských novinách, teda na 

internete, s názvom Zachovanie PKO v územnom pláne zóny, 

narazí na územný plán mesta. Mimochodom. To je na p odporu 

toho, čo som dal. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Okej. Ja myslím, že máme veci vydiskutované, že 

netreba robi ť žiadne závere čné, úvodné slovo. Pardon, 

závere čné slovo na záver tejto diskusie.  

Budeme rozhodova ť o návrhoch, ktoré predložil pán 

poslanec Uhler a pred tým pán námestník Budaj. Čiže 

vyjadríme sa hlasovaním.  

Prosím, dávam priestor pre návrhovú komisiu.  

Predseda návrhovej komisie 

Ing. Peter   Len č, poslanec MsZ: 

Dostali sme dva návrhy.  

Pán námestník Budaj navrhuje v uznesení, v tom, v 

ktorom máte písomne predložené, v písmene Bé schva ľuje, 

vypusti ť bod tri.  
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Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

O tomto návrhu budem hlasova ť. Je to sú časť uznesenia. 

je tu návrh, aby sme ho zmenili.  

Čiže, prosím, prezentujte sa a hlasujte o vypustení 

toho, tej alternatívy, alebo variantu, ako to nazva l pán 

poslanec Len č, B3. to je návrh pána poslanca a námestníka 

Budaja.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Dvadsa ťosem prítomných, 

devä ť za, nikto proti, sedemnás ť sa zdržalo, dvaja 

nehlasovali. 

Konštatujem, že toto uznesenie nebolo prijaté. 

Pán predseda. 

Ing. Peter   L e n č , poslanec MsZ: 

Pán poslanec Uhler navrhol zmenu uznesenia a to tak , 

že bod Bé by sa nahradil novým bodom v znení, žiada  

primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Brati slavy, 

aby zabezpe čil,  

po prvé analýzu súladu navrhovaných alternatív 

územného plánu zóny Bratislavské nábrežie s platným  Územným 

plánom mesta Bratislava.  

Po druhé, právnu a ekonomickú analýzu možnosti rizí k 

vyplývajúcich z uvedených alternatív s oh ľadom na platné 

zmluvné vz ťahy a prebiehajúce súdne spory. Termín týchto 

obidvoch predpokladám je 31. 1. 2014.  
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Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Budeme hlasova ť o návrhu pána poslanca Uhlera.  

Myslím, že by sme mohli už do toho prida ť aj to berie 

na vedomie, aby sme to uzavreli jedným hlasovaním 

a nemuseli ešte raz hlasova ť o tej prvej časti.  

Čiže berie na vedomie, bé čko sa nahrádza tým, čo pán 

poslanec navrhol.  

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ť prítomných poslancov, 

dvadsa ťsedem za, nikto proti, traja sa zdržali. 

Konštatujem, že tento návrh uznesenia bol prijatý 

a tým sme uzatvorili rokovanie o bode číslo dvadsa ťsedem.  
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BOD 28 SPRÁVA O VYKONANÝCH KROKOCH OHĽADNE 

INVESTI ČNÉHO ZÁMERU STAVBY 

PREDSTANIČNÝ PRIESTOR HLAVNEJ 

STANICE ŽSR V BRATISLAVE 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Bod číslo dvadsa ťosem je Správa o vykonaných krokoch 

ohľadne Investi čného zámeru stavby Predstani čný priestor 

hlavnej stanice. 

Pán riadite ľ, prosím, keby ste uviedli materiál.  

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

Ďakujem. 

V bode A berieme na vedomie Správu o vykonaných 

krokoch  oh ľadne investi čného zámeru. V bode Bé, 

predstavujeme dve alternatívy a z toho jedna je, že  

súhlasíme s udelením splnomocnenia spolo čnosti Wilson & 

Partners a v alternatíve dva nesúhlasíme s udelením  

splnomocnenia spolo čnosti Wilson & Partners.  

Ide o to, že spolo čnos ť nás požiadala o splnomocnenie, 

predložila návrh na splnomocnenie preskúmania pozem kov 

dotknutých trvalým, do časným záberom. Hlavné mesto 

v rokovaniach, teda moji kolegovia vyjadrili presve dčenie, 

že všetky podklady týkajúce sa týchto pozemkov dotk nutých 

trvalým záberom aj do časným, predložilo. A že takéto  

splnomocnenie je nadbyto čné.  

K tomu to ľko. Ďakujem za úvodné slovo.  
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Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Čiže Váš návrh je neschváli ť to splnomocnenie.  

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

Áno priklá ňame sa k tomu, je to nadbyto čné.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. 

Otváram diskusiu o bode číslo dvadsa ťosem.  

Pán poslanec Uhler, nech sa pá či. 

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

Je mi ľúto, že vás zdržujem v týchto neskorých 

večerných hodinách, ale sú tri body za sebou, na ktorý ch mi 

záleží.  

Čo sa týka Predstani čného nám, priestoru. Ja si 

myslím, že investorovi toto zastupite ľstvo skuto čne vyšlo 

v ústrety. Snažíme sa, aby mal tú možnos ť posunú ť termín až 

o pol roka. Ale zárove ň sa snažíme, aby dodržoval termíny, 

dali sme možnos ť dodatkova ť zmluvu, ale mám pocit, že 

investor akoby sa krútil a stále h ľadá dôvody, ako sa nie čo 

nedá.  

Chceli sme, aby sme videli akési finan čné zabezpe čenie 

projektu, ale namiesto toho sme dostali, aby sme vl astnými 
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pozemkami rušili, ru čili za investíciu investora, čo sa mne 

teda minimálne zdalo ve ľmi divné.  

A preto si myslím, že by sme k tomu uzneseniu, ktor é 

je, mali prija ť ďalšie veci, a ja to teda pre čítam. Sú to 

dva body, druhý ozrejmím až potom: 

Za bod B, sa dop ĺňajú body C a D v nasledovnom znení: 

Za C, mestské zastupite ľstvo konštatuje že nebolo 

naplnené uznesenie 1052/2013 v časti C 2 tým, že investor 

nedoložil finan čnú alebo inú zábezpeku alebo vierohodné 

doklady, z ktorých by bolo nad všetky pochybnosti z rejmé, 

že investor je schopný zabezpe či ť financovanie realizácie 

celého projektu. 

Za D, žiada primátora hlavného mesta SR Bratislavy,  

aby zabezpe čil znalecký posudok alebo analýzu, ktoré 

vy číslia minimálny čas potrebný na realizáciu vybudovania 

objektov, ku ktorým sa investor Zmluvou o budúcej k úpnej 

zmluve zaviazal. Zárove ň odporú ča investorovi, aby 

zabezpe čil obdobný posudok alebo analýzu a predložil ju na 

rokovanie mestského zastupite ľstva. Termín 28. 02. 

Ide tu o to, že stále čím ďalej čas postupuje mám 

pocit, že ten investor to jednoducho nestihne a ur čite 

existuje nejaký odborník, ktorý dokáže nejakou anal ýzou 

alebo znaleckým posudkom poveda ť, tu sú tie objekty, ktoré 

boli v prílohe číslo jedna vymenované a celkom detailne 

špecifikované a povie, na vybudovanie ich je potreb né 

minimálne taký a taký čas. A vtedy môžme konštatova ť, že to 

investor stihne alebo nestihne. Alebo teda má možno sť 

stihnú ť alebo nemá možnos ť to stihnú ť.  
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Pretože na ťahova ť sa až do konca roku 2016, si myslím, 

že je úplne zbyto čné. Mali by sme tento problém uzavrie ť 

čím skôr. Bu ď sa investor rozhýbe a bude to robi ť. my mu 

poskytneme maximálnu možnú sú činnos ť, alebo jednoducho tú 

zmluvu budeme musie ť od nej nejakým spôsobom, z tej zmluvy 

vycúva ť.  

A čo sa, čo sa týka bodu B a výber alternatívy, 

k tomu, to nechám na zastupite ľstvo, či už to dáme alebo 

nedáme investorovi to splnomocnenie, myslím si, že 

neurobíme žiadnu chybu ani jedným, ani jednou ani d ruhou 

variantov. Ja budem hlasova ť asi za to, aby sme mu dali tú 

možnosť.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

faktickou poznámkou na Vás chce reagova ť pán poslanec 

Hrčka.  

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Ja sa chcem spýta ť kolegu Uhlera, či si myslí, že ke ď 

teraz do znaleckého posudku alebo teda nejakého pos údenia 

odborníka vznikne, že sa to nestíha, či si myslí, že to je 

dôvod na vypovedanie zmluvy? Pretože ak on má platn ú zmluvu 

do roku 2016, napriek tomu, že bude existova ť dokument, že 

to do roku 2016 nestihne, tak pod ľa môjho názoru, napriek 

tomu, že tiež sa mi nechce čaka ť, to nie je dôvod na 
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vypovedanie zmluvy aj ke ď to bude preukázate ľné, že to 

nestíha. 

Len, aby som si túto časť ujasnil, že ke ď sa to dá, čo 

to zmení na veci.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán riadite ľ Gajarský chce reagova ť na pána poslanca 

Uhlera a potom pán poslanec Uhler zareaguje na fakt ické 

poznámky.  

Pán riadite ľ, nech sa pá či. 

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

Samozrejme vítam toto, čo povedal pán, pán poslanec 

Uhler, len s tým, že ke ď dal termín do 28. 2., to musíme aj 

vysú ťaži ť toho znalca, on to musí aj spracova ť a tak ďalej. 

Neviem, či je to reálny termín. A potom sa posúvame ešte 

ďalej.  

Zaujíma ma, teraz rozmýš ľam nad tou samotnou 

realizáciou, čas a peniaze. To ma zaujíma. Tak to pred ĺžme. 

Neviem aký návrh dá pán vedúci. Ak povie pán vedúci  nejaký 

dátum, dátum, s tým by som to odporú čal súhlasi ť.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Tak ale dajte nejaký konkrétny návrh, ak sa Vám zdá , 

že február je skoro, tak potom nejaký konkrétny ter mín.  

Pán poslanec Uhler.  

Nech sa pá či. 

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

Mali sme tu na jar analýzu, právnu analýzu, kde bol a 

možnosť odstúpi ť od zmluvy, ak bude jasné, že, že nebude 

môcť, že to nejakým spôsobom predmet zmluvy investor 

naplni ť. A to môže by ť napríklad financovanie, to môžu by ť 

problémy s projektovou dokumentáciou, čoko ľvek. A myslím 

si, že čím viac tých vecí bude, tým, tým skôr to budeme 

môcť urobi ť.  

Aj ke ď ja osobne dnes nechcem vycúva ť z tej zmluvy. Ja 

chcem, aby sa investor rozhýbal. Už mu to hovoríme 

trištvrte roka a ni č. Ja už neviem, či ho mám na kolenách 

poprosi ť alebo čo. Ale pozera ť sa na tú Hlavnú stanicu je 

katastrofa.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

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

Úplne chápem tieto postoje.  

No, videl som v predsálí, že je tu pán, ktorý nám 

doteraz zastupoval investora, neviem, že či je ešte tomu 

tak. Chcem sa spýta ť pána primátora, že či je tu kvôli 

tomu, aby sa vyjadril, lebo potom to vyjadrenie by 

ovplyvnilo našu diskusiu.  Aj toto dôležité rozhodn utie, že 

či da ť takýto pokyn vedeniu mesta, aby išlo okamžite na 

vypovedanie zmluvy.  

Za druhé, chcem poznamena ť, že možno by mal, mali, 

malo naše ekonomické oddelenie otvorene poveda ť, že za čína 

skúmať aj možnos ť iných finan čných zdrojov, iného 

investora. My tam jednoducho máme rozrobený projekt . Ak 

tomuto investorovi nesta čia peniaze, neni vhodné čaka ť so 

všetkým na rok 2016, aj ke ď možno z právneho h ľadiska 

k tomu budeme nútení, ak sa nechceme vystavi ť nejakému 

riziku pokuty.  

Ale potom by sme k tomu roku 2016 mali už pred tých  

budúcich poslancov a budúce vedenie mesta pracova ť 

a pripravi ť, pripravi ť pre nich aj iné alternatívy. Lebo 

stanica takto zosta ť ur čite nemôže.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

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

Ja myslím, že aj dnešné správy Bratislavských novín  

alebo novín z Bratislavy o tom, ako tento investor pri 

ďalšej stavbe postupoval v rozpore so stavebným povo lením 

a dokon čoval ju v rozpore s predpismi nabádajú k tomu, aby 

sme zmluvný vz ťah s týmto investorom čo najskôr ukon čili 

a ak tomu má pomôc ť znalecký posudok a bude to ďalší 

podklad, ktorý upevní našu právnu pozíciu, tak som za to, 

aby sme ho spravili.  

Ale priznám sa, nie je mi jasné, na čo potrebuje 

investor nahliada ť do pozemkov, našich pozemkov v nejakom 

záujmovom území. Čo s tým zamýš ľajú alebo pre čo potrebujú 

tieto informácie, to mi  v tom chýba. Pretože všetk y 

informácie, ktoré potrebujú pre svoje rozhodovanie už dávno 

majú a čo sa týka širšieho záujmového (poznámka:  

nezrozumite ľné slovo), neviem, ako súvisia naše pozemky 

v tomto s ich rozhodovaním alebo s ich právnou pozí ciou, to 

mi tam  chýba a preto som  z toho nepokojný, že čo má 

vlastne investor za lubom, na čo to celé slúži? 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Zatia ľ to vyzerá ako posledný príspevok do diskusie.  

Pán Ballo síce stojí vo dverách , ale prihlášku do 

diskusie si nedal. Takže ja ho nechcem vyzýva ť, aby 

vystúpil. Ak chce vystúpi ť.  
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No tak, ale ve ď máme tu procedúru, pán Ballo. Vy ste 

tu nie, nie prvý krát. Tu si prosím vypíšte prihláš ku, ak 

sa zmenili nejaké Vaše postupy, naše sa nezmenili.  

Lebo pán Ballo už nie je konate ľom Transprojektu, taký 

oficiálny list som dostal. To len potvrdzujem infor máciu, 

ktorá tu zaznela. Teda je tam zmena štruktúry alebo  zmena, 

zmena zastupovania, ale to je všetko, čo môžem k tomu 

poveda ť, na tú otázku, ktorú tu niekto z vás položil.  

Čiže, pán Ballo, dám hlasova ť poslancom o tom, či 

súhlasia s tým, aby ste vystúpili.  

Prosím, kto súhlasí s tým, aby vystúpil pán Igor 

Ballo, prosím zdvihnite ruku.  

(Hlasovanie.) 

Je tu súhlas, je tu súhlas.  

Takže nech sa pá či, pán Ballo, máte priestor na svoje 

vystúpenie.  

Ing. Igor   B a l l o , Transprojekt, s.r.o.: 

Vážený pán primátor, vážené poslankyne, vážení 

poslanci, nebol som prihlásený do tejto debaty z to ho 

dôvodu  

(poznámka:  po čuť hovor mimo mikrofón, že nie je po čuť 

diskutujúceho) 

Nebol som prihlásený do tejto debaty z toho dôvodu,  že 

z toho materiálu nevyplývalo, čo a ako budú otázky na m ňa.  

A ja som tie otázky identifikoval asi štyri.  



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 21. november 2013  

 526 

Prvá otázka, pán primátor, bola, alebo pôjdem potom  

jak ja si to predstavujem. Prvá otázka bola konate ľstva 

v Transprojekte. Tá debata prebiehala medzi pánom K rištofom 

a mnou a našim právnikom alebo právnikom, ktorý bol  

majite ľmi poverený na vnútorné zmeny a máte v materiáli, j e 

súčasťou materiálu výpis z registra, kde som konate ľom 

a samozrejme do januára budem konate ľom plným, pretože tam 

prebiehajú úplne naozaj bezvýznamné zmeny ktoré sú 

a z našeho poh ľadu, alebo poh ľadu majite ľov toho projektu. 

Čo sa týka druhej debaty alebo druhej témy sa pýtate  

na čo nám je plná moc. Ja som ešte nezažil, aby sa roko valo 

o plnej moci, pretože dostali sme síce tri zmluvy, to je 

pravda, ktoré sa dotýkajú toho predstani čného priestoru 

a je to parkovací systém, je tam nejaký súkromná zm luva 

a je tam zmluva s Dopravným podnikom. A napríklad z mluva 

s lekár ňou, ktorá je takisto sú časťou trvalého záberu tam 

chýba. Tá je tam zrejme nejak protizákonne. A zmluv y 

s ostatnými nejakými reklamnými panelmi tam takisto  

chýbajú, tak naši právnici požiadali ve ľmi slušným listom 

magistrát, aby sme dostali plnú moc na to, že by sa  mohli 

pozrie ť či tie zmluvy nie sú nejak zachytené v, v katastri. 

A myslím si, že vlastníme minimálne jednu zmluvu, k torú sme 

nedostali a ktorá tam je odjakživa zapísaná. Teraz  hovorím 

o tej lekárni.  

A či tam nie sú nejaké ďalšie také zmluvy, to mi 

nevieme posúdi ť. A nerád by som bol, keby sa nejaká bomba 

objavila po skon čení. Čiže to ľko k otázke, či plná moc áno, 

alebo nie. Skrátka chceme si niektoré veci skúsi ť pozrie ť.  
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Myslím, že ďalšia otázka bola, ako to je so zmluvou a 

ako to je s tým riešením? 

Máte materiál na stole položený, kde vidno, že sme 

dostali návrh zmluvy z vašej strany a dali sme k to mu 

štrnás ť pripomienok, kde sme nie žiadali o to, že aby ste 

založili svoje pozemky. Skrátka boli to oficiálne o tázky, 

čo všetko je možné a čo si vie mesto predstavi ť.  

Boli to právnické otázky, ktoré boli predložené 

začiatkom augusta a došli na rokovanie v novembri. Tak že 

ústretový prístup, si myslím, od, od augusta, od za čiatku 

augusta, po júnovom zastupi č, po júlovom rozhodnutí, 

začiatkom augusta, si myslím, v novembri, alebo v polo vici 

novembra predstavi ť, je trošku asi ústretový postoj.  

A ďalšia téma, jak sa hovorí o tom,  že treba sa 

rozhodnú ť čo budeme ďalej s tou stanicou robi ť.  

My sme vám predstavili našich partnerov v tom 

projekte, verejne to robíme a myslím si, že sa vyja drili 

títo, myslím si, že sme tak ďaleko, že máme pä ťdesiat 

percent tej novej výstavby prenajatej (gong) obchod nými 

priestormi. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Takže dokon čite, dokon čite svoje vystúpenie. 

Nech sa pá či.  
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Ing. Igor   B a l l o , Transprojekt, s.r.o.: 

My máme ten, ten priestor, najmä teraz po Mapiku, h o 

máme prenajatý na pä ťdesiat percent, máme pripravené na to 

všetky ostatné kroky.  

Samozrejme pripomienky zo stavebného povolenia, ale bo 

teda z územného rozhodnutia na stavebné rozhodnutie . 

(poznámka:  zošmykol sa mikrofón) to sa nejak (pozn ámka:  

diskutujúci napráva mikrofón), pripomienky, ktoré s ú tam si 

v istej časti protire čia s územným rozhodnutím. Čiže máme 

územné rozhodnutie, ktoré si samo sebe protire čí,  a s tým 

sa treba vysporiada ť. To je pravda.  

A ke ď dostávame informácie štyri až pä ť mesiacov po 

tom, čo sme o ne žiadali, tak naozaj tá, tá doba, máte 

svätú pravdu, že sa to predlžuje. A ja budem ve ľmi rád, ke ď 

sa taká nejaká štúdia spraví, či sme schopní urobi ť to, 

a či sme to schopní spolu urobi ť. To je moja otázka, ale 

samozrejme bude dobre, ke ď si dohodneme, že akým spôsobom 

to bude ďalej pokra čova ť.  

My sme v dobrej viere a v dobrej zmluve investovali  do 

toho projektu kopec pe ňazí a dneska, ke ď sme na finále 

a ke ď samozrejme ve ľa ľudí okolo toho sa tvári, že by radi 

do toho išli miesto nás, tak samozrejme, že sú vždy  

diskusie o tom, čo sa s tým spraví.  

Ponúkli sme Dopravnému podniku spoluprácu a tá sa 

ukáže ve ľmi rýchlo. Máme da ť Dopravnému podniku pä ťstotisíc 

euro na to, aby dobudoval elektri čku na, na železni čnej 

stanici. Sme na to pripravení, že to dáme do notárs kej 
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úschovy, a tu sa diskutujú nejaké hypotetické témy,  či sme 

dali peniaze alebo nedali peniaze.  

Čo sa týka projektovej dokumentácie, sme dali šestná sť 

miliónov, tie sme nikde neukradli.  

A čo sa týka nejakého dopravného systému elektri čky, 

ktorý chceme dobudova ť za pä ťstotisíc alebo prispie ť pä ťsto 

tisícami, tak to takisto sme neukradli. Chceme to d ať do 

notariálnej, do notariálneho depozitu. Rokujeme o n ejakej 

forme dohody s Dopravným podnikom a myslím si, že m estu 

nikto v živote nedal pä ťstotisíc euro na to, aby dobudoval 

elektri čku. A to je do časné riešenie. To všetci vieme.  

A sme sa na tom zaviazali takisto. A vieme si to 

predstavi ť, že to urobíme, len treba nejakú dokumentáciu k 

tomu urobi ť. To už nemôže by ť tak, že dávame peniaze do 

luftu za dobré slovo ľudí, ako. Doteraz sme šestnás ť 

miliónov tak nainvestovali a ústami pána Andrassyho  sme sa 

dozvedeli, že je zmluva, ktorú okamžite bude smerov ať mesto 

k tomu, aby vypovedalo. To je z ôsmeho augusta 2011 .  

Takže ja by som naozaj vás všetkých ve ľmi pekne 

poprosil, skúsme sa, alebo vás poprosím o to, aby s te 

skúsili sa nad tým zamyslie ť, že či je šes ť mesiacov, alebo 

štyri mesiace, alebo pä ť mesiacov, či je dostato čná reak čná 

doba k projektu, ktorý má, čo ja viem, stopä ťdesiat 

miliónov euro v prvom kroku. Či je to dostato čná rýchla 

reak čná doba. Či je to, že som sa nevedel dovola ť k pánovi 

inžinierovi Krištofovi, dva týždne v kuse mi nebral  

telefón, či to je dostato čná reak čná doba. Skúsme o tom 
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rozpráva ť. Máte to v materiáli napísané, ja som ten list 

písal. 

Ospravedl ňujem sa, vidím, že dlho rozprávam. Takže 

to ľko som sa vás chcel opýta ť, či naozaj si myslíte, že to 

je postup, ktorý je ve ľmi ústretový? 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem, ďakujem pekne za Vaše vystúpenie.  

Ten časový priestor som Vám poskytol preto, aby 

poslanci mali informácie, ktoré potrebujú. Na tie b udeme 

reagova ť, ale najprv pán poslanec Uhler.  

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

Ďakujem za slovo. 

Ja by som trošku poopravil slová pána Balla.  

Ak hovorí o dlhej reak čnej dobe, ve ď mal štrnás ť 

požiadaviek v auguste, tak mesto ich prerokúvalo na  prvom 

riadnom zasadnutí po auguste, 26. septembra. Takže to je 

reak čná doba, o ktorej ur čite viete, že toto zastupite ľstvo 

počas školského roka každý mesiac zasadá a tak sa aj s talo, 

bolo to teda predložené na najbližší možný termín. Škoda, 

že ste tu vtedy neboli, ale bola tu vaša hovorky ňa, mohla 

Vám to poveda ť.  

A ďalšia vec je, stále hovoríte o šestnástich 

miliónoch, ale tie boli len vo Vašich ústach, nikto  nikdy 
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nevidel žiadne výpisy, ani žiadne vierohodné doklad y o tom, 

že šestnás ť miliónov bolo vynaložených. Takže to ľko.  

A ešte drobná otázo čka. K tomu uzneseniu termín, možno 

sa k nemu vyjadrí pán Krištof.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Nesrovnal má pred tým faktickú.  

Nech sa pá či. 

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

Fakticky to posuniem. Pán Ballo nás vyzval, aby sme  

nad tým rozmýš ľali. Nuž rozmýš ľam a zis ťujem, že investor 

po desiatich rokoch realizácie projektu nevie aké m á právne 

vz ťahy a zmluvy v tom okolí, teda v tom regióne, ktoré  ide 

investova ť, tak je to pre m ňa ur čitý varovný signál. 

Takisto je pre m ňa varovný signál, ke ď investor 

preinvestuje šestnás ť miliónov euro za desa ť rokov 

a nedostane sa teda k realizácii svojho projektu an i 

o poriadny kus, to mi nie čo hovorí tiež o kvalitách tohoto 

projektu.  

Takže obidva tieto, tieto informácie, ktoré som tu 

počul, ma nabádajú k tomu, aby sme sa skuto čne z tohoto 

snažili dosta ť, lebo to bude iba horšie.  
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Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne za faktickú poznámku.  

Pán vedúci oddelenia správy nehnute ľného majetku, 

prosím, keby ste reagovali na tie konkrétne veci, k toré 

smerovali smerom k Vám a k rokovaniam. 

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. 

Ja som pôvodne na to reagova ť nechcel, ale pán Ballo 

ma vyzval.  

Čiže ja si myslím, že reagujeme ve ľmi operatívne. Pán 

Ballo to ve ľmi dobre vie. Ja si myslím, že najlepšia 

komunikácia, pán Ballo je, mailová komunikácia, pre to sme 

Vás vyzývali písomne aj mailom 15. 10., aby ste nám  

predložili, akým spôsobom ste pokro čili v prácach. Od 15. 

10. sme Vás o to žiadali opakovane. Až tri dni pred  

zastupite ľstvom sme dostali ten list, ktorý je prílohou 

tohto materiálu.  

Čiže asi tak k tej operatívnosti.  

Rokovanie, je to v materiáli takisto, bolo 17. 9., 

presne tak, ako povedal pán Uhler. Okamžite 26. 9. to bolo 

predmetom rokovania tohto mestského zastupite ľstva.  

Ja skuto čne si myslím,  že , vrátim sa k slovám pána 

Hrčku, robíme toto v turbomode dos ť. A bol by som ve ľmi 
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rád, a ja práve naopak, by som si Vás dovolil vyzva ť, keby 

ste vedeli reagova ť trošku viac v predstihu, aby sme, aby 

sme mohli tie materiály pripravova ť kvalifikovane a dobre 

pre zastupite ľstvo.  

Čo sa týka, čo sa týka časových termínov, 28. február 

na prípravu nejakej právnej, respektíve analýzy, le bo 

myslím, ak som to správne pochopil, pán Uhler, ak s om to 

správne pochopil, nehovoríme o znaleckom posudku, h ovoríme 

znaleckom posudku, respektíve analýze.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Áno.  

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

vedúci oddelenia správy nehnute ľností: 

Tak, hej? Lebo toto je vec, ktorú, priznám sa, ani ja 

som sa s tým ešte nestretol. Bu ď budeme h ľadať znalca, 

ktorý nám toto urobí, alebo bude to nejaký posudok právny 

akoko ľvek. Ja si myslím, že termín 28. február je 

akceptovate ľný, z tohoto poh ľadu.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

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

Ja som sa chcel spýta ť na tie dva týždne. Alebo teda 

boli ste obvinení z toho, že dva týždne nedvíhate t elefón. 

Tak pri Vašej za ťa, vy ťaženosti o tom dos ť pochybujem. Len 

keby ste sa k tomu mohli vyjadri ť. Ma to vcelku zaujíma.  

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

vedúci oddelenia správy nehnute ľností: 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Pán Ballo mi volal tri alebo štyri krát, kde som bo l 

na rokovaniach, či už rôznych so starostami, primátorom, 

skuto čne nedokážem vždy dvihnú ť mobilný telefón. Vždy sa 

snažím nejakým spôsobom reagova ť.  

Pánovi Ballovi som napísal podve čer mail, kde som sa 

mu omluvil, že som nedvihol telefón a vyzval som ho , aby 

nám doplnil informácie, o ktoré sme ho žiadali. Zno va je 

o tom písomný záznam. Dokonca mám pocit, že sme to dali aj 

ako prílohu tohto materiálu.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Myslím, že sme povedali asi všetko, čo sme v tejto 

chvíli poveda ť. 

Poprosím teraz návrhovú komisiu.  
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Pán predseda, ujmite sa prosím toho, aby ste 

usporiadali návrhy na hlasovanie a predložili ich 

poslancom. Máme tam alternatívu, dopl ňujúce návrhy.  

Takže prosím, nech sa pá či.  

Predseda návrhovej komisie 

Ing. Peter   Len č, poslanec MsZ: 

Takže pán kolega Uhler navrhuje doplnenie uznesenia  za 

bod B, navrhuje doplni ť nové body C a D v nasledovnom 

znení: 

Bod C, mestské zastupite ľstvo konštatuje že nebolo 

naplnené uznesenie 1052/2013 v časti C 2 tým, že investor 

nedoložil finan čnú alebo inú zábezpeku alebo vierohodné 

doklady, z ktorých by bolo nad všetky pochybnosti z rejmé, 

že investor je schopný zabezpe či ť financovanie realizácie 

celého projektu. 

Bod D, žiada primátora hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy, aby zabezpe čil znalecký posudok alebo 

analýzu, ktoré vy číslia minimálny čas potrebný na 

realizáciu vybudovania objektov, ku ktorým sa inves tor 

Zmluvou o budúcej zmluve zmluvne zaviazal. Zárove ň odporú ča 

investorovi, aby zabezpe čil odborný posudok alebo analýzu a 

predložil ju na rokovanie mestského zastupite ľstva. Termín 

28. 02. 2014. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 
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Dám hlasova ť o tomto dopl ňujúcom návrhu uznesenia.  

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Áno, to bol jeden návrh pána poslanca.  

(Prezentácia a hlasovanie pokra čuje.) 

Tridsa ťjeden prítomných, 

dvadsa ťšes ť za, nikto proti, piati  sa hlasovania 

zdržali. 

Konštatujem, že tento návrh sme prijali. 

Pán predseda.  

Predseda návrhovej komisie 

Ing. Peter   Len č, poslanec MsZ: 

Teraz by som navrhol, aby sme hlasovali o bode B 

a a si tak, ako to je tam navrhnuté, čiže najprv 

o alternatíve jedna.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán riadite ľ navrhol alternatívu dva, ale ako chcete. 

Môžme naj o alternatíve jedna. Vy ste návrhová komi sia, vy 

uvádzate návrhy.  

Takže alternatíva jedna je, že ude ľuje plnú moc tej 

spolo čnosti, ktorá má preskúma ť tie majetkové vz ťahy.  
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Predseda návrhovej komisie 

Ing. Peter   Len č, poslanec MsZ: 

Moment sa poradíme ešte.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Nech sa pá či, pora ďte sa.  

Predseda návrhovej komisie 

Ing. Peter   Len č, poslanec MsZ: 

Dobre. Takže v návrhovej komisii prevládol návrh, ž e 

o dvojke budeme hlasova ť ako o prvej. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Čiže, čiže neudeli ť. To, čo odporú čal predkladate ľ, 

teda dali sme alternatívu, ale vy sa máte vyjadri ť či 

udeli ť, neudeli ť. Pokia ľ neprejde alternatíva dva, budeme 

hlasova ť o jednotke.  

Prosím, prezentujte sa a hlasujte o alternatíve, 

o bode B alternatíva dva.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťjeden prítomných, 

dvadsa ť za, nikto proti, desa ť sa zdržalo, jeden 

nehlasoval. 

Konštatujem, že sme prijali alternatívu dva v bode 

číslo B.  
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Pán predseda.  

Predseda návrhovej komisie 

Ing. Peter   Len č, poslanec MsZ: 

A teraz to doplníme už iba tým, tou časťou A. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Takže, prosím,  hlasujeme o časti A uznesenia. Tým 

pádom máme schválené, alebo budeme ma ť schválené všetky 

časti uznesenia. 

Sme v bode A. Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťjeden prítomných, 

tridsa ťjeden za, nikto proti, nikto sa hlasovania 

nezdržal. 

Konštatujem, že sme prijali aj túto časť uznesenia 

a uzatvorili rokovanie o bode číslo dvadsa ťosem.  

 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Máme dvadsa ťjeden hodín, upozor ňujem, že máme štrnás ť 

bodov programu pred sebou. Skúsme to tak prerokova ť, aby 
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sme nemuseli robi ť nejaké opakované dokon čenie tohto 

rokovania.  

 

 

BOD 29 SPRÁVA O VÝSLEDKOCH KONTROL 

VYKONANÝCH ÚTVAROM MESTSKÉHO 

KONTROLÓRA HLAVNÉHO MESTA SR 

BRATISLAVY 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Otváram rokovanie o bode číslo dvadsa ťdevä ť. Je to 

Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mest ského 

kontrolóra hlavného mesta. 

Pán kontrolór, nech sa pá či, máte priestor na úvodné 

slovo.  

Čo je s tým? 

Ing. Peter   Š i n á l y , mestský kontrolór hlavného mes ta 

SR Bratislavy: 

Už, už to ide.  

Ďakujem, pán primátor. 

Vážené dámy a páni som rád, že nie z dôvodu nie 

časového tlaku vám predkladám jednak stru čnú správu, ktorá 

pozostáva z dvoch, z dvoch kontrol, ktoré skon čili bez 

potreby prijatia opatrenia, čiže to je záznam.  
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Ide o Centrum vo ľného času Štefánikova a Centrum 

voľného času Gessayova.   

A v prípade mestskej polície, opatrenia, ktoré sme 

skontrolovali, boli bezo zbytku splnené. 

A tie porušenia, alebo tie konštatovania, ktoré 

v úvode mojej správy vidíte, boli riešené v priebeh u 

kontroly. Kontrola trvala pomerene dlho z dôvodov p racov, 

teda chorôb na našom oddelení. 

A jedno opatrenie, ktoré bolo prijaté k riešeniu 

v oblasti mzdovej, ktorá bola hlavnou témou, ktorú sme tam 

kontrolovali, plne sp ĺňa potreby, ktoré sme kládli na 

otázku doriešenia nesúladu stanovovania osobného pr íplatku 

v prípade polície.  

Musím ešte poveda ť, že tam teda úplne na konci polície 

čítame o tom, že v súvislosti s novým vézetenkom, na koľko 

staré skon čilo a nové vézetenko funguje v ove ľa inom 

režime, ako sme na to boli zvyknutí, zostali vo 

vzduchoprázdne zmluvy, ktoré sú medzi políciou a me stskými 

časťami o riešení pokutovania najrôznejších záležitostí  

v rámci celého hlavného mesta.  

Polícia však už v priebehu mesiaca októbra predloži la 

do operatívnej porady návrhy, ktoré ovšem neboli sc hválené 

a tým pádom je to momentálne v štádiu riešenia. A z mluvy, 

ktoré boli podpísané na základe starého vézetenka, boli 

z h ľadiska platnosti pred ĺžené do 31. 12. 2013 a pevne 

verím, že v priebehu decembra sa táto záležitos ť dorieši.  

Z mojej strany ako úvodné slovo všetko.  
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Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Otváram diskusiu k bodu číslo dvadsa ťdevä ť.  

Pán poslanec Uhler.  

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

Ďakujem pánovi kontrolovi, kontrolórovi za kontroly.   

Ja som tu nemohol by ť dnes po čas bodu dva, ale kolega 

Ivo Nesrovnal v súvislosti s kontrolami avizoval to , čo 

chcem predloži ť.  

Dobre viete, že som sa od jari zaoberal zimnou údrž bou 

za uplynulú sezónu. Nie úplne mi sedelo množstvo mi nutého 

posypového materiálu čo sa týka soli aj solmagu s inými 

mestami, prípadne s predošlými sezónami. Doteraz si  myslím, 

že sme to k stopercentnej spokojnosti nevyriešili a  myslím 

si, že zastupite ľstvo by malo vedie ť o tom, či to bolo 

všetko v súlade s kostolným poriadkom, alebo nie. A  preto 

by som navrhol kontrolu kontrolóra spolu za ú časti 

poslancov. Zatia ľ navrhujem dvoch poslancov, ktorí sme sa 

tým v dopravnej komisii zaoberali. Som to ja a kole ga 

Jen čík.  

Ja by som si dovolil pre číta ť to uznesenie. Takže 

k bodu berie na vedomie, ktorý je navrhnutý v sú časnom 

materiáli by pribudol bod B v znení: 
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Mestské zastupite ľstvo hlavného mesta SR Bratislavy 

žiada mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratis lavy o 

vykonanie mimoriadnej kontroly dodržiavania všeobec ne 

záväzných právnych a interných predpisov, dodržiava nia 

hospodárnosti, efektívnosti, ú činnosti a ú čelnosti pri 

hospodárení s finan čnými prostriedkami, rozpo čtová 

klasifikácia 637004002 Zimná údržba komunikácií, s akcentom 

na spotrebu posypového materiálu. Kontrolu žiadame vykona ť 

za ú časti poslancov Mestského zastupite ľstva hlavného mesta 

SR Bratislavy Jozefa Uhlera, predsedu komisie dopra vy a 

informa čných systémov  a Radovana Jen číka, člena komisie 

dopravy a informa čných systémov, ako prizvaných osôb. 

Výsledok kontroly žiadame predloži ť na prvé rokovanie 

mestského zastupite ľstva v roku 2014. Kontrolovaný subjekt: 

Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy Kontrolované  

obdobie: rok 2012 – až do ukon čenia kontroly. Termín, 

kontrolu zapo čať do 1.12.2013. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Pán mestský kontrolór chce reagova ť faktickou 

poznámkou. Nech sa pá či. 

Ing. Peter   Š i n á l y , mestský kontrolór hlavného mes ta 

SR Bratislavy: 

Ďakujem za slovo. 
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Pán poslanec Uhler, myslím si, že to za čatie 

v prípade, že na magistráte s tým nebude problém je  možné 

a myslím si, že aj ten termín stihnutia najbližšieh o 

rokovania budúceho roku by mohol by ť reálny, napriek tomu, 

že máme ešte dve kontroly otvorené, ale sú to, práv e sme si 

nechali také menšie kontroly na záver.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Keďže nemám ďalšieho prihláseného, uzatváram možnos ť 

sa  prihlási ť.  

Vidím, že pán poslanec Uhler nesie svoj návrh 

návrhovej komisii. Takže necháme na to chví ľu času a potom 

dám slovo pánovi predsedovi návrhovej komisie. 

Pán predseda, ja myslím, že to ani nemusíte číta ť, 

lebo to zaznelo teraz z úst pána poslanca a kolegov ia to 

majú ur čite ešte v čerstvej pamäti.  

Len by som prosil, aby ste to formálne uviedli.  

Nech sa pá či. 

Predseda návrhovej komisie 

Ing. Peter   Len č, poslanec MsZ: 

Áno. Takže ten návrh uznesenia, ktorý máme 

v materiáloch berie na vedomie sa ozna čí ako A a toto, čo 

teraz navrhuje pán kolega Uhler bude ako B.  
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Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte o tomto dopl ňujúcom 

návrhu, vrátane pôvodného návrhu berie na vedomie.  

Prezentujte sa a hlasujte.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ť prítomných, 

tridsa ť za, nikto proti, nikto sa nezdržal. 

Prijali sme tento návrh uznesenia. 

 

 

BOD 30 NÁVRH NA PREDAJ BYTU NA NÁMESTÍ 

MARTINA BENKU V BRATISLAVE, SÚP. Č 

I.6302 MANŽELOM ING. CARLOSOVI  

SEBASTIAO DA SILVA A BEÁTE DA SILVA 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Otváram rokovanie o bode číslo tridsa ť. Je to Návrh na 

predaj bytu na Námestí Pavla Benku, manželom, tie m ená 

nebudem číta ť, lebo neviem či viem dostato čne po 

portugalsky, takže sú to dve cudzokrajné mená, ale dúfam, 

že sú to naši vzorní ob čania.  

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

Ďakujem. 

Tento materiál bez úvodného slova, má všetky súhlas y.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Otváram rokovanie o bode číslo tridsa ť.  

Pán námestník Budaj, nech sa pá či. 

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

Ďakujem pekne.  

Tak ur čite sú to aj naši v ďační ob čania, lebo dosta ť 

za tieto peniaze byt v Starom Meste by chcel každý 

slovenský ob čan.  

Chcem sa pána riadite ľa spýta ť, či je už teda 

nevyhnutné doinkasova ť tú zostávajúcu čiastku, alebo či je 

tam ešte možné diskutova ť o cene? 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán riadite ľ. 

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

Môžem poveda ť  za seba, jak som to ja pochopil, ide 

o to, že ide o doplatenie kúpnej ceny, s ktorou bol o tiež, 

akože boli o tom rokovania, myslím, že tam bol aj s úd.  
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Ale presnejšie poprosím možno kolegu šéfa právneho,  

aby to spresnil. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán kolega, nech sa pá či.  

Mgr. Martin   K a t r i a k , prvý zástupca riadite ľa 

magistrátu a vedúci oddelenia legislatívno-právneho : 

Ďakujem Vám ve ľmi pekne. 

Ide o zmluvu, ktorá vlastne bola podpísaná v roku 2 000 

s tým, že vlastne manželia da Silva zaplatili milió n, potom 

zaplatili vlastne nejaké čiastky, až nakoniec vlastne majú 

doplati ť kúpnu sumu.  

Mali problém s tým, že nezdala sa im rozloha bytu. Tam 

išlo o nejakých šes ťdesiat metrov. Ale ke ďže vlastne oni si 

spravili  nejaké stavebné úpravy, tak sa tam na ťahujeme 

o nejaké metre. Súd nám odporu čil, aby sme sa dohodli, 

nako ľko v podstate my sme odsúhlasili predaj, oni zaplat ili 

viac ako tri štvrtiny sumy a teraz vlastne sa s nim i vieme 

dohodnú ť a vieme to vysporiada ť, tla číme to pred sebou. 

Toto sú, tento súd v podstate už strašne dlho.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pánovi vedúcemu oddelenia legislatívno-

právneho.  

Konštatujem, že nikto iný sa už nehlási.  

Uzatváram možnos ť sa prihlási ť.  

Dávam priestor návrhovej komisii.  

Predseda návrhovej komisie 

Ing. Peter   Len č, poslanec MsZ: 

Budeme hlasova ť o písomne predloženom návrhu 

uznesenia. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ť prítomných poslancov, 

dvadsa ťšes ť za, nikto proti, štyria sa zdržali. 

Konštatujem, že sme prijali platné uznesenie. 
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BOD 31 NÁVRH NA PREDAJ POZEMKU 

V BRATISLAVE, K. Ú.  DÚBRAVKA, PARC. 

Č. 2903/1, VLASTNÍKOM STAVBY SÚPIS. 

Č. 1806 NA POZEMKU PARC. Č. 2903/1 - 

MAJETKOVOPRÁVNE USPORIADANIE POZEMKU 

POD STAVBOU BAZOVSKÉHO 2 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Bod tridsa ťjeden Návrh na predaj pozemku 

v katastrálnom území Dúbravka vlastníkom stavby. Id e  

o usporiadanie pozemku pod stavbou na Bazovského 2.   

Pán riadite ľ.  

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

Ďakujem. 

Takisto bez úvodného slova. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Otváram diskusiu k bodu číslo tridsa ťjeden.  

Pán poslanec Za ťovi č.  

Nech sa pá či. 

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

Ja mám dve pripomienky.  

Prvá pripomienka, na strane štyri: o stanovisko 

starostky mestskej časti bolo požiadané. Len v Dúbravke je 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 21. november 2013  

 549 

starosta. On by sa asi urazil pán Sandner, keby sme  ho mali 

za ženu. To je jedna vec. 

A druhá vec, je tu návrh uznesenia finan čnej komisie, 

kde súhlasí s tým komisia, ale s podmienkou súhlasu  

starostu mestskej časti. A ja ten súhlas som nenašiel nikde 

ten súhlas starostu mestskej časti tuná. Že či neni dobré  

radšej stiahnu ť teraz, dokia ľ nebude súhlas starostu alebo 

nie čo, aby som nešiel proti vlastnému starostu, keby bo l 

proti alebo neviem, no. Nechcem sa k tomu  vyjadrov ať, či 

tam je ten súhlas, bol tam nesúhlas.? 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán vedúci na to zareaguje, lebo toto sú veci, ktor é 

má stráži ť oddelenie.  

Prosím pán vedúci, vyjadrite sa k tomu. 

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

vedúci oddelenia správy nehnute ľností: 

Stanovisko starostu nemáme, to je pravda, do dnešné ho 

dňa. Bolo vyžiadané listom zo 17. 9. 2013. To znamená  

tridsa ť dní uplynulo, berieme to ako súhlas.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Tak, tak to máme v štatúte. To znamená, ak sa staro sta 

nevyjadrí, má sa za to, že súhlasí. Tak je to v pro cedúre. 

Čiže je to taký polovi čný súhlas, by som to tak nazval. Nie 
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je to úplne ono, to súhlasím. Ale nie je to celkom náš 

problém, ale názor, alebo skôr problém mestskej časti.  

Konštatujem, že nikto iný sa neprihlásil.  

Návrhová komisia.  

Predseda návrhovej komisie 

Ing. Peter   Len č, poslanec MsZ: 

Hlasujeme o písomne predloženom návrhu uznesenia.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

dvadsa ťdevä ť prítomných, 

dvadsa ťpäť za, nikto proti, štyria sa zdržali. 

Konštatujem, že sme schválili platné uznesenie. 
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BOD 32 NÁVRH NA PREDAJ POZEMKOV 

V BRATISLAVE, K. Ú. PODUNAJSKÉ 

BISKUPICE, PARC. Č. 5539/2 A PARC. 

Č. 5539/3, LATORICKÁ ULICA, IVANOVI 

GUBRICOVI UNIVERZÁL – 

MAJETKOVOPRÁVNE USPORIADANIE 

POZEMKOV POD STAVBOU 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Tridsa ťdvojka, je Návrh na predaj pozemkov 

v katastrálnom území Podunajské Biskupice pánovi Iv anovi 

Gubricovi. Tiež je to usporiadanie pozemkov pod sta vbou. 

Pán riadite ľ Gajarský.  

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

Ďakujem. 

Tento materiál bez úvodného slova. Tam je aj súhlas  

(poznámka:  nie je rozumie ť posledné slovo) 

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 nehlási. 

Prosím, návrhovú komisiu.  
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Predseda návrhovej komisie 

Ing. Peter   Len č, poslanec MsZ: 

Hlasujeme o písomne predloženom návrhu uznesenia.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Dvadsa ťdevä ť prítomných, 

dvadsa ťštyri za, nikto proti, traja sa zdržali, dvaja 

nehlasovali.  

Konštatujem, že sme prijali platné uznesenie. 
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BOD 33 NÁVRH NA NEUPLATNENIE PREDKUPNÉHO 

PRÁVA HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY 

K SPOLUVLASTNÍCKEMU PODIELU VO 

VEĽKOSTI 1/48 K POZEMKOM A STAVBÁM 

V BRATISLAVE, K. Ú. VAJNORY, 

POZEMKOM PARC. Č. 639, 640, 641, 

642, 643, 645,  STAVBE SÚPIS. Č. 

9297 NA POZEMKU PARC. Č. 639 

A STAVBE SÚPIS. Č. 9298 NA POZEMKU 

PARC. Č. 641, V PODIELOVOM 

SPOLUVLASTNÍCTVE MILANA DINGU 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Tridsa ťtrojka je Návrh na neuplatnenie predkupného 

práva vo vz ťahu ku v katastrálnemu územiu vo Vajnoroch 

v podielovom spoluvlastníctve pána  Milana Dingu. 

Nech sa pá či. 

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

Ďakujem. 

Tento materiál bez úvodného slova. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Otváram diskusiu k bodu číslo tridsa ťtri.  

Nikto sa  neprihlásil. 

Prosím návrhovú komisiu.  
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Predseda návrhovej komisie 

Ing. Peter   Len č, poslanec MsZ: 

Budeme hlasova ť o písomne predloženom návrhu 

uznesenia. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Dvadsa ťdevä ť prítomných, 

dvadsa ťosem za, nikto proti, nikto sa nezdržal, jeden 

nehlasoval. 

Uznesenie bolo prijaté.  
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BOD 34 NÁVRH NA ZVERENIE NEHNUTEĽNOSTÍ 

V BRATISLAVE, K. Ú. PETRŽALKA, A TO 

PRÍSTAVBY SO 201 SO SÚP. Č. 332 

NACHÁDZAJÚCEJ SA NA RUSOVSKEJ CESTE 

58, V BRATISLAVE A NOVOVYTVORENÝCH 

POZEMKOV PARC. Č. 3793/1 A PARC. Č. 

3793/3, DO SPRÁVY PETRŽALSKÉHO 

DOMOVA SENIOROV 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Tridsa ťštvorka Návrh na zverenie nehnute ľností 

v katastrálnom území Petržalka na Rusovskej do sprá vy nášho 

Petržalského domova seniorov. 

Pán riadite ľ. 

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

Takisto bez úvodného slova. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Otváram diskusiu k bodu číslo tridsa ťštyri. 

Nikto sa neprihlásil. 

Prosím návrhovú komisiu.  
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Predseda návrhovej komisie 

Ing. Peter   Len č, poslanec MsZ: 

Hlasujeme o písomne predloženom návrhu uznesenia. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Dvadsa ťdevä ť prítomných, 

dvadsa ťosem za, nikto proti, nikto sa nezdržal, jeden 

nehlasoval. 

Uznesenie bolo prijaté.  
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BOD 35 NÁVRH NA ZMENU UZNESENIA  MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO MESTA 

SLOVENSKEJ  REPUBLIKY BRATISLAVY Č. 

1026/2013  ZO D ŇA 24. 04. 2013 A Č. 

1192/2013 ZO D ŇA    26.-27. 06. 

2013, KTORÝM BOL SCHVÁLENÝ PREVOD 

SPOLUVLASTNÍCKYCH PODIELOV NA 

POZEMKOCH PATRIACICH K BYTOM 

A NEBYTOVÝM PRIESTOROM – TRHOVÁ 54   

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Tridsa ťpäťka je Návrh na zmenu uznesenia  

zastupite ľstva z apríla tohto roku a potom z júna, ktorým 

bol schválený prevod spoluvlastníckych podielov. 

Pán riadite ľ.  

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

Ďakujem. 

Tento materiál bol predložený na mestskú radu, ktor á 

ho odporú ča schváli ť.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prosím, otváram diskusiu.  

Nikto sa do nej neprihlásil. 

Slovo má návrhová komisia.  
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Predseda návrhovej komisie 

Ing. Peter   Len č, poslanec MsZ: 

Hlasujeme o písomne predloženom návrhu uznesenia. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Dvadsa ťdevä ť prítomných poslancov, 

dvadsa ťosem za, nikto proti, nikto sa nezdržal, jeden 

nehlasoval. 

Uznesenie bolo prijaté.  

 

 

 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 21. november 2013  

 559 

BOD 36 NÁVRH NA PREVOD SPOLUVLASTNÍCKEHO 

PODIELU NA POZEMKU V OBYTNOM DOME 

TICHÁ 4, TOVÁRENSKÁ 1/A, KLADNIANSKA 

1, TREN ČIANSKA 27, BUDOVATE ĽSKÁ 1, 

PÁRIČKOVA 13, STARÉ ZÁHRADY 14, 

HÁLKOVA 52, RA ČIANSKA 11, 13, 

VETERNICOVÁ 5, KAPICOVA 6, FURDEKOVA 

5, ZNIEVSKA 36 VLASTNÍKOM BYTOV 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Tridsa ťšestka, (poznámka:  zakaš ľanie) prepá čte, Návrh 

na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemkoch  

v obytných domoch vymenovaných v názve uznesenia al ebo 

v názve materiálu.  

Pán riadite ľ.  

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

Ďakujem. 

Materiál bol predložený na mestskú radu, ktorá ho 

odporú ča schváli ť.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Otváram diskusiu k tomuto bodu programu.  

Nikto sa neprihlásil.  

Prosím návrhovú komisiu. 
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Predseda návrhovej komisie 

Ing. Peter   Len č, poslanec MsZ: 

Hlasujeme o písomne predloženom návrhu uznesenia. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prezentujte sa a hlasujte o bode číslo tridsa ťšes ť.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ť prítomných, 

tridsa ť za, nikto proti, nikto sa nezdržal. 

Schválili sme uznesenie k bodu číslo tridsa ťšes ť. 

 

 

BOD 37 NÁVRH NA PREVOD SPOLUVLASTNÍCKYCH 

PODIELOV NA POZEMKU V GARÁŽACH 

PEČNIANSKA 6 VLASTNÍKOM GARÁŽÍ 

A NEBYTOVÉHO PRIESTORU 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Bod číslo tridsa ťsedem je Návrh na prevod 

spoluvlastníckych podielov na pozemku v garážach Pe čnianska 

6 vlastníkom garáží a nebytového priestoru. 

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

Ďakujem. 

Tento materiál predkladáme s alternatívmi, 

s alternatívami jedna a dva, kde v alternatíve jedn a 

predkladáme predaj vo výške, v celkovej výške 

päťstoštyridsa ťpäťtisíc eur. Variant dva 

tristosedemdesiatštyritisíc tristodevä ťdesiatštyri eur 

s tým, že samozrejme, že sa priklá ňame k tej vyššej sume, 

ale myslím, že tu máme žiados ť o vystúpenie, takže bolo by 

asi dobré, aby sme si vypo čuli.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Takže týmto otváram diskusiu.  

Zatia ľ sa do nej nikto neprihlásil, takže vás budem 

informova ť, že sa prihlásila pani inžinierka Monika Kó ňová 

z Pe čnianskej 6, ktorá by chcela k tomuto bodu diskutova ť. 

Spýtam sa, kto súhlasí s jej vystúpením? 

(Hlasovanie.) 

Veľmi pekne ďakujem za vašu podporu.  

Pani Kó ňová, nech sa pá či, máte priestor na 

trojminútové vystúpenie.  

Občianka   Ing. Monika    K ó ň o v á :  

Vážený pán primátor, vážení poslanci, dobrý ve čer. Som 

zástupca vlastníkov Pe čnianskej devä, Pe čnianskej 6 a som 

aj podpredseda združenia garážnikov.  
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V roku 1999 sme odkúpili pozemok, ktorý vlastne 

stavala stavebná spolo čnos ť Eurobuilding. Tento pozemok, 

ktorý, a vlastne odkúpili sme garáže, áno.  Pozemok , ktorý 

sme si mienili odkúpi ť potom, čo sme si odkúpili garáže 

v roku 1999, sme si nemohli odkúpi ť, nako ľko nájomná 

zmluva, ktorá trvala s mestom nedala možnos ť nám odkúpi ť 

pozemok a to z toho dôvodu, že tam bol súdny spor m edzi 

Eurobuildingom a mestom. 

Opakovane sme žiadali mesto, aby nám odpredalo poze mok 

podľa vtedajšej vyhlášky 465 z roku 91 paragraf 15. 

stanovená cena bola okolo tisícpä ťsto korún za meter 

štvorcových, čiže pä ťdesiat eur.  

Po rokoch sme zase zopakovali žiados ť o odkúpenie 

pozemkov. Mesto nám odpovedalo, že eviduje naše žia dosti, 

ale pozemok nám neodpredávalo. Až tohto roku sa vla stne 

firma, nás oslovila firma H-Probyt, ktorá nás vyzva la, aby 

sme sa prihlásili, kto má záujem o odkúpenie pozemk u. 

Vlastníci prišli sa informova ť  a viacmenej priniesli aj 

podklady a mali záujem o odkúpenie pozemkov, ale ce na je, 

bola príliš vysoká a z toho dôvodu som na to aj upo zornila 

magistrát a bolo nám umožnené, aby sme doložili náš  

znalecký posudok, ktorý sme vlastne predložili, s n ižšou 

cenou. Tá cena je stoštyridsa ťsedem (poznámka:  nie je 

rozumie ť) za meter štvorcový.  

Chcela by som vás požiada ť, nako ľko sme sa dožadovali 

už dávnejšie o odkúpenie pozemku a nebolo nám to um ožnené 

s tou nižšou cenou, ak by ste zvážili tieto možnost i, a aby 

ste nám odsúhlasili tú nižšiu cenu pretože garážnic i aj 

zostarli čakaním na usporiadanie pozemku.  
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Veľmi pekne vám ďakujem.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne pani Kó ňovej za jej vystúpenie.  

Prihlásila sa pani poslanky ňa Farkašovská. 

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

Ďakujem za slovo. 

Ja by som sa pani kolegy ňa, páni kolegovia, chcela 

prihovori ť, aby sme podporili záujem obyvate ľov, respektíve 

majite ľov garáži na Pe čnianskej a dávam návrh, aby sme ako 

o prvej hlasovali o alternatíve číslo dva.  

Prosím vás o podporu. Ďakujem.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Hlási sa ďalej pán poslanec Kríž.  

Mgr. Oliver   K r í ž , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Nechcem zdržova ť. Pridávam sa k tomu, čo povedala pani 

poslanky ňa Farkašovská. Tých ľudí poznám a myslím, že bude 

to spravodlivé, ke ď to takto rozhodneme.  
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Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Keďže nevidím ďalšieho prihláseného, dávam priestor 

pre prácu návrhovej komisie.  

Nech sa pá či. 

Predseda návrhovej komisie 

Ing. Peter   Len č, poslanec MsZ: 

Takže pod ľa návrhu pani kolegyne Farkašovskej budeme 

hlasova ť najprv o variante číslo 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 ťsedem prítomných poslancov, 

dvadsa ťtri za, nikto proti, dvaja sa zdržali, dvaja 

nehlasovali.  

Konštatujem, že sme prijali platné uznesenie. 
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BOD 38 INFORMÁCIA O STAVE PREDAJA POZEMKOV 

POD GARÁŽOVÝMI STAVBAMI NA HANULOVEJ 

ULICI – OBJEKTY A AŽ F K 14.10.2013 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Informácia o stave predaja pozemkov pod garážovými 

stavbami na Hanulovej ulici – objekty A až F k dátu mu 

14.10.2013. 

Pán riadite ľ, prosím, uve ďte tento materiál.  

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

Ďakujem. 

K tomuto materiálu mám pozna čené, že finan čná komisia 

ho zobrala na vedomie. 

To je všetko. Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Bola to požiadavka pána poslanca Za ťovi ča, ur čite si 

to pamätáte. Vystúpil tu zástupca ob čanov, ktorí tiež mali 

ur čité požiadavky smerom k nám. Pán poslanec chcel dos ta ť 

objektívnu informáciu, v akom stave proces predaja garáží 

je. Takže predložili sme, čo sme vedeli.  

Otváram diskusiu.  

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

Nie je tu pani hlavná architektka, ktorá je na 

služobnej ceste v zahrani čí, tak trochu ju nahradím.  

Naozaj treba vždy k tomu prida ť plánik, pretože 

predaje pozemkami pod garážami sú citlivá téma 

a v niektorých veciach, v niektorých prípadoch môže me 

poškodi ť ten priestor, ktorý by sa v budúcnosti mohol 

využi ť ú čelnejšie.  

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. 

Mňa tam zaujala jedna vec, teda na strane štyri 

z materiálu: Od 1. 6. 2004 majitelia týchto garáží 

bezodplatne užívajú pozemky. Ak by to tak, ak by si  

odkúpili v doh ľadnom čase, to rešpektujem, ale dlhodobo 

tento stav nepovažujem za, za akceptovate ľný, pán primátor. 

Nechcem dáva ť nejaký návrh uznesenia, ale verím, že Vy 

a Vaši, Vaši pracovníci si to ustrážia a, a teda ne malo by 

to takto by ť na ďalej. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Súhlasím. Snažíme sa im tie pozemky preda ť, len nám 

hovoria, že vysoká cena. Čiže tá informácia tu je preto, 

aby sme našli z toho cestu von. Zatia ľ žiadne konkrétne 

návrhy predložené neboli, ani zo strany pána poslan ca. 

Takže ja to beriem ako podklad pre  prípadné návrhy , ktoré 

by sa mohli objavi ť na ďalšom zastupite ľstve.  

Rozumiem tomu, čo hovoríte. To je neprijate ľné. Ale my 

sa to snažíme  vysporiada ť a preda ť tie pozemky, pravda za 

cenu, ktorá zodpovedá našim postupom. 

Keďže sa nikto nehlási, bod tridsa ťosem odovzdáme 

návrhovej komisii.  

Pán predseda, nech sa pá či. 

Predseda návrhovej komisie 

Ing. Peter   Len č, poslanec MsZ: 

Budeme hlasova ť o písomne predloženom návrhu 

uznesenia. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Dvadsa ťdevä ť prítomných, 
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dvadsa ťšes ť za, nikto proti, dvaja sa zdržali, jeden 

nehlasoval.  

Uznesenie bolo prijaté.  

 

 

BOD 41 NÁVRH PLÁNU ZASADNUTÍ MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO MESTA SR 

BRATISLAVY NA ROK 2014 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Bod číslo tridsa ťdevä ť je Návrh plánu zasadnutí 

Mestského zastupite ľstva hlavného mesta Slovenskej 

republiky na rok 2014. 

Materiál asi predložíme bez úvodného slova. Je to 

snaha organizova ť termíny na budúci rok, s tým, že sa to 

kon čí všetko niekde v novembri, respektíve pred novembr om, 

pretože v tom čase už bude volebná kampa ň. 

Ja mám ambíciu, aby sme urobili aj nejaké závere čné 

rokovanie zastupite ľstva, možno bez materiálov, skôr také 

hodnotiace. Ale to mám zatia ľ dobrý úmysel. Verím, že 

nájdem pochopenie aj medzi vami, aby sme sa takýmto  

spôsobom stretli a rozlú čili s týmto volebným obdobím.  

Ten harmonogram hovorí skôr o tej pracovnej časti, tam 

kde hovoríme kedy budú pracovné zasadnutia, lebo eš te nás 

toho čaká ve ľa.  
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Otváram diskusiu k bodu tridsa ťdevä ť. 

Nik sa do nej nehlási. 

Prosím návrhovú komisiu.  

Predseda návrhovej komisie 

Ing. Peter   Len č, poslanec MsZ: 

Hlasujeme o písomne predloženom návrhu uznesenia. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Dvadsa ťosem prítomných, 

dvadsa ťosem za, nikto proti, nikto sa nezdržal. 

Konštatujem, že sme prijali platné uznesenie. 
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BOD 40 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 je Informácia o vybavených interpeláciách 

poslancov mestského zastupite ľstva. 

Otváram diskusiu k tomu, aby ste sa vyjadrili 

k odpovediam na interpelácie.  

Pani poslanky ňa Tvrdá, nech sa pá či. 

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

Ďakujem pekne, pán primátor.  

Ja už dnes pri schva ľovaní programu som sa vyjadrila, 

že tento materiál sme dostali dnes na stoly. Myslím  si, že 

to by sa nemalo stáva ť. A chcem sa Vás spýta ť, pán 

primátor, či máte pocit, že to tu funguje?  

Ja som 26. 9. dala šes ť interpelácií. Do dnes som 

fyzicky dostala štyri, odpove ď na štyri. Ani jedna nebola 

podľa rokovacieho poriadku, to znamená, že úradníci 

a vlastne Vy, lebo Vy ste podpísaní, ste to nestihl i do 

tridsiatich dní.  

Jednoducho do 26. 10. som fyzicky nedostala žiadnu 

odpove ď. Jedna bola posielaná 6. 11., druhá 7. 11., tretia  

8. 11., ďalšia 18. 11. a dve som do dnes nedostala fyzicky.  
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Myslím si, že naozaj, pán primátor, aj Vy by ste mo hli 

dodržiava ť rokovací poriadok. To je ako po prvé.  

Po druhé, normálne rozmýš ľam, či neda ť návrh na 

zrušenie tohoto bodu a budeme si informácie žiada ť dvesto 

jedenástkou. To musíte dodrža ť do osem dní.  

Rada by som sa, rada by som Vás požiadala, keby ste  sa 

vyjadrili k týmto mojim pripomienkam.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Veľmi rád to urobím, ale najprv dám faktické poznámky 

pánovi poslancovi Kolekovi a Hr čkovi. 

Nech sa pá či. 

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

Ďakujem. 

Je to napoly žartovne. Ja by som navrhoval, že poki aľ 

interpelácií je viac, že dáva ť ich do jednej obálky, ušetrí 

sa na poštovnom.  

Ďakujem. 

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 by som chcel kolegy ňu Tvrdú upozorni ť, že keby toto 

začala robi ť na petržalskom zastupite ľstve, tak ju pán 

Bajan obviní so zneužívania infozákona, pretože ako  

poslanec máte nieko ľkonásobne vä čšie možnosti sa dopracova ť 

k informáciám, ako použitím infozákona. Teda aspo ň pod ľa 

nášho starostu v Petržalky. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Šov čík má slovo.  

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

Pán primátor, ďakujem za odpove ď na moju interpeláciu, 

len musím poveda ť, že ma celkom pobavilo, že ste 

argumentovali výsledkami pracovného stretnutia, kto ré sa 

uskuto čnilo až po podaní mojej interpelácie. Ja som chcel 

pozna ť stav k momentu podania mojej interpelácie.  

A tiež ma zaráža, že pod ľa rokovacieho poriadku máme 

tridsa ťdňovú lehotu na odpovedanie interpelácie. Že pre čo 

na všetky interpelácie odpovedáte v tridsiaty de ň? 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

To by ešte bol ten lepší prípad. To by bol ten lepš í 

prípad.  
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Pán poslanec Len č.  

Ing. Peter   L e n č , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo, pán primátor. 

Ja som Vás interpeloval vo veci poskytnutia finan čných 

prostriedkov na zvýšenie platov zamestnancov cirkev ných 

škôl a školských zariadení. A teda okrem toho, že s te mi 

napísali, že mestské zastupite ľstvo schválilo túto čiastku 

do rozpo čtu 25. až 26. 9. a vyplatená bola 25. 10., chcem 

teda podotknú ť to, že vláda riešila zvýšenie platov 

samostatnými uzneseniami za jednotlivé štvr ťroky a to 

znamená, že trištvrte roka tu magistrát nejakým spô sobom 

zadržiaval vyplatenie tých, tých príslušných čiastok, na 

ktoré tie školy čakali.  

Ďalej, tuto v jednej časti píšete o tom, že ste 

rozhodli, že ten transfer neštátnym školám vyplatít e 

v plnom rozsahu a nie iba na osemdesiatosem percent . Tak 

k tomu chcem podotknú ť to ľko, že, že ten, ten, tento 

transfer nebol schva ľovaný na základe zákona 596/2003, 

podľa ktorého sa ur čuje výška dotácie z podielových daní, 

ale uznesenia vlády sa odvolávajú na zákon 438/2013  

o štátnom rozpo čte a zákon 533/2013 o odme ňovaní niektorých 

zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. A  to 

znamená, že tu nemáme nejakú možnos ť rozhodova ť o tom, do 

akej výšky túto dotáciu vyplatíme, tú musíme vyplat i ť 

v plnej výške.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Chcel by som zauja ť stanovisko k tomu, čo otvorila 

pani poslanky ňa Tvrdá.  

Pani poslanky ňa, ve ľmi dobre Vám rozumiem. Skúsim 

urobi ť taký zrozumite ľný a preh ľadný sys. Ja, lebo viem čo 

hovoríte. Ja som ve ľmi citlivý, citlivo reagoval, ke ď som 

bol poslancom a nedostal som na čas info. Čiže ja, ja 

rozumiem, o čom hovoríte a mrzí ma to, že takýmto spôsobom 

sme postupovali. Urobím v tom nápravu, pretože má t o by ť do 

tridsa ť dní.  

Čo sa týka dvesto jedenástky, to nie je náhradou 

interpelácie. Dvesto jedenástkou si môžte pýta ť nie čo, čo 

existuje. Interpeláciou môžte klás ť závažné otázky aj na 

veci, ktoré musíme spracova ť. Niekedy to naozaj chví ľu 

trvá, čiže niekedy máme s tým problém.  

Ale tridsa ť dní je rokovací poriadok a v tom stojím na 

Vašej strane. Urobíme si s tým poriadok. Nemáme to tak 

jasne tuná zadefinované, aby sme všetko stíhali. Pr oste 

interpelácia je vážna vec, je na to predpis, poriad ok.  

Čiže dvesto jedenástku môžte použi ť, ale vtedy, ke ď 

máte pocit, že sa inak k informácii dosta ť neviete a to 

býva výnimo čne, lebo netajíme informácie, nie je to naša 

politika, ale tridsa ť dní, je tridsa ť dní. Takže urobíme 

v tom poriadok.  

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

Ďakujem. 

Ja by som len nejaké drobnosti k tomu, že na jednej  

strane ur čite súhlasím, že Vaše odpovede na interpelácie 

v porovnaní s mestskou časťou Petržalka sú úplne niekde 

inde a omnoho na tom lepšie, samozrejme, takisto án o, 

nenahrádza to dvesto jedenástku.  

Ale na druhej strane na nedodržiavanie termínov som  

Vás upozornil presne pred rokom presne pre to isté,  ke ď mi 

chodili po tridsiatich d ňoch a niektoré odpovede som chcel 

na ďalšie zastupite ľstvo, alebo teda mal som to na časované 

tak, aby som ich dostal tri, štyri dni pred zastupi te ľstvom 

a dostával som ich týžde ň po zastupite ľstve.  

Potom je k tomu taká vtipná príhoda, ako nehne, že 

nikto Vám nemôže da ť to, čo Vám dokáže pán primátor Ftá čnik 

sľúbi ť.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

To je krásne. To sa týka každého z nás ke ď pôjdeme do 

volebnej kampane. Vtedy to často používajú politici.  

V tejto chvíli je to o tom reálnom výkone. Naozaj 

v tom urobíme nejaký režim, aby bolo úplne jasné, k edy sme 

dostali interpeláciu, kedy bolo na ňu odpovedané.  

Urobíme si tabu ľku na internete. Myslím, že to bude 

veľmi zaujímavé čítanie. To bude kontrola pre všetkých nás. 

Lebo niekedy dostaneme interpeláciu  písomne, často je to 
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na, priamo na zastupite ľstve, ale tie odpovede musia by ť 

načas.  

Keďže nikto sa u ďalej k bodu štyridsa ť nehlási, 

prosím návrhovú komisiu. 

Predseda návrhovej komisie 

Ing. Peter   Len č, poslanec MsZ: 

Budeme hlasova ť o písomne predloženom návrhu 

uznesenia. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Dvadsa ťsedem prítomných poslancov, 

dvadsa ťštyri za, nikto nebol proti, traja sa 

hlasovania zdržali. 

 

 

BOD 41 INTERPELÁCIE 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Teraz je tu bod číslo štyridsa ťjeden a to sú 

Interpelácie. 
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Nech sa pá či, otváram priestor pre vás.  

Pán poslanec Šov čík. 

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

Päť písomných interpelácií, nebudem ich teraz tuná 

všetky číta ť. Poprosil by som odpove ď v tej tridsa ťdňovej 

lehote.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem ve ľmi pekne.  

Pán poslanec Kor ček, ako druhý prihlásený. 

Nech sa pá či. 

JUDr. Tomáš   K o r č e k , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo, pán primátor. 

Ja by som Vás chcel infor, interpelova ť vo veci 

participatívneho rozpo čtu hlavného mesta. 

My sme vy členili v rámci tohto projektu prostriedky na 

projekt Filiálka, ktoré išli bu ď jednému ob čianskemu 

združeniu alebo fyzickej osobe. Už si to presne nep amätám. 

Ale stretol som sa s tými ľuďmi a hovorili mi, že mali 

problém s financovaním, až doteraz údajne nedostali  tieto 

finan čné prostriedky, ktoré dosta ť mali.  

Tak poprosil by som Vás to preveri 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, preverím. Neviem to takto z hlavy 

zareagova ť. Takže ur čite dostanete písomnú odpove ď, aby ste 

sa dozvedeli ako to s tými peniazmi na ten projekt 

participatívneho rozpo čtu bolo. 

Pán poslanec Černý. 

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

Ďakujem. Poprosím si, pokúsim sa by ť rýchly.  

Tak, mám dve interpelácie. Tá prvá je informácia o 

činnosti pracovnej skupiny ZD03. V tejto súvislosti 

tabu ľka, ktorá bola prílohou rokovania mestskej rady, 

poprosím doplni ť a poskytnú ť pre projekty zaradené 

v skupine B1 a B2 o, o informáciu či majú tieto jednotlivé, 

jednotlivé projekty čistopis urbanistickej štúdie, aké je 

stanovisko mestskej časti vrátane dátumu, stanovisko 

magistrátu vrátane dátumu, aká je približná rozloha  týchto 

jednotlivých projektov. 

Druhá moja interpelácia súvisí s mestskou políciou.  

Poprosím o informáciu po čtu príslušníkov mestskej polície, 

tabu ľkový po čet vrátane po čtu, ktorý je aktívny v službe 

a rozdelení pre jednotlivé mestské časti.  

Samozrejme bolo by dobré, keby k tomu bola ešte aj 

informácia o po čtu kamier v jednotlivých mestských 

častiach.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Tie štatistické údaje o po čtoch našich príslušníkov 

mestskej polície Vám samozrejme poskytneme, vrátane  kamier. 

To by nemal by ť problém.  

S tou informáciou o tom, že čo má štúdiu a neviem čo 

všetko, neviem či je to dobrý námet na interpeláciu, lebo 

s tým bude ve ľa práce. Ale pokúsime sa to urobi ť. Možno by 

to bolo lepšie, keby tú informáciu podala komisia, pretože 

má pravidelné stretnutia s našimi odbornými zamestn ancami. 

Ale, ak ste požiadali o to, že to má by ť interpelácia,  

pokúsime sa ju spracova ť. 

My pre vás chystáme materiál, ktorý vám ukáže všetk y 

tie navrhované zmeny, v grafickej prílohe spracovan é 

pasporty, ve ľkosti. Ten materiál by ste mali dosta ť 

pravdepodobne nie v decembri ale v januári, ke ď s ním 

pôjdeme von. Takže čiasto čne sa bude prekrýva ť s tou 

interpeláciou. Ale požiadali ste, dáme Vám to, čo budeme 

schopní pripravi ť.  

Pán poslanec Len č má ďalšiu interpeláciu. 

Ing. Peter   L e n č , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne za slovo, pán primátor. 

Ja Vás chcem interpelova ť vo veci údajného nedoplatku 

dotácie na prevádzku a mzdy poskytnuté z rozpo čtu hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy pre materské školy 

a školské zariadenia zriadené Bratislavskou arcidie cézou 

Rímskokatolíckej cirkvi. 
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Táto poh ľadávka pod ľa výpo čtov Arcibiskupského 

školského úradu predstavuje čiastku stoosemdesiatpä ťtisíc 

tristoštrnás ť celé pä ťdesiatdva eura, osemdesiatsedemtisíc 

nula dvanás ť aj desa ť centov za kalendárny rok 2011 

a devä ťdesiatosemtisíc tristodva celé dvanás ť eur za rok 

2012.  

Splnomocnený právny zástupca Bratislavskej arcidiec ézy 

vyzval hlavné mesto k zaplateniu nárokovanej čiastky k 30. 

11. 2013, inak pohrozil vymáhaním poh ľadávky vecne 

príslušným súdom.  

Predpokladám, že hlavné mesto príslušnú čiastku do 

termínu neuhradilo a Bratislavská arcidiecéza prist úpila 

k zamýš ľanému podaniu na súd.  

Chcem sa opýta ť, ako mieni hlavné mesto, ktorého ste 

štatutárom, v tejto veci ďalej postupova ť.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec, na to odpoviem aj ústne a potom 

samozrejme aj písomne.  

My sme tú požiadavku dostali. Je to presne tak, že si 

arcidiecéza vypo čítala, že v jednotlivých všeobecne 

záväzných nariadeniach mestských častí sú ur čené sumy, 

ktorými prispievajú mestské časti na prevádzku materských 

škôl a pod ľa zákona máme poskytnú ť neštátnym školským 
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zariadeniam, to sú aj cirkevné aj súkromné, osemdes iatosem 

percent toho, čo dávame na verejné. 

My sme to urobili a potom prišla, prišiel list 

z arcidiecézy, ktorá hovorí, no dobre, ale mestské časti 

dali viac ako mali v tých vézetenkách. Oni v priebe hu roka 

poschva ľovali rôzne dotácie, rôzne príspevky. Čiže vo 

vykázaných závere čných ú čtoch mestských častí si pre čítali 

zástupcovia cirkevného školského úradu, že teda týc h pe ňazí 

bolo poskytnutých viac. A povedali nám, a to ste ma li 

premietnu ť tiež a mali ste nám to poskytnú ť. A takto 

napočítali stoosemdesiatšes ťtisíc eur.  

My sme požiadali o výklad ministerstvo školstva, kt oré 

sme sa pýtali na to, čo to znamená suma ur čená. Lebo my 

máme zo sumy ur čenej da ť osemdesiatosem percent. 

A ministerstvo nám prvý krát odpovedalo takou formu láciou, 

že ak ste im nedali osemdesiatosem percent, tak im dajte 

osemdesiatosem percent. Ale na vec samú, to znamená , čo je 

to tá ur čená suma, či to je tá vo vézetenku, či tá 

v závere čnom ú čte, jasnú odpove ď nezaujali. Sme teraz 

v druhom kole, kde sme sa pýtali úplne presne na tú to 

otázku, čo je to ur čená suma. Predpokladám, že dostaneme 

odpove ď a pod ľa nej budeme musie ť kona ť. Možno prídeme so 

zmenou rozpo čtu ešte v tomto roku. Proste budeme toto 

musie ť vyrieši ť.  

Pripomínam, že máme šes ťdesiat neštátnych subjektov, 

z ktorých katolícka cirkev je jedna. Ak na to prídu  tí 

ostatní, tých pä ťdesiatdevä ť, že sme doplácali, tak to 

nebude stoosemdesiatšes ťtisíc, to budú pekné pálky čo 

budeme musie ť plati ť.  
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Takže ten výklad je pre nás smrte ľne dôležitý. Preto 

s ním to ľko akoby pracujeme. Chceme si by ť istí, že musíme 

tú sumu zaplati ť. Ak je to tak, ak má pravdu školský úrad 

arcidiecézy, možno to nakoniec naozaj skon čí  na súde, kde 

si budeme dokazova ť kto má pravdu, aký je reálny výklad 

zákona, lebo až súd môže rozhodnú ť, že komu čo patrí. Či 

ten nárok je oprávnený alebo nie.  

Rozumiem tomu, čo napísali, viem s čím argumentujú, má 

to svoju logiku. Ja sa opieram o tú formuláciu, so sumy 

ur čenej. Suma ur čená sa má robi ť pomocou vézeten, takto to 

hovorí zákon, čiže my sa držíme skôr toho výkladu, že 

zákon.  

Ale nie preto, že by sme chceli blíži ť, my sa bojíme 

toho rozpo čtového dopadu, ktorý to môže ma ť na mesto. Preto 

sme opatrní, aby sme povedali áno, lebo potom aj tý m 

päťdesiatim deviatim budeme musie ť poveda ť áno. Možno tie 

sumy budú menšie, ale nebudú malé.  

Pán poslanec Fiala, nech sa pá či, Vaša interpelácia.  

Stanislav   F i a l a , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo, pán primátor. 

Ja by som Vás rád interpeloval vo veci herní a hrac ích 

automatov v Bratislave v istej lokalite.  

Bolo to nie celkom š ťastné riešenie. Viem, že mesto 

tam má iba obmedzené možnosti a možno je to aj na 

iniciatíve. A teda Vás žiadam v súvislosti s otvára ním 
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nových herní na území Bratislavy a v záujme riešeni a tohto 

stavu o po čte hracích automatov za roky 2011, 12 a 13.  

Predložujem  písomne. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Poskytneme písomne. To naozaj neviem poveda ť z hlavy. 

Čiže dáme Vám informáciu takú, akú máme k dispozícii . 

Pán poslanec Šov čík. 

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

Pán primátor, ešte mám jednu ústnu interpeláciu, na  

ktorú nepotrebujem písomnú odpove ď, len by som chcel 

vedie ť. Som sa na mestskej rade pýtal, že kedy predložíte  

do zastupite ľstva návrh zmeny štatútu Základnej umeleckej 

školy Podjavorinskej, kde by sme to zmenili na sídl o, ktoré 

sme definitívne vyriešili na Radlinského. Hovorili ste, že 

by to malo by ť na dnešnom zastupite ľstve. Dnes by, dnes tu 

taký materiál nebol. Je to ve ľmi jednoduchý materiál, kde 

sa len mení názov sídla, tak sa pýtam, že teda či to bude 

na tom decembrovom zastupite ľstve, alebo že kedy? 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Zatia ľ som taký návrh nedostal, ale zariadime, aby bol 

predložený. Myslím si, že to môže ís ť aj priamo do 
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zastupite ľstva, že s tým ani komisia školstva, ani nikto 

iný nebude ma ť problém. Takže skúsime to na december. 

Keďže sme odpovedali na všetky interpelácie, k tomuto 

uznesenie neprijímame, otváram rokovanie o posledno m bode. 

Máme naňho osemnás ť minút. 

 

 

BOD 42 RÔZNE 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Bod číslo 42 je bod Rôzne. 

Ja som vám predložil materiál o bunkroch, o ktorom by 

som bol ve ľmi rád, keby sme hlasovali a rozhodli to, že sa 

definívne nebudeme uchádza ť o bunker číslo dva ale o bunker 

číslo tri v Devínskej Novej Vsi a o ten bunker, ktor ý sme 

špecifikovali v Petržalke, ten je tam zopakovaný z toho 

pôvodného uznesenia.  

Aby sme formálne túto vec dotiahli, materiál sme vá m 

dali až dnes, ale len preto, aby sme mali poriadok vo 

veciach, v ktorých chceme ma ť dobré vz ťahy aj 

s Bratislavským samosprávnym krajom.  

Toľko len môj príspevok kratu čký do Rôzneho na úvod.  

Mám tri prihlášky z vašej strany.  

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

Ďakujem pekne, pán primátor.  

Dávam do pozornosti kolegom, ktorí náhodou 

nezaregistrovali, že existuje Rozhodnutie primátora  číslo 

20 z roku 2013, ktorým sa ur čuje režim vstupu do objektov 

magistrátu.  

Vybrala som si len časť poslanci. 

Poslanci sa majú zapisova ť do knihy evidencii návštev, 

uvedú cie ľ návštevy, čas príchodu a priezvisko zamestnanca, 

ktorého idú navštívi ť. O návšteve poslanca mestského 

zastupite ľstva ihne ď, ihne ď informuje vrátnik – informátor 

sekretariát riadite ľa magistrátu.  

Chcem sa spýta ť, pán primátor, pred dvadsiatimi štyrmi 

ma sledovali kde idem, kam idem a bolo to ŠTB. Chce m sa 

spýta ť, či sa vraciame do týchto časov. Ja osobne sa cítim 

ako volený predstavite ľ, ktorý má istý pracovný vz ťah 

s magistrátom a myslím si, že ke ď chodievame za pracovníkmi 

magistrátu, tak to nie je preto, že nemáme čo robi ť, ale 

chceme si overi ť informácie, ktoré jednoducho dostávame 

k dispozícii a nie vždy sú v poriadku. Alebo nedost ávame, 

ako napríklad ja, dve interpelácie som do dnes nedo stala.  

Takže chcela by som sa spýta ť čo to má znamena ť?  

A po druhé o starostoch sa v tomto dokumente vôbec 

nehovorí, tak sa chcem spýta ť, že či majú absolútny zákaz 

vstupu na magistrát, alebo zase majú, alebo sa môžu  vo ľne 

pohybova ť? 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán riadite ľ Gajarský chce zareagova ť faktickou 

poznámkou. 

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

Čo sa týka toho rozhodnutia, chcem sa hlavne opýta ť, 

že či ste teda boli o vtedy v budove a či ste boli 

zapísaní, zapísaná. A či, či bolo, bolo oznámené, 

samozrejme, môžeme to rieši ť aj pre vás karti čkami vstupu, 

čo sa týka poslancov, môžeme to aj takým nejakým spô sobom 

vyrieši ť. Je to hlavne kvôli vašej bezpe čnosti, neviete, čo 

sa tam môže sta ť.  

(poznámka:  smiech v sále) 

Je to tak. A tak isto sa, tak isto, tak isto sa môž e 

sta ť, že môže sa tam sta ť aj nejaké veci, ktoré potom budú 

následne rieši ť  vyšetrovatelia a budeme potrebova ť vedie ť, 

kto všetko bol v budove. Ale to sú vážne veci, tera z akože 

bez srandy.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prosím, odporú čam, aby sme túto tému nediskutovali.  

Ja mám jediný argument, pre čo sme takéto rozhodnutie 

vydali a netýka sa poslancov.  

Máme tu trestné vyšetrovanie, pretože niekto v naše j 

budove spáchal trestný čin toho, že vyberal od ľudí 
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peniaze, lebo im s ľuboval byty. Tváril sa ako zamestnanec 

magistrátu, vodil ich donútra. Prosím, nehovorím 

o poslancoch. Ešte raz, beží tu trestné vyšetrovani e.  

Ale urobili sme sprísnený režim vstupu do budovy. J a 

som pripravený, ke ď sme  príliš úradnícky nastavili váš 

vstup, vy naozaj nie ste bežná návšteva, ni č, urobi ť v tom 

poriadok, stretnime sa, porozprávajme o tom na grém iu, 

prosím, nediskutujme o tom teraz.  

Rozumiem tomu, že sa necítite komfortne, ale nejaký  

poriadok tu musí by ť. Lebo ke ď v našom magistráte na druhej 

strane  niekto si robí kvázi akoby, tvári sa ako úr adník, 

vyláka z človeka tisíc pä ťsto eur a to urobí tridsa ťkrát, 

tak asi tu treba urobi ť nejaký režim toho, aby sa nemohol 

tvári ť, že on vybehol hore, doniesol, vybavil a potom 

z tých ľudí dôver čivo vytiahne peniaze. Toto sa tu deje. 

Alebo dialo, prepá čte, dialo.  

Teraz tu je vyšetrovanie, zis ťujeme kto je za tým, 

a tak ďalej, čiže chceme režimova ť vstup do budovy, ale 

rozhodne sa to nemá týka ť vás v takom zmysle, aby ste sa 

cítili obmedzovaní pri výkone poslaneckého mandátu.  

V žiadnom prípade.  

Čiže ja by som prosil, ak chcete rozumne využi ť tých 

štrnás ť minút, nediskutujme na túto tému. Stretnime sa na 

grémiu, urobme nejaký návrh, schvá ľme ho, teda ja ho 

podpíšem, zmeníme tú časť toho poriadku. Proste ak sme boli 

príliš horliví, urobíme v tom poriadok, nemám s tým  žiadny 

problém.  
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(poznámka:  po čuť hovor mimo mikrofón) 

Ale ak. Ale tak chcem vedie ť čo chcete. Akože chcete 

voľne vstupova ť, nikto vás nemusí vidie ť, proste nie čo 

vymyslíme. Môže to by ť karti čka, ukážete, som tu, ni č 

viacej. Nie čo zrozumite ľné, mnohých vás poznajú aj vrátnici 

aj podobne, ale ve ď tu chodíte tri roky. To znamená, v tom 

nie je problém, len si vymyslime ten systém, aby to  bolo 

pre vás prijate ľné a pre nás, aby to naplnilo ten ú čel, že 

tu naozaj nechodíme len tak. Lebo po tej budove sa nám 

zrejme pohybovali ľudia, ktorí to zneužili.  

Ak trváte na svojich faktických poznámkach, nech sa  

vám pá či.  

Pán poslanec Šov čík.  

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

Ja len silno dúfam, že v súlade s tým usmernením, 

ktoré čítala kolegy ňa Tvrdá, boli všetky moje príchody 

a odchody riadne zahlásené na sekretariáte pána ria dite ľa.  

(poznámka:  smiech v rokovacej sále) 

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 len chcel podotknú ť, že to, že sa také nie čo 

vôbec mohlo sta ť, tiež nie je dobrá vizitka, pretože nejaká 
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kontrola objektu by teda mala by ť. A ja rozumiem, že 

najskôr to bolo moc benevolentné, teraz to príde až  moc, 

moc tvrdé. Niekedy by trebalo takú, takú tú zdravú 

predvídavos ť a aspom, aspom na niektorých veciach.  

Lebo ja mám pocit, že sa takéto obdobné veci stávaj ú 

aj v iných veciach, nie len v tom vstupe do budovy,  že 

najskôr sme ve ľmi benevolentní a potom sme zas moc prísni. 

Takže možno, možno niekedy také to viac rácio k nie ktorým 

veciam.  

Ďakujem. 

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: 

Ja mám len otázku, že či vrátnik – informátor musí 

okamžite ihne ď nahlasova ť všetky návštevy, alebo len 

poslancov na sekretariát pána riadite ľa, to by ma dos ť 

zaujímalo.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán riadite ľ Vám na to ur čite odpovie, ke ď príde čas.  

Vidím, že sa rozhodol hne ď. Nech sa pá či, nech sa 

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

Mňa naozaj zaujíma to, že za kým chodíte a na čo sa 

pýtate, práve kvôli tomu, práve kvôli tomu, že ja t ieto 

informácie nemám (poznámka:  ve ľký ruch v rokovacej sále) 

a mňa to, naozaj ma to zaujíma, pre čo, pre čo chodíte za 

zamestnancami, za zamestnancami magistrátu a vyrušu jete ich 

pri práci. Ja neviem, či sa dopredu ohlasujete.  

(poznámka:  po čuť hovor mimo mikrofón) 

Jasné, sú tu pre, ja by som povedal, že sú tu pre 

všetkých ob čanov Bratislavy, nie pre, nie len pre Vás, pani 

poslanky ňa.  

(poznámka:  po čuť hovor mimo mikrofón) 

Áno, aj pre Vás, aj pre Vás. A ke ď máte nejaké dotazy, 

alebo nejaké otázky ja by som o nich rád vedel. Nev iem 

pre čo, pre čo ma obchádzate a idete poza môj chrbát? Pre čo 

si dohodnete stretnutie len tak poza môj chrbát s m ojimi 

zamestnancami?  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

No tak, chcem to vedie ť. Ke ď je s tým problém, tak to 

povedzte. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 
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Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ja som vedel, že táto diskusia bude vášnivá a pokoj ne 

v nej pokra čujeme, lebo ur čite bude ma ť produktívny 

výsledok.  

Pán poslanec Hr čka. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Ja som po svojom vystúpení dostal taký jeden vtip, 

nechcel som ho poveda ť, ale musím. Lebo ke ď som žiadal 

o vä čšie rácio.  

Pán riadite ľ, pán riadite ľ. V rámci síce trochu vtipu, 

ale ja ke ď som povedal, že žiadam viac rácia na magistráte, 

tak som dostal taký interný vtip, že mal by som pož iada ť 

o výmenu riadite ľa. Nechcel som ho poveda ť, ale proste na 

základe toho, čo argumentujete, ako naozaj mi. Ak si 

myslíte, že zamestnanci Vám nie čo hovoria za chrbtom a tým 

Vám akože unikajú informácie,  tak pod ľa mňa, ak zamestnan.  

Toto už je prvý nátlak toho, kde ukazujete, že nie čo 

chcete skrýva ť. Akože proste ten zamestnanec má ma ť slobodu 

a to, že sa s nami rozpráva a to, že ho nikto pri t om 

nekontroluje, je toho znakom, že nemáte čo skrýva ť a je bez 

problémov. On má nám to hovori ť.  

Akože neho, nechcite mi poveda ť, že, že on je 

zodpovedný Vám a nes. Bolo tu nieko ľko príkazov, a obzvláš ť 

zamestanco, a obzvláš ť zamestnanci nehovorte ni č 
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s poslancom. Ako s nie čím podobným som sa stretol 

na Petržalke. Je to dos ť neštandardné. A ak toto je to, čo 

tu chcete zavies ť, tak to naozaj by sme mali prehodnoti ť aj 

toho riadite ľa magistrátu.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ale prosím Vás, ale také ni č sa tu nedialo ani sa 

nedeje. Pre čo by sme mali dáva ť takéto pokyny zamestnancom? 

Nikto Vám nikdy také ni č nemôže poveda ť, pretože nikdy také 

ni č nepo čul od nás. To je úplne absurdné.  

Pán poslanec Fiala.  

Stanislav   F i a l a , poslanec MsZ: 

Aj ke ď nerád, predsa len.  

Ja som nešiel za nikým na magistrát, išiel som za, na, 

na bežný poslanecký klub za pani námestní čkou Kimerlingovou 

a bol som na základe Vášho rozhodnutia legitimovaný  a ke ď 

som v neskorých no čných hodinách odchádzal, tak mal som 

pocit, že ten, ten strážnik bol ve ľmi rád, že sa nestratila 

tá, tá karti čka a celý š ťastný si ju odo m ňa zobral.  

Nemyslím si, že práve toto sledujete.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Bendík.   
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Pardon, pán riadite ľ Gajarský, zle som si to pre čítal, 

nech sa pá či.  

(poznámka:  po čuť hovor mimo mikrofón) 

Až Vás systém vypol.  

Takže teraz. Pán riadite ľ Gajarský, potom pán poslanec 

Bendík.  

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

Ďakujem. Ďakujem za slovo. 

Ja chcem zabezpe či ť hlavne to. Ve ľakrát sa mi to stáva 

a musíte mi to ur čite potvrdi ť, že dostávate dvojaké 

informácie, ako keby. Dosta, teda ja aspo ň čo sledujem, 

veľakrát tu vznikne jedna otázka a dostanete na ňu, poviem 

tak, dve čísla. A je to naozaj tak a ja ve ľakrát chcem 

zabezpe či ť to, aby vyšlo jednotné číslo, jednotný. Dobre. 

(poznámka:  smiech v sále) 

Tak nakoniec, tak nakoniec to vyjde tak, že, že 

pracujete s informáciami, kde máte, kde nie sú, nie  sú 

jasné závery. A to ja chcem zabezpe či ť, aby boli jasné 

závery.  

Ja nik, nikdy som nebránil nikomu, aby sa s vami 

stretával. Nech sa pá či, dvere máte otvorené, ide iba o to, 

aby ste sa zaregistrovali.  

A naozaj, to čo tu bolo povedané oh ľadne toho 

trestného konania, ktoré sa, ktoré sa udialo, je to  naozaj 

pravda, je to aj pre vašu bezpe čnos ť.  
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Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pani poslanky ňa Tvrdá, faktická.  

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

Pán riadite ľ, neodpovedali ste mi na moju otázku.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán, pani poslanky ňa Jégh je ďalšia prihlásená do 

Rôzneho.  

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem. 

Takže ja naš ťastie ja takéto problémy nemám, nechodím 

za zamestnancami pána riadite ľa (poznámka:  zasmiatie), 

preto hovorím teraz otvorene už druhýkrát o tom výr ube tých 

dvoch stromov, na čo som dala aj znalecký posudok. Už je 

koniec novembra, lístie opadnuté, pozametané, strom y ešte 

veselo stoja, čas je, po časie nám zatia ľ ži čí, praje, že 

máme pekné po časie, aj ke ď dneska prší, takže ten výrub 

bude asi ľahší, ke ď nebude tam kopec snehu.  

A to pripomínam už aj kvôli tomu, že teda nie je to  

také jednoduché, tam bude treba na chví ľočku zastavi ť aj 

premávku lebo to bude náro čné. Takže by som poprosila, aby 
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sa aj o tomto rozmýš ľalo na tom oddelení životného 

prostredia.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Posledná prihlásená do dnešnej diskusie pani 

poslanky ňa Farkašovská.  

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

Ďakujem za slovo. 

Nezvyknem si ho bra ť takto neskoro, ale už nieko ľko 

hodín mám pocit, že sa nám dnes pri hlasovaní o Vyd rici 

podarilo čaro nechceného a nedá sa mi nespýta ť, či sme 

schválením návrhu pani námestní čky naozaj vylú čili možnos ť, 

že by v Bratislave, v bratislavských lesoch bola v kone čnom 

dôsledku rezervácia. Pretože mám pocit, že tým, že sme 

obmedzili územie, sme možno nerozhodli a definitívn e nedali 

súhlas alebo nesúhlas oh ľadne celej rezervácie.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán námestník Budaj, faktická poznámka na toto 

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

Áno, bolo tu ve ľa emócií.  

Ja si myslím, že koniec koncov, zrejme pravda je ta ká, 

že my sme nehlasovali o petícii, k čomu nás ale pravidlá 

zaväzujú. My sme o návrhu petície nehlasovali.  

Je to chyba. Nedostal som už slovo. Všetko sa to 

zomlelo trošku emotívne. Aj možno pod vplyvom tých hostí, 

ale petícia mala petit, ten navrhovala jasnú vec a my sme 

mali ju bu ď odmietnu ť alebo odsúhlasi ť.  

(poznámka:  po čuť hovor mimo mikrofón) 

Na vedomie. Petícia mala návrh, o ktorom sa 

nehlasovalo.  

(poznámka:  po čuť hovor mimo mikrofón) 

Petícia nebola nejaká rada alebo názor, ktorý by sm e 

zobrali na vedomie, petícia mala návrh, o ktorom sa  

nehlasovalo.  

Takže v tomto zmysle pani Farkašovská má dobré 

tušenie.  

Nakoniec, samozrejme, že tí aktivisti neprestanú 

a verím, že neprestane ani podpora mnohých vás, kto rí si 

viete takú rezerváciu predstavi ť alebo sa s tým viete ešte 

ďalej zaobera ť.  
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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: 

Ja skúsim iba krátko.  

Myslím si, že pán námestník, že to nesprávne 

interpretujete. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ja to musím potvrdi ť, pretože tá procedúra prebehla 

tak, že bol predložený návrh odpovede na interpelác iu, 

ktorá mala prvú časť berie na vedomie a v druhej časti 

vecne, vecne odpovedala na to, ako si to predstavuj eme.  

Prepá čte, teraz som akoby v tom predošlom bode.  

Ešte raz to zopakujem. Mali sme vecnú odpove ď na 

petíciu. Berie na vedomie je formálna časť, druhá bola 

obsahová. Bu ď sme chceli poveda ť piaty stupe ň ochrany alebo 

bezzásahový les a potom pani námestní čka predložila, a to 

zopakujem, že v rozprave, sedel som tu a ešte si pa mätám čo 

sme tu robili, pretože vystúpili poslanci, reagoval  pán 

námestník Budaj, vystúpili ob čania, potom sa riadne 

prihlásila pani námestní čka Kimerlingová, predniesla svoj 

návrh a riadne sme o ňom hlasovali a text znel, namiesto 

textu našej odpovede dávam inú odpove ď.  
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Nie je to pod ľa mňa dobrá odpove ď, ale rešpektujem 

vôľu zastupite ľstva. Vy ste nejakú odpove ď tým peti čiarom 

dali. Nemusia s ňou by ť spokojní, môžu vás kritizova ť, ale 

formálne sme urobili všetko. My sme odpovedali na p etíciu. 

Či zle, alebo dobre, to posúdia ľudia, ktorí ju položi, 

podpísali. Môžu za čať novú petíciu, peti čné právo tým nie 

je obmedzené. Človek môže prejavi ť svoju vô ľu, ale o veci 

sme rozhodli.  

My sme odpove ď dali, inú sme  nemali, žiadna iná sa 

nehlasovala, ani nebola predložená na hlasovanie. L ebo 

návrh pani námestní čky vylu čoval hlasovanie o pôvodnom 

texte. O tom sme tu boli všetci uzrozumení. Keby to  bolo 

inak, sa niekto z vás prihlási a povie, chcem ešte 

o jednotke alebo dvojke. Ale také návrhy tu nepadli . A ja 

som povedal, týmto je vylú čené. Všetci ste to zakceptovali 

a sme sa s tým bodom vysporiadali.  

Čiže niet o tom pochybnosti, pod ľa mňa. Bohužia ľ je to 

tak. Môžme si prehra ť záznam, máme to na stenozázname, 

všetko sa dá urobi ť, aby neboli pochybnosti čo sme 

rozhodli.  

Podľa mňa sme neurobili dobrú odpove ď, ale nejakú 

odpove ď sme urobili. Formálne to musím konštatova ť, že je 

to tak a je to rozhodnutie tohto zastupite ľstva a s tým 

viac v tejto chvíli nevieme urobi ť.  

Pani námestní čka Kimerlingová, faktická poznámka. 
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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 naozaj iba ve ľmi krátko chcem poveda ť, že naozaj 

nemáme tam územie, ktoré by zodpovedalo tomu charak teru, 

alebo by sme mohli vyhlási ť za prírodnú rezerváciu. Ale 

tým, že sme rozšírili ten úsek okolo Vydrice, čiže povodie 

Vydrice v podstate máme bezzásahové, tak môžeme pri pravova ť 

celé to územie a postupne rozširova ť ten pás okolo Vydrice.  

Čiže, čiže ten bezzásahový pás môžeme rozširova ť 

a o desa ť, o dvadsa ť rokov to môže by ť územie, ktoré bude 

pripravené na to, aby bolo vyhlásené za prírodnú 

rezerváciu.  

(poznámka:  po čuť výkriky z predsália) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán námestník Budaj.  

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

Ja vlastne, ja na to nemusím reagova ť, máte pravdu.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

To to toto nebola dobrá cesta, lebo toto po nás 

petícia nechcela. Ale ja to nebudem otvára ť tiež. Myslím 

si, že sme si veci povedali v tom bode číslo dvadsa ťdva.  
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Dámy a páni, ostáva nám jedno hlasovanie o unesení 

k bunkrom. To by sme ešte mohli stihnú ť v tom čase, ktorý 

máme k dispozícii.  

Prosím, prosím návrhovú komi.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Má právo aj neodpoveda ť, to je pravda.  

 

 

BOD 42 RÔZNE - HLASOVANIE O MATERIÁLI 

NÁVRH NA ZRUŠENIE UZNESENIA 

MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO 

MESTA SR BRATISLAVY Č. 1271/2013 ZO 

DŇA 25. – 26. 9. 2013 A UZNESENIA 

MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO 

MESTA SR BRATISLAVY Č.1303/2013 ZO 

DŇA 24. 10. 2013 A NÁVRH NA 

ČIASTOČNÉ PRIJATIE PONUNA 

BEZODPLATNÝ PREVOD NEHNUTEĽNÉHO 

MAJETKU ŠTÁTU V SPRÁVE MINISTERSTVA 

OBRANY SR V BRATISLAVE, K. Ú. 

DEVÍNSKA NOVÁ VES A K. Ú. PETRŽALKA 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán predseda návrhovej komisie nám uvedie návrh na 

hlasovanie. 
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Predseda návrhovej komisie 

Ing. Peter   Len č, poslanec MsZ: 

Budeme hlasova ť pod ľa toho uznesenia, ktoré bolo 

predložené v materiáli.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte o materiáli bunkr e, 

kde sa hlásime k bunkru číslo tri a k petržalskému bunkru, 

ktorý navrhol pán poslanec Fiala. Tak je to v mater iáli, 

ktorý máte pred sebou.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Dvadsa ťšes ť prítomných poslancov, 

dvadsa ťšes ť za, nikto proti, nikto sa nezdržal. 

Toto bolo posledné rozhodnutie, ktoré sme dnes 

urobili. 

 

 

 

Ďakujem všetkým aktívnym poslancom, ktorí vydržali d o 

dvadsiatej druhej hodiny. Bol to môj súkromný tip r áno, že 

to takto dopadne. Ko ľko máte času na prácu, to ľko tá práca 

trvá. Ke ď máme tridsa ť bodov, do desiatej, osemdesiat bodov 

do desiatej.  
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Takže ve ľmi pekne vám ďakujem za aktívny prístup. 

Vidíme sa dvanásteho decembra v tomto zložení. 

(Ukon čenie o 22.00 h) 

X X 
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