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(za čiatok o 10.24h) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Takže vážené, ešte máme nie čo? 

 

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, otvár am 

teda rokovanie mestského zastupite ľstva, ktoré bolo zvolané 

na 24. októbra, na ktorom vás opä ť vítam. Tak isto 

prítomných starostov mestských častí a samozrejme všetkých 

ostatných prítomných.  

Podľa poh ľadu do rokovacej sály ale aj pod ľa 

prezen čnej listiny je prítomná nadpolovi čná vä čšina 

všetkých poslancov, preto konštatujem, že mestské 

zastupite ľstvo je uznášaniaschopné.  

Chcem vás informova ť o neú časti. Ospravedlnila sa pani 

poslanky ňa Ondrišová, pán poslanec He čko, pani poslanky ňa 

Dzivjáková a pán poslanec Švejna. To znamená, to sú  tí, 

ktorí sú ospravedlnení. 
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Skôr z rokovania bude môc ť, musie ť odís ť pán poslanec 

Pekár, ktorý už odišiel, pretože to avizoval hne ď ráno. 

Poobede bude musie ť odís ť na chví ľu pán poslanec Nesrovnal. 

Čiže to sú ospravedlnenia, ktoré sú od poslancov. 

Pán starosta Škodler a pani starostka Kolková sa 

ospravedlnili na celý de ň, takú som ja dostal informáciu. 

S prekvapením konštatujem, že pani starostka Kolkov á tu je 

prítomná. Ale vyjadrujem to s potešením. Ja tu mám 

napísané, že na celý de ň. Možno že si to zle kolegovia 

pre čítali. 

Čiže to ľko ku ospravedlneniam.  

Kým pristúpime, kým pristúpime ku pracovnej časti 

rokovania, to znamená k procedurálnym otázkam, dovo ľte 

preruši ť túto atmosféru, ktorá mala naozaj trošku  možno 

politický charakter vsuvkou, ktorá má skôr osobný r ozmer 

a myslím si, že patrí na toto zastupite ľstvo. A je to 

blahoželanie pre pána poslanca Petra Osuského, ktor ý sa 

v tomto mesiaci dožil okrúhleho životného jubilea a  ja mu 

chcem zažela ť v mene svojom, ale aj v mene všetkých 

poslancov všetko najlepšie a ve ľa energie pre pôsobenie vo 

verejných funkciách. 

Pán poslanec, všetko najlepšie. 

(poznámka:  potlesk v rokovacej sále) 

(poznámka:  prítomní vstávajú, nasleduje blahoželan ie 

a odovzdanie kvetov jubilantovi primátorom, potlesk ) 
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Po tejto vsuvke budú nasledova ť procedurálne otázky 

spojené s tým, že musíme ur či ť návrho, overovate ľov, 

návrhovú komisiu, to znamená tie veci, bez ktorých nie je 

možné rokova ť. 

Za overovate ľov navrhujem pána poslanca Kubovi ča 

a pána poslanca Kríža.  Sú nejaké iné návrhy z vašej strany? 

S potešením konštatujem, že ani jeden z nich tu nie  je 

prítomní, ale videl som ich obidvoch, tak verím, že  to bude 

v poriadku.  

Pán poslanec Kubovi č tu bol, dobre si pamätám, či 

nebol? Lebo teraz som sa na chví ľu zastavil. Pána poslanca 

Kríža som videl. Kubovi č je prítomný, okej. 

Takže môžme prosím, hlasova ť, pokia ľ nemáte iné 

návrhy, aby sme schválili týchto dvoch overovate ľov 

zápisnice. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ť prítomných, 

tridsa ť za, nikto proti, nikto sa hlasovanie nezdržal. 

Konštatujem, že sme schválili overovate ľov dnešnej 

zápisnice a prejdeme k návrhu na zloženie návrhovej  

komisie. Navrhujem do nej tých, ktorí už v návrhovej 

komisii  sedia z toho predošlého zastupite ľstva. Je to pán 

poslanec Len č, pán poslanec Bendík, pani poslanky ňa Jégh, 

pán poslanec Panák a za chýbajúcu pani Ondrišovú  navrhujem 

pána poslanca Šov číka.  
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Keďže nemám iné návrhy z vašej strany, budeme sa 

prezentova ť a hlasova ť o zložení návrhovej komisie. 

Prosím, vykonajme hlasovanie.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťpäť prítomných poslancov, 

tridsa ťpäť za, nikto proti, nikto sa nezdržal. 

Konštatujem, že sme schválili zloženie komisie, kto rá 

o chví ľu zasadne v kompletnom zložení.  

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

A teraz, prosím, prejdeme ku schva ľovaniu programu, 

ktorý máte pred sebou. 

(Poznámka:  Návrh programu : 

 
Otvorenie 
 
Voľba overovate ľov zápisnice a návrhovej komisie  
 
1.  Informácia o plnení uznesení Mestského zastupite ľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy splatných k  30. 9. 20 13  

2.  Návrh na zmeny rozpo čtu hlavného mesta SR Bratislavy 
na rok 2013 

3.  Návrh rozhodnutia Hlavného mesta Slovenskej republi ky 
Bratislava o proteste prokurátora k zákonnosti 
všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy č. 12/2012 o dani 
z nehnute ľností.  

4.  Petícia za vyhlásenie evolu čného parku Bratislava 
(stiahnuté z programu rokovania) 
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5.  Návrh na zriadenie automatickej poži čovne mestských 
bicyklov (Bike sharing) 

6.  Návrh na doplnenie priorít hlavného mesta SR 
Bratislavy v oblasti cyklodopravy na rok 2013  

7.  Dopravný podnik Bratislava, akciová spolo čnos ť Sú časný 
stav a požiadavky na obnovu vozidlového parku 
autobusov pre MHD  

8.  Rozvoj elektromobility v prostredí hlavného mes ta SR 
Bratislavy  

9.  Návrh na schválenie dodatku č. 1 k zmluve o nájme 
nebytových priestorov č. 3/2012 zo d ňa 16. 04. 2012 k 
rozšíreniu predmetu nájmu o plochu 172,31 m 2 na Zimnom 
štadióne Ondreja Nepelu v Bratislave pre Slovenský 
zväz ľadového hokeja, o. z., ako prípadu hodného 
osobitného zrete ľa  

10.  Návrh na schválenie nájmu 50 m a 25 m bazéna Plavár ne 
Pasienky, Junácka 4, Bratislava pre ob čianske 
združenia ako prípadu hodného osobitného zrete ľa 

11.  Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupite ľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy č. 946/2013 zo d ňa 
07.02.2013, ktorým bol schválený ako prípad hodný 
osobitného zrete ľa nájom časti pozemkov v k. ú. 
Ružinov spolo čnosti HELIOS, spol. s r.o., so sídlom 
v Bratislave 

12.  Návrh na schválenie rozšírenia predmetu nájmu nájom nej 
zmluvy č. 07 83 0998 04 00 o nebytové priestory  
v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, na pozemku parc. č. 
363/3, ako prípadu hodného osobitného zrete ľa,  pre 
Bratislavské kultúrne a informa čné stredisko, so 
sídlom v Bratislave 

13.  Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa 
týkajúceho sa nájmu časti pozemkov registra v 
Bratislave, v k. ú. Vinohrady, parc. č. 19620/2, k. ú. 
Dúbravka, parc. č. 3600/1, uzatvorením dodatku k 
Zmluve o nájme nehnute ľností č. 08-83-1070-07-00 
v znení Dodatku č. 08-83-1070-07-01, Dodatku č. 08-83-
1070-07-02, Dodatku č. 08-83-1070-07-03, Dodatku č. 
08-83-1070-07-04 a Dodatku č. 08-83-1070-07-05, 
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mestskej príspevkovej organizácii Mestské lesy 
v Bratislave 

14.  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 
(stiahnuté z programu rokovania) 

15.  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 
(stiahnuté z programu rokovania)  

16.  Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa 
týkajúceho sa nájmu pozemkov v  Bratislave,  k. ú. 
Petržalka, parc. č.  939 a parc. č. 940/3, pre 
spolo čnos ť Imagine Development s.r.o. so sídlom 
v Bratislave 

17.  Návrh na ukon čenie nájmu vyplývajúceho zo zmluvy 
o nájme č. 07 83 0681 06 00 týkajúcej sa nehnute ľnosti 
„Pavilónu E“ nachádzajúcej sa na Záporožskej ulici č. 
8 v Bratislave, v k. ú. Petržalka dohodou a návrh n a 
schválenie prípadu hodného osobitného zrete ľa 
týkajúceho sa nájmu nehnute ľnosti „Pavilónu E“ 
nachádzajúcej sa na Záporožskej ulici č. 8 
v Bratislave, v k. ú. Petržalka, pre ŠKP - ŠPORT, 
spol. s r.o. so sídlom v Bratislave 

18.  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 

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

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

21.  Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa 
týkajúceho sa nájmu nehnute ľnosti – nebytového 
priestoru, nachádzajúceho sa v objekte ZŠ na 
Dudvážskej ulici č. 6 v Bratislave, v k. ú. Podunajské 
Biskupice, pre spol. GALILEO SCHOOL, s.r.o. so sídl om 
v Bratislave 

22.  Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré 
Mesto, parc. č. 8590/6, 8590/44 a 8609/10, spolo čnosti 
Centre Investment, s. r. o., so sídlom v Bratislave , 
ako prípadu hodného osobitného zrete ľa  
(stiahnuté z programu rokovania) 

23.  Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Vraku ňa, 
parc. č. 1205/231, spolo čnosti DSG s.r.o., so sídlom 
v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zrete ľa 
(stiahnuté z programu rokovania) 

24.  Návrh na predaj novovytvoreného pozemku v Bratislav e, 
k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 5679/9, 
spolo čnosti INTERPHARM Slovakia, a.s.,  so sídlom 
v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zrete ľa 

25.  Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Nové 
Mesto, parc. č. 22404/5, spolo čnosti Skladovacia a.s., 
so sídlom v Bratislave,  ako prípadu hodného 
osobitného zrete ľa 

26.  Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Ra ča, 
parc. č. 2432/18, Jurajovi Gajdárovi a manželke 
Kataríne Gajdárovej, ako prípadu hodného osobitného  
zrete ľa 

27.  Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Vinohra dy, 
parc. č. 5580/9, Ing. Dagmar Vázalovej, ako prípadu 
hodného osobitného zrete ľa 

28.  Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Vajnor y, 
pozemku parc. č. 826/3, Pavlovi Grebe čimu ako 
majetkovoprávne usporiadanie pozemku, a pozemku par c. 
č. 832/13, Pavlovi Grebe čimu v 1/2, Ivanovi  Štelárovi 
v 1/4 a Gabriele Mažárovej v 1/4, ako prípadu hodné ho 
osobitného zrete ľa 
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29.  Návrh na predaj novovytvorených pozemkov v Bratisla ve, 
k. ú. Devínska Nová Ves, parc. č. 488/16, parc. č. 
488/17, parc. č. 1429/3 a parc. č. 1429/5, Družstvu 
podielnikov Devín so sídlom v Bratislave, ako prípa du 
hodného osobitného zrete ľa 

30.  Informácia o stave príprav ropovodu Bratislava-
Schwechat 

31.  Informácia o stave príprav Nosného systému MHD 
v Bratislave (NS MHD) a v jej regióne  

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

33.  Personálne zmeny v orgánoch obchodných spolo čností 
Národné tenisové centrum, a.s. a Mestský parkovací 
systém, spol. s r.o.  

34.  Návrh na schválenie zástupcu hlavného mesta SR 
Bratislavy do správnej rady neziskovej organizácie 
Spolo čnos ť pre rozvoj bývania v Bratislave, n.o. 

35.  Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupite ľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy č. 1253/2013 zo d ňa 25. – 
26. septembra 2013 (zmena dotácie na finan čný 
príspevok) 

36.  Informácia o plnení opatrení na odstránenie 
nedostatkov zistených kontrolou Najvyššieho 
kontrolného úradu Slovenskej republiky v roku 2009  

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

38.  Návrh na sanáciu stavby bývalého obchodného domu 
„Nákupné centrum ŽITAVA“ – stavba súp. č. 5044, 
nachádzajúca sa na pozemku parc. č. 3605/1, 
katastrálne územie Vraku ňa 

39.  Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. 
Vinohrady, parc. č. 17870/4, parc. č. 17870/20, parc. 
č. 17870/27, parc. č. 17870/28 a parc. č. 17870/29, 
spolo čnosti A M S E T s.r.o., so sídlom v Bratislave 
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40.  Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Nové 
Mesto, parc. č. 13461/7, Ľubošovi Klamovi v ½ 
a Emilovi Peškovi v ½ - majetkovoprávne usporiadani e 
pozemku pod stavbou 

41.  Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. 
Podunajské Biskupice, parc. č. 5409/1, parc. č. 
5409/2, parc. č. 5409/3, parc. č. 5409/4, parc. č. 
5409/5, parc. č. 5409/6, parc. č. 5409/7, parc. č. 
5409/10, parc. č. 5409/11, parc. č. 5409/12, parc. č. 
5409/14, parc. č. 5409/16, parc. č. 5409/17, pod 
stavbami vo vlastníctve žiadate ľov 

42.  Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Karlov a 
Ves, parc. č. 2999/47 a parc. č. 2999/48, Staré 
Grunty, spolo čnosti TELERVIS PLUS a.s. – 
majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod stavbou 
a pozemku k nej pri ľahlého 

43.  Návrh na neuplatnenie predkupného práva hlavného me sta 
SR Bratislavy k pozemkom v Bratislave, k. ú. Staré 
Mesto, parc. č. 7347/18,19,20 a parc. č. 21714/10, vo 
vlastníctve spolo čnosti LUKOIL Slovakia s.r.o., so 
sídlom v Bratislave 

44.  Návrh na zverenie nehnute ľnosti v Bratislave, k. ú. 
Ružinov, a to prístavby zariadenia pre seniorov 
a zariadenia opatrovate ľskej služby so súp. č. 110 
nachádzajúcej sa na Smolníckej ulici č. 3 v 
Bratislave, do správy mestskej rozpo čtovej organizácii 
Gerium  

45.  Návrh na zverenie pozemku v Bratislave, k. ú. Trnáv ka, 
parc. č. 14472/53, pieskovisko Banšelova ul., do 
správy mestskej časti Bratislava–Ružinov 

46.  Návrh na zverenie pozemkov v Bratislave, k. ú. 
Podunajské Biskupice, parc. č. 5607/1 a parc. č. 
5607/2 – areál materskej školy Dudvážska 4, do sprá vy 
mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice 

47.  Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemk u v 
obytnom dome Daxnerovo námestie 6, Andreja Mráza 8,  
Račianska 11, 13, J.C.Hronského 18, 20, Púpavova 4, 
Veternicová 1, Cabanova 8, Mamateyová 10, Medve ďovej 
17, Šustekova 9, Znievska 9, Víg ľašská 6, Budatínska 
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41, Ľubovnianska 16, Žehrianska 7, Ľubovnianska 6, 
Gessayova 21  vlastníkom bytov 

48.  Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemk u v 
obytnom dome Veternicová 1 vlastníkom garáže 

49.  Interpelácie 

50.  Rôzne 

16.00 h vystúpenie ob čanov 
 
 

 
Informa čný materiál  

 
 

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 spoluvlastníckeho podielu na 
pozemku v obytnom dome Budovate ľská 1, 3, 7, Ra čianska 
11, 13, J.C.Hronského 20, Ladislava Dérera 4, Závad ská 
14, Hany Meli čkovej 25, Veternicová 3, Hlavá čikova 43, 
Hlavá čikova 39, Švabinského 20, Tupolevova 7, Lachova 
37B, Furdekova 5, Gessayova 47, Budatínska 5, 
Ľubovnianska 16  vlastníkom bytov. 

e)  Informácia o výsledkoch obchodných verejných sú ťaží a 
verejných sú ťaží realizovaných rozpo čtovými a 
príspevkovými organizáciami zriadenými Mestským 
zastupite ľstvom hlavného mesta SR Bratislavy v období 
od 01.04.2013 do 30.09.2013 

f)  Informácia o prijímate ľoch sociálnych služieb 
umiestnených v zariadení sociálnych služieb, ktorýc h 
zria ďovate ľom je hlavné mesto Slovenskej republiky 
Bratislava za obdobie od 1. 7. 2013 do 30. 9. 2013   
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g)  Informácia k plneniu uznesenia Mestského 
zastupite ľstva hl. m. SR Bratislavy č. 1017/2013 zo 
dňa 27.3.2013, ktorým bola prerokovaná správa do časnej 
komisie o výsledku návštev bratislavských cintoríno v 

h)  Informácia o stave hrobových a urnových miest na 
cintorínoch v správe organizácie MARIANUM – 
Pohrebníctvo mesta Bratislavy 

i)  Informácia o realizácii priorít mesta Bratislavy v 
oblasti cyklodopravy na rok 2013 

j)  Informácia o zmene organiza čného poriadku Magistrátu 
hlavného  mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
s ú činnos ťou od 15.10.2013 

k)  Informácia o plnení úloh Mestskou políciou hlavného  
mesta SR Bratislavy za mesiac september 2013 

koniec poznámky) 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Na základe porady s predsedami poslaneckých klubov 

v ňom chcem urobi ť nieko ľko zmien a informova ť vás 

o úpravách programu. 

Po prvé, je to vypustenie niektorých bodov programu . 

Rozhodol som sa, že s ťahujem bod číslo 4), to je Petícia za 

vyhlásenie Evolu čného parku Bratislava.  Je to na žiados ť 

poslaneckých klubov, ktoré žiadajú, aby sme do mate riálu 

doplnili najmä ekonomický rozbor a stanoviská Mests kých 

lesov.  

My tam časť týchto informácií máme, ale tá požiadavka 

zaznela v takom zmysle, že by materiál mal by ť dopracovaný 
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a predložený na budúce zastupite ľstvo, čiže v novembri 

o ňom budeme rokova ť v upravenom znení. To je bod číslo, 

bod číslo štyri.  

Sťahujem potom bod číslo 15) , ktorý vyžaduje úpravy, 

pretože tam došlo k zmene geometrického plánu a neb olo by 

rozhodnú ť o tom materiály dnes v tej podobe, v akej je 

pripravený.  

Presko čil som bod číslo 14, kde tiež poslanci 

požadovali, aby sme o materiály dnes nerokovali. Ten 

predložíme na budúce zastupite ľstvo, s tým že je záujem 

diskutova ť aj o súvislostiach nie len o samotnom, samotnom 

nájme ale súvislostiach týkajúcich sa výstavby futb alového 

štadióna.  

Potom sťahujem bod číslo 22. To je tá  otázka predaja 

priestoru, verejného priestoru na Kamennom námestí,  ktorá 

súvisí s tým, že ten materiál tiež chcem, aby bol 

dopracovaný najmä o urbanistický poh ľad na veci, pretože 

majetkovo je spracovaný tak, ako si to vyžadujú naš e 

pravidlá. Sú tam všetky podstatné informácie, ale 

v materiáli sa len čiasto čne dotýkame toho, čo to bude 

znamenať pre tú lokalitu, pre čo je potrebné alebo vhodné 

pristúpi ť ku tomuto predaju.  

Zdvihla sa k tomu aj verejná diskusia, na ktorú chc em 

vytvori ť priestor. A 25. novembra, to je informácia pre vás  

všetkých, v pondelok, bude v tejto sále verejná pre zentácia 

urbanistickej štúdie, ktorá sa týka možnej podoby n ámestia, 

ktorá bola študovaná zo strany súkromných vlastníko v, ktorí 

v tom priestore tiež vlastnia vä čšinu pozemkov. 
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Z tridsa ťsedem tisíc metrov štvorcových iba tri a pol tisíc 

metra štvorcového je v rukách mesta. Všetky ostatné  pozemky 

sú súkromné. A na ten priestor sa tá štúdia díva ak o na 

celok. Čiže bude užito čné informova ť o jej obsahu 

verejnos ť, da ť jej možnos ť, aby sa vyjadrila. Ale 

samozrejme aj vám, ktorí budete ma ť možnos ť a záujem sa 

toho verejného prerokovania zú častni ť.  

Čiže s ťahujem materiál, s tým že ho chceme dopracova ť, 

chceme urobi ť verejnú prezentáciu a potom sa k nemu 

vrátime.  

Bod číslo 23 s ťahujem z dôvodu, že nemá súhlasné 

stanovisko starostky. Chceme to s pani starostkou e šte 

rokova ť či máme šancu nájs ť zhodu medzi mestom a mestskou 

časťou. Čiže dvadsa ťtrojka tiež rokovaná dnes nebude.  

Toľko z tých bodov, ktoré nebudú predmetom rokovania.  

Dovoľte mi, aby som dal návrh na zaradenie štyroch 

nových bodov programu. 

Jeden z nich je Návrh na doplnenie uznesenia Mestsk ého 

zastupite ľstva číslo 410 z 15. 12. k projektu Integrované 

stratégie rozvoja mestských oblastí pre hlavné mest o 

v časti týkajúcej sa  Socio-ekonomickej analýzy . 

Na to, aby sme mohli získa ť finan čné prostriedky 

z Európskych fondov potrebujeme opravi ť nejakú časť 

uznesenia. dozvedeli sme sa to relatívne neskoro na  to, aby 

sme materiál dali riadnou cestou, čiže navrhujem ho zaradi ť 

do programu. 

Potom tu mám Návrh na zmenu uznesenia Mestského 

zastupite ľstva hlavného mesta číslo 1271 zo septembrového 
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zastupite ľstva,  kde sme sa venovali otázke bunkrov 

a neuvedomili sme si, že o ten istý bunker, o ktorý  sme aj 

my prejavili záujem, má záujem Bratislavský samospr ávny 

kraj. Upozornil ma na to pán predseda Frešo, ktorý mi 

následne telefonoval a povedal, že by bolo dobré, k eby 

došlo k nejakej zhode. V čera na to upozornil pán poslanec 

Nesrovnal na prerokovávaní materiálov na toto 

zastupite ľstvo. My sme operatívne pripravili návrh na 

zmenu. Máte ju vo svojich laviciach. Ak budete súhl asi ť 

s tým, že by sme dnes rokovali a prejavili záujem o  iný 

bunker, aby sme vytvorili priestor pre dohodu medzi  mestom  

a krajom a nevybíjali sa vzájomne o štátny majetok.  

Potom tu mám ďalší materiál, ktorý sa volá Protest 

Krajskej prokuratúry proti všeobecne záväznému nari adeniu 

hlavného mesta Slovenskej republiky číslo 11/1993 o 

podmienkach používania erbu Bratislavy.  

Pán prokurátor nás upozornil, že už dvadsa ť rokov 

máme, ktoré je v rozpore so zákonom o Bratislave a aj 

s našim  Štatútom, pretože pod ľa zákona Štatút má upravova ť 

podrobnosti používania erbu. My to už dvadsa ť rokov máme 

upravené všeobecne záväzným nariadením.  

Čiže dostali k tomu protest, ktorý sme ale dostali i ba 

tri dni dozadu. Čiže predkladáme ho dnes, ke ďže do tridsa ť 

dní sa má zastupite ľstvo vyjadri ť, či sa stotož ňuje. 

Materiál máte vo svojich poslaneckých laviciach.  

Ja navrhujem, aby sme o ňom rokovali. Z nášho poh ľadu 

je jasné, že máme vyhovie ť protestu, pretože naozaj to má 

podľa zákona upravova ť Štatút.  
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Čiže navrhujeme vám, aby sme súhlasili s protestom 

a príslušnú zmenu vézetenka vykonali na nasledujúci ch 

zastupite ľstvách tak, ako to predpokladá zákon 

o prokuratúre.  

A potom je tu bod, ktorý požadoval pán poslanec Len č 

a o ktorom sme hovorili už v predošlom bode Rôzne. Je to 

Energetická politika Slovenskej republiky v stanovi sku 

hlavného mesta . Opä ť sme dostali avízo, že je záujem 

o tomto rokova ť. Pripravili sme písomne materiál, ktorý ste 

dostali dnes ráno do svojich lavíc. A ja navrhujem,  aby sme 

o ňom rokovali, aby ste sa aj vy mohli vyjadri ť ku zásadným 

otázkam týkajúcim sa vodného diela Wolfsthal, respe ktíve 

Bratislava, respektíve ropovodu, ktorý v Energetick ej 

koncepcii je spomínaný.  

Navrhujem, aby sme o týchto bodoch rokovali ako o b ode 

31 A, B, C a D. to znamená medzi bodom 30 a 31 vlož ili 

všetky tieto štyri body. Je to dos ť predpokladám času na 

to, aby ste sa stihli s tými bodmi oboznámi ť a vyjadri ť sa 

k nim v rámci, v rámci nášho programu.  

Toľko zmeny programu z mojej strany.  

Vidím záujem z vašej strany. Nech sa pá či, je tu na to 

priestor. Pán námestník Budaj ako prvý. Faktická po známka 

alebo procedurálny návrh, nech sa pá či. 

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

Ďakujem pekne. 
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Ja by som poprosil, pán primátor, aby si nechal 

hlasova ť o vyradení toho bodu.  

Sem sa na avizovaný čas chystalo množstvo ľudí, alebo 

ur čitá časť aktivistov. Je za tým desa ťtisíc signatárov. 

Vyradi ť to v predve čer. Ja som sa to žia ľ od Teba 

nedozvedel až do tejto chvíle. Čiže nemáme ani ako tým 

ľuďom poveda ť, že sa rokova ť nebude. 

Odôvodnenie, že ekonomické záležitosti sú nejasné, ja 

úplne chápem. Chápem, že aj mnohí poslanci sú z toh o 

znepokojení.  

Pán riadite ľ Mestských lesov dáva totiž nejednozna čné 

čísla, nepresné čísla. Nie je ochotný da ť na čas čísla. Je 

veľmi ťažko vypracova ť stanovisko o tom, ako sa vlastne 

v Mestských lesoch hospodári.  

Ja teda avizujem, že bol som šokovaný, že s akou 

laxnos ťou niektorí vedúci funkcionári menovaní týmto 

zastupite ľstvom (gong) pristupujú k svojej povinnosti 

informova ť vedenie mesta a že sú, majú odvahu aj klama ť.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán námestník ďakujem za tento vstup, ktorý bol 

faktickou poznámkou, než procedurálnym návrhom. 

Pán poslanec Hanulík.  

 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 24. októbra 2013  

 26 

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

Ďakujem ve ľmi pekne.  

Vážený pán primátor, ja by som chcel nako ľko ešte 

neza čalo vlastne, alebo za čalo to zastupite ľstvo zjavne 

s nejakým časovým posunom, kedy sú plánované prestávky 

a teda, ako, aký je vlastne harmonogram, aby sme sa  vedeli 

zariadi ť. Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Vyhlásim aj informáciu o prestávkach. Ve ľmi rád to 

urobím, ale najprv chcem aby sme schválili program a vedeli 

o čom vlastne ideme dnes rokova ť.  

Pán poslanec Bendík, nech sa Vám pá či. 

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

Ďakujem pekne, pán primátor za slovo.  

Pán primátor, chcem sa spýta ť, nako ľko ste dnes 

navrhli vyradenie nejakých bodov z rokovania, chcem  sa 

spýta ť, či aj, aj na tomto zastupite ľstve budeme svedkom, 

že v bode Rôzne príde svetlo nových skuto čností a zrazu 

bude, bude, pán Krištof nasadí turbo mód, vyjedná 

vynikajúce podmienky. Pretože napriek všetkému, nap riek, 

napriek tej neefektivite mal, mal ten návrh pána Dr ozda 

jeden pozitívny efekt, 21.15  tu bolo 41 poslancov.  To 

znamená aj ten, tento de ň by sme potom mali možnos ť dokon či 

zastupite ľstvo v riadnom čase a nemuseli by sme kvôli 

neúčasti mnohých poslancov presúva ť to zastupite ľstvo alebo 

teda bod Rôzne na ďalšie zastupite ľstvo.  
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Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec, ja som mal pocit, že to predvádzanie 

skon čilo v tom predošlom bode, ale vidím, že nie.  

Pán  poslanec Kolek.  

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

Ďakujem za slovo. 

Nerád, ale napriek tomu som nútený vnútorne osobne 

požiada ť o zaradenie ďalšieho bodu do rokovania a je to 

materiál Informácia o priebehu a záveroch mimoriadn ej 

inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku  a 

záväzkov mesta v plnom rozsahu k 30. 06. 21013 s te rmínom 

ukon čenia 26. 09. 2013. 

Vysvetlím. pre čo sa materiál nedostal na stol, na stôl 

skôr. Ja som pána riadite ľa žiadal opätovne viackrát, aby 

zvolal Ústrednú inventariza čnú komisiu, ktorej dvaja 

poslanci, pani Dzivjáková a ja sme členmi.  

Napriek tej urgencii došlo, teda napriek tým 

opakovaným urgenciám k jej zvolaniu došlo až tento pondelok 

21.  

Čiže materiál, ktorý sme získali na tejto v poradí 

druhej, druhom zasadaní (gong) Ústrednej inventariz ačnej 

komisie sa nedal spracova ť skôr, aby ho normálnym spôsobom 

bolo možné zaradi ť do rokovania.  
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Materiál je dôležitý už len z toho, že vypršal term ín 

platnosti nariadenia primátora  o vykonaní inventar izácie.  

Poprosím o zaradenie tohto bodu ako prvý bod po 

obedňajšej prestávke, aby bol dostato čný čas na to, aby sa 

rozmnožil materiál.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne, pán poslanec. 

Pán poslanec Muránsky.  

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

Ďakujem, pán primátor, za slovo 

Chcel by som s touto faktickou upozorni ť na dve veci, 

a to je že Petícia za vyhlásenie Evolu čného parku 

v Bratislave by nemala by ť ako hlasovaná za vyradenie, ale 

mala by ť hlasovaná za vôbec zaradenie do tohto programu, 

keďže jej chýba, tomuto bodu chýba vyjadrenie komisie 

životného prostredia. 

Na rokovanie komisie životného prostredia sa tento bod 

dostal presne dve hodiny pred jej za čiatkom a poslanci sa 

vyjadrili negatívne k tomu, aby bol vlastne tento b od 

zaradený do komisie. Tým pádom mi chýba aj stanovis ko 

komisie, na, na  základe čoho si myslím, že je len správne, 

aby táto téma, ktorá je už komunikovaná osem rokov nebola 

teraz expresne dávaná do programu pred vo ľbami, ale aby 
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prebehla korektná, konštruktívna diskusia aj za prí tomnosti 

predkladate ľa pána, pána Budaja, (gong) ktorý na tejto 

komisii chýbal.  

Ďakujem.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Toto bol vlastne dôvod, pre ktorý som sa ja rozhodo l, 

že to stiahnem. Ja mám záujem, aby sme urobili záve r k tej 

petícii pozitívny a vytvorili priestor práve na tú 

diskusiu, čo vy ste hovorili. Požadovali to v čera viaceré 

kluby, čiže ja som sa preto rozhodol. Tu nejde o to, že by 

som nechcel, aby sme o tom rokovali alebo nejakým s pôsobom 

by som chcel zamietnu ť tú petíciu pod koberec, naozaj sa 

vyjadrilo desa ťtisíc ob čanov mesta, ale treba, aby sme sa 

k tomu záveru dopracovali po spolo čnej diskusii a urobili 

taký záver, ktorý zodpovedá, zodpovedá vä čšinovému názoru, 

ktorý v zastupite ľstve nájdeme. Tam ešte nie sme, pretože 

sa materiál dotváral. Preto som sa rozhodol vyhovie ť tej 

požiadavke poslancov, vytvorme si na to priestor a urobme 

to v novembri po diskusii v komisiách, mestskej rad e. 

Jednoducho tam, kde tie materiály patria.  

Len prepá čte, chcel som na Vás zareagova ť, lebo sa to 

týka vážneho bodu aj z môjho poh ľadu. 

Pani poslanky ňa Dyttertová, nech sa pá či. 

Anna   D y t t e r t o v á , poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem pekne. 
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Pán primátor, ja by som sa chcela opýta ť k bodu 

protestu toho prokurátora, zaradení toho bodu. Vidí m, že 

materiál je relatívne (poznámka: po čuť slová predsedajúceho 

„hrubý“) obsiahly.  

Ja som sa v minulom volebnom období ve ľmi tomu 

venovala, vlastne máme aj nový vizuál toho erbu, aj  

s mojimi kolegami. A priznám sa, že v tejto chvíli,  ke ďže 

neviem obsah protestu prokurátora, by som si rada t en 

materiál dôkladnejšie pre čítala aj z h ľadiska toho, čo už 

bolo doteraz v tejto veci urobené a trebárs keby to  mohlo 

byť posunuté o mesiac. Tak sa chcem opýta ť, či je to možné? 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Tridsa ťdňová lehota, pani poslanky ňa, do ktorej sa má 

zastupite ľstvo vyjadri ť. Tak sa vyjadríme na štyridsiaty 

deň, ke ď poviete, že to nechcete dnes rokova ť. 

Pre nás je to jasné v tom, že zákon hovorí, že máme  

podrobnosti o používaní erbu upravi ť v štatúte a my ho máme 

dvadsa ť rokov upravené vo vézeten. Tá situácia je právne 

úplne jasná. Netýka sa toho, čo Vy chcete upozorni ť o tvare 

erbu a tak  ďalej. To nerieši vézetenko. Čiže z tohto 

pohľadu ten protest, my mu rozumieme a navrhujeme, aby sme 

mu vyhoveli. Ale ak chcete a poviete, že to bude o mesiac, 

dá sa. Tak pán prokurátor alebo pani prokurátorka b udú 

musie ť po čkať. 

(poznámka: po čuť hovor zo sály mimo mikrofón ) 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 24. októbra 2013  

 31 

Čiže ja som len sa snažil vysvetli ť, pre čo sme to dnes 

priniesli. Tiež to nerobím rád, že by som vám dával  na stôl 

veci, ale tu sú lehoty, ktoré zastupite ľstvo má dodrža ť.  

Takže ak dáte návrh, aby to bolo o mesiac alebo 

neschválite ten bod, tak sa mu budeme venova ť o mesiac. 

Materiál je pripravený, budete ho môc ť študova ť, ja verím, 

že sa dostane na program až po obede, aby ste si ho  stihli 

pre číta ť.  

Ešte, prosím, pani poslanky ňu Dyttertovú, keby ste na 

chví ľočku zapli.  

Áno.  

Anna   D y t t e r t o v á , poslanky ňa MsZ: 

Ja súhlasím s tým, čo hovoríte. A ak je to tak, lebo 

hovorím, ja, ja som si ho nemala možnos ť pre číta ť, takže 

vôbec neviem o čom pojednáva. Ale ak je to len formálna 

záležitos ť (poznámka: po čuť slová predsedajúceho 

„formáln“), že skuto čne, že sa netýka tej veci, čo sme 

riešili a o čom teda je aj literatúra, máte ju aj Vy na 

stole, sme odovzdali, tak potom s tým súhlasím, pot om s tým 

nemám problém. (poznámka: po čuť slová predsedajúceho: 

„ ďakujem pekne“) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne, pani poslanky ňa. 

Pán poslanec Drozd, faktická alebo procedurálna. 
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Nech sa pá či. 

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

Ďakujem pekne. 

Len ja som chcel reagova ť v tom zmysle, čo povedal pán 

poslanec Muránsky a zaradení tohto bodu a, a stanov isku 

komisie životného prostredia  k bodu číslo štyri.  

Ale ke ď už mám slovo, tak ja som rád, že naozaj mojou, 

mojou nejakou interpeláciou alebo proste nejakým za radením, 

spýtaním sa pána riadite ľa o zaradení bodu som zvýšil ú časť 

na rokovaní, lebo všetky body sú dôležité, nie len bod 

Rôzne. A ja si myslím, že takto by sme to mali nech ať 

v tejto rovine. Naozaj ú časť poslancov na zastupite ľstve je 

dôležitá ku každému bodu, aj k bodu Rôzne.  

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 

Krátko by som sa vyjadril k stiahnutému bodu Predaj  

Kamenného námestia a, a to teda položil aj otázku, že či 

moje informácie sú správne, že termín tej diskusie by bol 

až po zastupite ľstve. Ak je to naozaj tak, tak to nie je 

celkom v poriadku. Že či toto máte ošetrené? 
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A druhú vec, zatia ľ že zatia ľ to moje rozhodnutie je 

tak, že tá diskusia, alebo čoko ľvek je, je  z môjho poh ľadu 

bezpredmetná, Pri, pri po čúvaní obyvate ľov Bratislavy, to 

tí mnohí, z ktorými som sa ja stretol, to vnímajú a ko ve ľmi 

absurdné. A porovnávajú to, stretol som sa s porovn aním ako 

keby Moskva chcela preda ť Červené námestie. Neviem si 

predstavi ť tú diskusiu, ktorá by, ktorá by  potvrdila, že 

áno, hlavné mesto tento pozemok má predáva ť. 

Takže to je môj poh ľad.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Slovo má pán námestník Budaj.  

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

Ja by som sa chcel na margo tej komisie.  

Pán poslanec,  pán predseda komisie, rada rozhodla 

o stanovisku k tomuto materiálu a komisia zasadala veľmi 

náhle, hoci tento, tento predmet rokovala nieko ľkokrát. 

Nie, nie prvý raz. Ale ak nástojíte na tom a máte k  tomu aj 

legitimitu členov komisie, že chcete osobitne znovu rokova ť 

o tomto závere čnom znení materiálu, tak ja som vám 

k dispozícii a tak isto organizátori petície, ktorí  tam 

boli prítomní. 

No ale, nechceli ste o tom rokova ť.  
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Takže, prosím, vyjadrite sa. Ak poviete, že ste si 

vedomí toho, že poslanci, členovia tejto komisie si žiadajú 

osobitné rokovanie o závere čnom znení materiálu, ja nebudem 

nástoji ť, aby sa to teraz rokovalo. Len (gong) ide o to, že  

sme sa to dozvedeli ve ľmi neskoro.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Slovo má pani poslanky ňa Tvrdá. 

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

Pán námestník Budaj, aj ja som bola jedna z tých, 

ktorí v čera požiadali pána primátora o stiahnutie tohto 

materiálu a to z toho dôvodu, že sme ho fyzicky dos tali, aj 

internetom aj fyzicky v utorok poobede.  

To nie je možné dostáva ť materiáli v takomto čase. My 

sme mali poslanecký klub v pondelok ve čer, jednoducho sme 

si povedali, materiál nemáme, rokova ť nebudeme.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Ešte reakcia zo strany pána námestníka Budaja.  
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Ján   B u d a j ,  námestník primátora a poslanec MsZ: 

To sa Vám ospravedl ňujem, ale toto ja nezabezpe čujem, 

kedy dostanete materiál.  

Jasné.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Len č, k programu. 

Nech sa pá či. 

Ing. Peter   L e n č , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo, pán primátor.  

Ako som už avizoval, tak navrhujem zaradi ť ako bod 

30A, to znamená, že za, za informáciu o ropovode, 

informáciu o pripomienkovaní energetickej politiky 

Slovenskej republiky.  

A poprosil by som, keby ste ten písomný materiál, 

ktorý som avizoval, že budem k tomu žiada ť, aby ste ho 

nehali rozda ť. Dúfam, že existuje.  

Ešte by som, ešte by som rád sa vyjadril, ke ď už mám 

slovo k takej nejakej pojmologickej. No, proste exi stuje tu 

nejaký zmätok v pojmoch, pod ľa môjho názoru, pretože 

rozprávame tu o stiahnutí materiálu, iná č ako v rokovacom 

poriadku je napísané, že stiahnu ť materiál môže jeho 

predkladate ľ. Tentokrát je predkladate ľom pán, pán poslanec 

Budaj, takže iba on by ho mohol stiahnu ť, ale ja si myslím, 

že, že tu sa používa zlý pojem. Stiahnu ť možno iba 

materiál, ktorý už bol zaradený na rokovanie. To zn amená, 
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že bol odsúhlasený do programu. To sa má na mysli p od 

stiahnutím. V tomto prípade ide o, o nezaradenie do  návrhu 

programu alebo, alebo neviem ako to mám nazva ť, ale je to 

úplne nie čo iné ako stiahnutie už schváleného programu, už 

schváleného bodu, ktorý je povedzme rozrokovaný. Ta m je 

napísané za akých podmienok kto ho, kedy ešte môže 

stiahnu ť.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Ak je, prosím, pochybnos ť o tom, či je vô ľa 

zastupite ľstva rokova ť o bode štyri alebo nie, tak môžme 

pokojne o tom hlasova ť.  

Ja som tlmo čil výsledok rokovania, ktorý sme v čera 

mali s poslaneckými klubmi. A naozaj v tom bode šty ri ide 

o to, vytvori ť priestor na h ľadanie zhody. O tomto to je. 

Pretože tak, ako upozornila pani poslanky ňa, kluby o tom 

meritórne s materiálom v ruke nerokovali. A pokia ľ dnes to 

budeme chcie ť prerokova ť, tak si to budú musie ť pre číta ť, 

možno sa poradi ť. A je predsa lepšie len rokova ť o tom 

o mesiac. 

Preto som ja išiel touto cestou. Ak bude žiada ť pán 

námestník Budaj, aby sme o tom hlasovali, pokojne t o 

urobme, aby tá vô ľa bola úplne jasná. Lebo ja som takéto 

signály od vä čšiny poslaneckých klubov dostal.  
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Čiže to bola moja faktická na vystúpenie pána poslan ca 

Lenča. 

Dám k tomu ešte dve faktické poznámky.  

Pán námestník Budaj.  

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

Ďakujem. 

Pokia ľ ide o zaradenie bodu, to sa opiera o stanovisko 

mestskej rady, čo je dostato čný spôsob zaradenia bodu. Ale 

ja ve ľmi rešpektujem samozrejme to, čo povedala pani Tvrdá. 

Mrzí ma to, ak dostala oneskorené informácie, ich k lub 

a takisto iné kluby. Naozaj som, sa, sa v tom necít im 

celkom zodpovedný. 

A tak isto ke ď pán Muránsky potvrdí, že aj komisia 

chce rokova ť, nech sa to všetko stane v takom procese, aby 

poslanci boli oboznámení s celou problematikou.  

Ono to totiž chtiac, či nechtiac aj otvára, a to je 

pozitívne, diskusiu o práci v tejto jednej dôležite j zložke 

mesta.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Ešte pán poslanec Muránsky.  
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Michal   M u r á n s k y , poslanec MsZ: 

Ja iba chcem poveda ť to, že pokia ľ by, pokia ľ by 

niekto ktoko ľvek iný dve hodiny pred komisiou dával nejaký 

program alebo dával nejaký bod programu do rokovani a, tak 

pán poslanec Budaj, pán námestník Budaj by bol prvý , ktorý 

by protestoval proti takémuto zaobchádzaniu, ale my slím si, 

že teraz ke ď sú tie role vymenené, tak naozaj je tam tá 

miera zhovievavosti trošku vyššia.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Ešte pán riadite ľ Gajarský, nech sa pá či. 

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

Ďakujem. 

Ja by som chcel iba k tomu materiálu, ktorý, k bodu , 

ktorý by chcel zaradi ť do rokovania pán poslanec Kolek 

ohľadne mimoriadnej inventarizácie majetku, tam v pods tate 

tento materiál bol predložený v rámci závere čného ú čtu. Sme 

diskutovali na finan čnej komisii 10. 9. aj o tom, že, že 

tento termín, ktorý bol na 26. 9. ur čený, nie je reálny 

a potrebovali by sme termín pred ĺži ť do 31. 10., čo bolo aj 

finan čnou komisiou prijaté a bol tento termín daný na 31.  

10. Takže ja neviem, že čo teraz tu chceme momentálne 

diskutova ť, ke ď máme termín z finan čnej komisie prijatý 

k 31. 10. 
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Čo sa týka zvolávania Ústrednej inventariza čnej 

komisie, my sme, Vy ste mi písali mail, pán Kolek. 

Samozrejme ja som sa snažil čo najviac, aby to bolo čo 

najskôr. Po, po diskusii s finan čným riadite ľom sme dali 

ten termín na pondelok, nie na štvrtok. Samozrejme snažili 

sme sa, aby to bolo čo najskôr, ale mi momen, Vy aj viete 

aké prekážky k, bránili tomu, aby bola inventariza čná, aby 

bola inventarizácia vykonaná. Je to spomínané aj 

v zápisnici, nie je úplná a chýbajú tam, či už niektoré 

príspevkové organizácie alebo niektoré mestské časti.  

Takže teraz neviem, myslím si, že nebolo by vhodné 

o tom bode diskutova ť dneska ke ď máme aj ten termín 

pred ĺžený z finan čnej komisie, to bolo pre, pre, bolo to 

tam prerokované a bol navrhnutý nový termín na 31. 10. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec, dám Vám priestor, aby ste vysvetlili.   

Ja by som _Vám tiež chcel položi ť otázku, že čo by ste 

mysleli, že vieme dosiahnu ť dnes, ke ď materiál nikto 

nevidel, finan čná komisia o ňom nerokovala, že či predsa 

len nie je lepšie o tej inventarizácii rokova ť o mesiac, že 

čo chcete dosiahnu ť tým, že to budeme rokova ť dnes? Aby 

tomu poslanci rozumeli, lebo budú o Vašom návrhu hl asova ť. 

Keby ste to vysvetlili, to ste v tej úvodnej verzii  vlastne 

nestihli.  

Čiže nech sa Vám pá či, máte priestor.  
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Prosím, pán poslanec Kolek, keby dostal priestor.  

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

Ďakujem. 

Najskôr zareagujem na to, čo tu odznelo z úst pána 

riadite ľa. 

Keby bolo jedenás ť hodín pä ťdesiatdva minút ve čer, tak 

to beriem, ale ke ď v doobed ňajšom čase pán riadite ľ hovorí, 

že finan čná komisia zmenila uznesenie zastupite ľstva, že 

zmenila nariadenie primátora číslo 16, ktorý jasne stanovil 

termín, že inventarizácia sa ukon čí najneskôr do 26. 9. 

a operova ť tu tým.  

Veď to bola Vaša povinnos ť, pán riadite ľ, túto 

informáciu pripravi ť na toto dnešné zastupite ľstvo. Naša 

vlastná iniciatíva poslanecká je tu práve preto, že  tu 

absentuje tento a ja to nazvem akože štandardný pos tup, 

ktorý, ktorý predpokladám, že my všetci o čakávame. Hej? 

My sme tam boli dvaja delegovaní finan čnou komisiou 

práve preto, aby táto inventarizácia mimoriadna nem ala taký 

koniec, jako mali všetky tri predchádzajúce a jedna , jedna 

mimoriadna, ktorá bola vyhlásená v 2011-tom a postu pným 

časom splynula so závere čnou inventarizáciou roku 2011. 

Pokia ľ to dnes odložíme o mesiac, hej, máme už to ľko 

programu hej, odkladaného, že tá vážnos ť možno v rámci toho 

všetkého ostatného vyprchá.  
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Dnes je naozaj dôležité magistrát a čo zodpovedná 

osoba za to, aby sa inventarizácia urobila, urobil v tom 

čase, v ktorom mal kona ť.  

Ja som to aj na fina čnej, na inventariza čnej komisii 

hovoril, ve ď inventariza čná komisia má poda ť informáciu ako 

prebehla inventarizácia. Nie h ľadať dôvody pre čo sa 

neurobilo to, pre čo to, pre čo čiastková inventarizácia 

jedna dala, dala zápis, druhá nedala. Pre čo so štrnástich 

die ľčích inventariza čných komisií dala zápis iba dve. Iba 

dve komisie. Ďalších dvanás ť akoby neexistovalo. Čiže 

predpokladám, že v osemdesiatich čiastkových 

inventariza čných komisií, my sme dostali informáciu, že 

zasadalo devä ť. Lebo sme si vyhradili to právo, aby sme 

boli informovaní, aby sme boli informovaní, že čiastkové 

inventariza čné komisie pracujú. Mailovým spôsobom sme 

dostali informáciu, že deviate, že devä ť čiastkových 

inventariza čných komisí pracuje.  

A dnes tu pán riadite ľ bude obhajova ť to, že 

nezahlcujme materiálom poslancov len preto, že nema li si 

možnosť pre číta ť to, čo si môžu, môžu pre číta ť a vypo čuť 

z mojich úst? 

Ja opätovne, vážení poslanci, žiadam a prosím, zara ďme 

tento bod. Bude to prospešné aj v rámci transparent nosti. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 
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Pán riadite ľ Gajarský, faktickou chce reagova ť.  

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

Ja neviem, akože, ve ľmi ma zarážajú tieto Vaše slová, 

pán poslanec, pretože sám dobre viete, že my sme 

protestovali, úrad protestoval proti tomu, aby bol 

stanovený dátum na 26. 9. povedali sme, že to nestí hame. A 

povedali sme to jasne. A Vy ste to napriek tomu zme nili. 

A teraz nás obvi ňujete z toho, že to nestíhame.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Budeme teda hlasova ť o tom návrhu pána poslanca 

Koleka.  

Obávam sa, že teraz je to naopak, že pán riadite ľ 

reagoval na Vás a myslím, že tým sme dodržali proce dúru.  

Prosím, ideme rozhodova ť o jednotlivých návrhoch, tak 

ako boli predložené.  

Rozumiem tomu tak, že o bode štyri rokova ť nebudeme, 

prerokuje sa v komisii územného plánu a životného 

prostredia a budeme o ňom rokova ť v novembri.  

Tie ďalšie vyradené body spochybnené neboli.  

Bol predložený návrh, ktorý sa týkal štyroch bodov na 

zaradenie. Ja dám o nich hlasova ť samostatne.  
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Pán poslanec Len č navrhol ako 30A  Energetická 

politika, stanovisko hlavného mesta. Ja som to navr hol ako 

30D. Myslím, že je to ten istý návrh, čiže budeme 

rozhodova ť spolo čne o tomto návrhu ale aj o tých ostatných.  

Čiže hlasujeme o zaradení bodu o socio-ekonomickej 

analýze ako bod 30A. 

Nech sa pá či, prezentujte sa a hlasujte  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťtri prítomných, 

tridsa ťtri za, nikto proti, nikto sa nezdržal. 

Potom je tu návrh na zmenu uznesenia týkajúci sa 

bunkrov na zaradenie do programu ako bod 30B.  

Prosím, prezentujte sa a hlasujte  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťštyri prítomných, 

tridsa ťštyri za, nikto proti, nikto sa hlasovania 

nezdržal. 

Konštatujem, že sme schválili aj zaradenie tohto bo du.  

Protest Krajskej prokuratúry proti VZN o podmienkac h 

používaní erbu.  

Prosím, prezentujte sa a hlasujte  o zaradení tohto  

bodu ako 30C,  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťpäť prítomných, 

tridsa ťpäť za, nikto proti, nikto sa nezdržal. 

Konštatujem, že sme zaradili tento bod ako bod 30C.  



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 24. októbra 2013  

 44 

Navrhujem zaradi ť Energetická politika Slovenskej 

republika, stanovisko hlavného mesta Slovenskej rep ubliky 

Bratislavy.  

Prosím, prezentujte sa a hlasujte  o tomto bode.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťšes ť prítomných, 

tridsa ťšes ť za, nikto proti, nikto sa nezdržal. 

Konštatujem, že aj tento bod sme schválili. 

Prosím kolegyne, ak nemajú poslanci materiály, ktor é 

sú k týmto štyrom bodom potrebné, aby ste ich rozda li. Ak 

sú rozdané, tak je to v poriadku.  

Z h ľadiska programu musíme ešte vyrieši ť niektoré 

veci, ktoré sa týkajú neprerokovania viacerých mate riálov 

vo finan čnej komisii, pretože komisia nebola d ňa 8. 9. 

nebola uznášaniaschopná a nie je možné bez jej stan oviska 

o veciach rokova ť, ak by sme samostatne o nich nerozhodli.  

Tých bodov je ve ľa. Sú to body: 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 

12, 13, 14, 15, 16, 18, 22, 24, 25; 

22 teda nerokujeme, čiže tento vypúš ťam von, aj 15-ku 

sme povedali, že nebudem rokova ť aj 14-ku, čiže tieto 

nebudeme rieši ť.  

24, 25, 27, 28, 29, 36, 39, 40, 41, 43, 44, 45 a 46 . 

Tieto body musíme zaradi ť osobitným hlasovaním, ja 

predpokladám, že ich môžeme zaradi ť spolo čným hlasovaním. 

Tie, ktoré boli vypustené samozrejme nie. Čiže aj štvorku 

v tom zozname som čítal. Ja to ešte raz zopakujem: 
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2, 3, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 24, 25, 27, 28,  

29, 36, 39, 40, 41, 43, 44, 45 a 46. 

(poznámka: hovor v rokovacej sále ) 

Štvorku som povedal, že nie. Už som ju ne čítal, teraz 

v druhom zozname som ju ne čítal. Štvorku som už ne čítal, 

ani dvadsa ťdvojku, štrnástku, pätnástku.  

Prosím, ak nie sú návrhy, aby sme rozdelili tento 

blok, budeme hlasova ť spolo čne o zaradení týchto bodov do 

programu. 

Prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťsedem prítomných poslancov,  

tridsa ťsedem za, nikto proti, nikto sa nezdržal. 

Ešte jedno takéto čiastkové hlasovanie k bodu 6 a 30, 

nemáme stanovisko mestskej rady a k bodom 31, 32, 3 3 a 34, 

ktoré sú tými štandardnými informáciami, ktoré vám 

predkladáme každý mesiac, nemáme ani stanoviská kom isie, 

ani mestskej rady, čo ale vždy prekonávame tým, že o nich 

hlasujeme samostatne.  

Ak chcete nie čo rozdeli ť z bodov 6 a 30, 31, 32, 33 

a 34, rád to urobím, ak nie tak dám hlasova ť spolo čne 

o zaradení týchto bodov do programu.  

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťsedem prítomných, 

tridsa ťsedem za, nikto proti, nikto sa nezdržal. 
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Čaká nás ešte jedno hlasovanie o programe ako o celk u.  

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále ) 

Ježiši, prepá čte.  

Pán poslanec, ve ľmi sa Vám ospravedl ňujem. Vás som mal 

zaradi ť omnoho skôr. Prepá čte mi to, uniklo mi to v tých 

poznámkach.  

Máme ešte rozhodnú ť o návrhu pána poslanca Koleka, 

ktorý navrhol, Vy ste povedali ako prvý bod poobede , tak si 

pamätám. 

Čiže prvý bod poobede by bol bod, ktorý sa volá 

Informácia o vykonanej mimoriadnej inventarizácii m estského 

majetku . Zhruba tak to znelo. My to potom zapíšeme tak, ak o 

ste to, pán poslanec, predniesli.  

Čiže o tomto návrhu pána poslanca Koleka ideme 

hlasova ť.  

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Informácia o  mimoriadnej inventarizácii. Zaradenie  

ako prvý bod poobede. 

(poznámka: Prezentácia a hlasovanie pokra čuje.) 

Tridsa ťsedem prítomných poslancov, z nich 

dvadsa ťdva podporilo tento návrh, čiže hlasovalo za, 

piati proti, deviati sa zdržali, jeden poslanec neh lasoval. 
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Budeme o tomto bode programu rokova ť ako prvom 

poobede.  

Prosím, aby ste rozmnožili podklady, ktoré k nemu 

máme. Pretože o tomto neviem, že by sme mali pripra vené na 

rozmnoženie. Čiže dáme rozmnoži ť, rozdáme poslancom 

a budeme o ňom rokova ť ako o prvom bode v popolud ňajšom 

programe. 

Teraz ešte nás čaká to závere čné hlasovanie 

o programe, to je hlasovanie o programe ako celku, pretože 

sme rozhodli o všetkých čiastkových návrhoch.  

Nech sa pá či, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťšes ť prítomných poslancov, 

tridsa ťpäť hlasovalo za, nikto proti, jeden sa zdržal 

hlasovania. 

Konštatujem, že sme schválili program, o ktorom bud eme 

dnes rokova ť. 

Ten postup si predstavujem tak, že prerokujeme bod 

číslo jeden, to je Informácia o plnení uznesení, uro bíme si 

krátku dopolud ňajšiu prestávku, pretože sedíme už dlhšie 

ako dve hodiny. Obednú (poznámka: vrava v rokovacej  sále), 

môžme aj teraz.  

Dobre, čiže urobíme teraz prestávku a po prestávke 

začneme bodom číslo jeden. Obed ňajšiu prestávku som 

plánoval na 13-tu hodinu. Možnože vzh ľadom na ten neskorší 

začiatok ju posunieme na 13.30. Čiže 13.30 h bude obedná 
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prestávka. To len, aby ste si mohli organizova ť svoj 

program.  

Prestávka bude do 11.20 h. Pätnás ťminútová prestávka 

do 11.20 h, nech sa pá či.  

 

(prestávka od 11.05 h do 11.36 h) 

 

 

BOD 1 INFORMÁCIA O PLNENÍ UZNESENÍ 

MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO 

MESTA SR BRATISLAVY SPLATNÝCH K  30. 

9. 2013 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

 

(po prestávke) 

Páni poslanci, budem vychádza ť z predpokladu, že nás 

je v rokovacej sále dos ť a pristúpime k rokovaniu o bode 

číslo jeden, ktorým je Informácia o plnení uznesení 

mestského zastupite ľstva hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy splatných k 30. 9. 2013. 

Materiál predkladáme bez úvodného slova napriek tom u, 

že obsahuje viacero návrhov na pred ĺženie termínov. Všetky 
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sú v materiáli zdôvodnené, takže dám skôr priestor pre vás, 

aby ste sa k materiálu vyjadrili.  

Otváram teda diskusiu k bodu číslo jeden.  

Vidím, že sa do nej faktickou hlási pán poslanec 

Drozd, ktorý tu ale nie je, takže stráca poradie a slovo má 

pán poslanec Hr čka.  

(poznámka: po čuť vravu, nie je rozumie ť.) 

Pán poslanec Hr čka má slovo.  

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Ja by som chcel upozorni ť na plnenie uznesenia číslo 

1000 z roku 2013, ktorý má sa zverej ňov, sa majú 

zverej ňova ť znalecké posudky.  

Napriek tomu, že toto uznesenie platí už osem 

mesiacov, tak možno vo svetle nových skuto čností neni čas 

na to, aby sa tieto znalecké posudky zverej ňovali na 

webovej stránke, tak ako bolo pris ľúbené. Posledná 

aktualizácia tam je z 26. 6., to je ke ď som na poslednom 

zastupite ľ, teda na zastupite ľstve pred prázdninami 

upozornil, že tam nie sú znalecké posudky, tak vted y tam 

boli posledný krát nahraté, odvtedy žiadny nový zna lecký 

posudok v elektronickej forme na webovej stránke hl avného 

mesta nepribudol. Čiže, pod ľa môjho návrhu, zbyto čne máme 

prijaté uznesenie, pokia ľ si ho niekto neplní a zbyto čne sa 

tu potom bavíme o transparentnosti, ke ď ja si chcem 

napríklad pozrie ť znalecké posudky k TWINS CITY a ja sa 
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k nim nemám ako iná č dosta ť, len opätovne cez 

dvestojedenástku, opätovne si to ís ť odfoti ť, napriek tomu, 

že osem mesiacov platí uznesenie, že tento materiál  mám mať 

nielen ja, ale aj všetci ostatní, v digitálnej podo be 

k dispozícii. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Zareagujeme na to. 

Pán vedúci oddelenia správy nehnute ľného majetku 

k tomu možno podá nejakú informáciu. Inak máte sto 

percentne pravdu. Ak sme sa dohodli zverej ňova ť, 

zverej ňova ť.  

Pán poslanec Kolek, nech sa pá či. 

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

Pán primátor, ja sa ospravedl ňujem, môj príspevok bude 

troška dlhší.  

Najskôr by som ctené kolegyne, kolegov upozornil na  

bod 2, 2, 9 (poznámka: bod 2/9). Pokia ľ tá textácia toho 

uznesenia, ja tento bod v podstate pripomienkujem t retí 

krát. Jedná sa tu o požiadavku zastupite ľstva informova ť 

mestské zastupite ľstvo o aktuálnych cenových výstupoch. 

Hej? Cenových výstupov za posledné obdobie. Ja to p re čítam.  

Ööö bbbb 2, 9, hne ď, len to nájdem.  

Žiada riadite ľa magistrátu o priebežné predkladanie 

informa čného materiálu o vypracovaných znaleckých posudkoch  
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vo forme excelovej tabu ľky, ktorá bude obsahova ť najmä meno 

znalca a tak ďalej. Vždy s materiálmi predloženými na 

Mestské zastupite ľstvo hlavného mesta SR Bratislavy v časti 

informa čné materiály, za obdobie predchádzajúceho úplného 

kalendárneho mesiaca. Podotýkam za obdobie minulého  

kalendárneho mesiaca.  

Keď si pozrieme v Rôznom materiál, ktorý akože nap ĺňa 

toto uznesenie, sú tam znalecké posudky, ktoré boli  

objednané v roku 2011, 2012, 2013, ale vôbec sa ned otýka, 

ako exaktne toho, čo bola, čo bola tá dikcia tohto 

uznesenia si žiadala. Opakujem, my sme vtedy chceli  mať 

preh ľad o cenových úrovniach aktuálnych v rámci toho 

mesiaca, ktorý práve zhodnocujeme.  

Toto postráda logiku, aby sa nám takýto materiál, 

ktorý nemá ani náväznos ť na terajšie, terajšie body predaja 

alebo nájmu a napriek tomu my dostaneme informáciu,  že 

v roku 2011 bol vypracovaný cenový znalecký posudok  

k nie čomu. Čiže poprosím, pán riadite ľ ako predkladate ľ, 

zabezpe čte toto, aby to nasledujúce, tento informa čný bol, 

bol už v poriadku.  

Mám, mám pripravené zmeny uznesenia.  

Najskôr len jednu poznámku. Z, z materiálu, ktorý s me 

dostali, pomaly by mohlo dôjs ť k tomu, nie informácia 

o plnení uznesení, ale informácia o neplnení. Hej? Ten 

pomer, ktoré sú plnené a ktoré nie sú plnené, sa zá vratným 

spôsobom za čína blíži ť jedna k jednej. Je to zlý signál, 

zlý signál pre nás poslancov, a je to  zlý signál  pre 

verejnos ť. My tu pracujeme, prijímame uznesenia, ktoré sa 

nakoniec neplnia. Z toho, čo tu máme vidíte, že, že 
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splnených bolo štrnás ť, nesplnených desa ť, hej? Mám návrh 

na presun ešte dvoch uznesení do časti Nesplnené, tým pádom 

sa dostávame štrnás ť, dvanás ť.  

Čiže najskôr pre čítam návrh uznesenia. Čiže požadujem 

zmenu uznesenia v rozsahu:  

Informácia o plnení uznesení k tridsiatemu. Doplnen ie 

uznesenia, respektívne zmena uznesenia v časti A2, 

priebežné plnenie uznesení: vyradi ť bod 2.4 a 2.5 

a následne pre číslova ť zostávajúce body 2.6 až 2.11 na 2.4 

až 2.9. 

V časti A3 Nesplnené uznesenia doplni ť bod 3.11, 3.12 

s textom ako mal bod 2.4, 2.5. 

V časti B schva ľuje doplni ť bod 1.11 s textom 

v príslušných st ĺpcoch a prevzatých z bodu 2.4 a novým 

termínom 31. 10. 2013. Bod 1.12 prevzatý text z bod u 2.5 

a novým termínom 31. 10. 2013 a ďalšie, ďalej štvr ťro čne.  

O ktoré body sa jedná, pokia ľ teda si ich nalistujeme, 

čiže to je dva, štyri. To sú body uznesenia, ktoré s a 

dostali do kolonky Priebežne plnené. Ja som sa poza stavil 

jedine nad tým, že bod 2.4 hovorí jednozna čne o termíne 

plnenia 30. 9. 2013. čiže tu neprichádza do úvahy tá 

logika, že je to priebežne plnené a preto teda sme,  sme 

v ažurite, čo sa týka termínu. Tam bola taxatívne stanovená 

doba plnenia do 30. 9.  

Bod 2, 2.4 a 2.5 opätovné termín plnenia 1. 3. 2012  

a ďalej štvr ťro čne. Čiže hovori ť o tom, že sa plní je 

zavádzajúce, pokia ľ v rámci zdôvodnenia sa do čítame, že 

uznesenie sa priebežne plní.  
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O rokovaniach primátora hlavného mesta SR Bratislav a 

so  spolo čnos ťou (gong) Henbury Development, poprosím ešte 

jedno. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Nech sa pá či. 

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

Sa predkladá na rokovanie mestského zastupite ľstva 

každý mesiac písomná informa čná správa.  

Okrem toho primátor hlavného mesta SR o podrobnosti ach 

z rokovania so spolo čnos ťou ústne informuje každý mesiac 

mestské zastupite ľstvo.  

Bolo by to v poriadku, pokia ľ by uznesenie hovorili 

o tejto povinnosti primátora, ale uznesenie hovorí,  aby 

zverejnil zápisy z rokovania magistrátu so spolo čnos ťou 

Henbury. Zverejni ť zápisy, nie informova ť o tom, čo sa 

udialo. Tieto sme doteraz zverejnené nemali my tu n a 

zastupite ľstve, nenašiel som ich ani na stránke magistrátu.  

Takže, takže, tento, toto pozme ňujúce uznesenie dávam.  

Ďalej v mene, teda navrhujem zmenu termínov uznesení . 

To je bod, bod bé, bod tri, bé schva ľuje pred ĺženie termínu 

a odvolávam sa len na tie číselné odvolávky. Čiže bod jedna 

zmena termínu z 30. 11. na novembrové zastupite ľstvo. 

Plnenie tak, aby sme to mali už na novembrovom 

zastupite ľstve.  



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 24. októbra 2013  

 54 

Bod 1.3 zmena termínu z 30. 9. 2014, 2014, dobre 

počujete, na 30. 11. 2013.  

Bod 1.4 v obidvoch častiach opätovne termín 30. 11. 

2013. 

Bod 1.6 na novembrové zastupite ľstvo.  

Bod 1.7 na novembrové zastupite ľstvo.  

1.10 na novembrové zastupite ľstvo.  

Jedná sa to všetko o ekonomické a hospodárske 

záležitosti. Tieto uznesenia nie sú nové. Teda tá d ĺžka 

trvania na ich splnenie nevykazuje mesiace a teda a ni nie 

mesiace, možno niektoré roky, napriek tomu sa tu op ätovne 

žiada pred ĺženie termínu a tým pádom oddialenie riešenia 

problému.  

Nejdem teraz číta ť ku každému bodu ten dôvod pre čo 

k tomutu ide, ale pokia ľ vidíme uznesenia 1146, dotýka sa 

toho čo sme žiadali k závere čnému ú čtu 2012. pokia ľ to 

posunieme na 30. 11., čiže v novembrovom zastupite ľstvo 

o tom nemusí by ť informácia, dostaneme to v decembri a to 

sú záležitosti, kde naozaj by malo by ť v záujme aj 

predkladate ľov, aby sa do konca roka tieto na, tieto, tieto 

naše uznesenia aj naplnili. Fyzicky naplnili. Čiže 

v písomne predkladám zmenu na, na uznesenie k tomut o bodu. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne pánovi poslancovi Kolekovi.  

Pán poslanec Len č.  
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Ing. Peter   L e n č , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo, pán primátor. 

Ja sa chcem dotknú ť tej časti kde sa hovorí o plnenie 

uznesení, uznesenia 1147/2013, sa týka trasovaniu r opovodu.  

Je to tam v priebežne plnených uzneseniach. Ja, ja 

chápem, že sa to ako celok  nedá, nedá vyhodnoti ť iná č ako 

priebežne plnené, lebo. Ale teda navrhoval by som, aby sa 

to, aby sa to rozdelilo na jednotlivé body, lebo na ozaj 

niektoré časti sú tam také, ktoré sa dajú priebežne plni ť 

a niektoré časti majú termíny. A tie, tie časti, ktoré majú 

termíny, tie už mali dávno by ť splnené a nie sú splnené ani 

k dnešnému d ňu. Najviac sa to týka, najviac sa to týka toho 

bodu v časti D3 dopracova ť materiál pod ľa uznesenia, ktoré 

bolo prijaté už neviem kedy. V mar, v apríli alebo kedy.  

A uznávam teda, že tie jednotlivé stanoviská so 

zastupite ľstva na zastupite ľstvo nejakým spôsobom 

pribúdajú. Teraz v tom materiáli som našiel stanovi sko pani 

hlavnej architektky, ale my sme žiadali stanoviská 

viacerých organizácií k tomu, ale tie stále ešte ne máme. 

Takže to uznesenie nie je splnené.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec, snažili sme sa naplni ť tak, ako ste 

povedali zo zastupite ľstva na zastupite ľstvo. V materiáli 

pod bodom 30 budeme informova ť o tom, že. Tam máte 

stanovisko od pani hlavnej architektky, od nášho od delenia 

koordinácie územných systémov, od oddelenia životné ho 
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prostredia a mestskej zelene. Čiže máme tam tri stanoviská. 

Hoci sa to tak nezdá, ten materiál nie je dobre mož no 

štruktúrovaný. Čiže dali sme . 

Požiadali sme Bratislavskú vodárenskú spolo čnos ť, 

ktorá pracuje na tom, že nám predloží stanovisko. T am to 

nie je úplne v našej moci poveda ť, že do zajtra a rýchlo 

a hne ď. Čiže pracuje sa na takom stanovisku, takže snažíme 

sa to uznesenie naplni ť  a čo sme my mohli poveda ť v tej 

situácii, v akej sme, to sme Vám predložili.  

Čiže ke ď nám poviete čo ešte Vám chýba okrem 

vodárenskej, lebo tam rozumiem, že to nemáme a pred ložíme 

Vám to hne ď ako nám to príde, povedzte čo ešte máme splni ť 

vo vz ťahu k tomu 1147 D.  

Povieme si to asi v bode 30 a Vy nám tam poviete 

zrejme, čo ešte by ste potrebovali vedie ť pre plnenie tejto 

časti uznesenia.  

Keďže sa nikto k tým informáciám o plnení uznesení už 

nehlási, uzatváram možnos ť sa prihlási ť a dám priestor pre.  

Ešte pán poslanec?  

(poznámka: po čuť hovor zo sály) 

Odpoveď na Vašu otázku oh ľadne? Aha, jasne, pán 

vedúci, prepá čte.  

Pán vedúci oddelenia, toho som zavolal k mikrofónu.  

Ospravedl ňujem sa Vám, lebo som ho prehliadol, že mal by ť 
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pri mikrofóne, mali sme odpoveda ť na otázku posudkov a ich 

zverej ňovania.  

Pán vedúci, nech sa pá či. 

Ing. Ivan   K r i š t o f ,  vedúci oddelenia správy 

nehnute ľností: 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Téma zverej ňovania znaleckých posudkov sa už stáva 

takým folklórom vždycky  na za čiatku tohto zastupite ľstva. 

Vždycky si sadneme, pán Hr čka, ukážeme si kde to je. Pod ľa 

mojich informácií sa tie znalecké zverej ňujú priebežne.  

Ako, pokia ľ je nejaký problém niekde to nájs ť, Vy 

veľmi intenzívne s nami komunikujete prostredníctvom 2 11. 

ja som Vás poprosil, dám Vám mobil, k ľudne zavolajte. Nie 

je problém. Všetko si vydebatujeme.  

Čo sa týka, čo sa týka uznesenia, čiže pod ľa mojich 

informácií, by mali by ť všetky znalecké, znalecké vyvesené. 

Pokia ľ nie sú, tak to samozrejme robíme priebežne. Treba to 

technicky zabezpe či ť, anonymizova ť a tak ďalej, a tak 

ďalej.  

Čo sa týka materiálu so znaleckými posudkami. 

Informácia o vypracovaných znaleckých posudkoch. Sú  tam, 

respektíve ke ď sa prijímalo to uznesenie, tak sme sa 

rozprávali, čo v tom materiáli má by ť. Nakoniec sme sa 

zhodli na tom, že to majú by ť znalecké posudky za, 

k, viažuce sa k materiálom z predchádzajúceho mests kého 

zastupite ľstva. Takto nap ĺňame to uznesenie. Sú tam všetky 
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znalecké posudky z predchádzajúceho mestského 

zastupite ľstva. Tak ako bolo prijaté, tak ako sme si to 

vydebatovali.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Faktickou poznámkou reaguje pán poslanec Hr čka.  

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Keď si na Bratislave dám znalecké posudky, dostane ma 

to do tej sekcie, ktorú ste mi minule ukázali, ke ď som 

vravel, že tam nie sú. oni tam vlastne ani de ň pred 

zastupite ľstvom ani neboli a pribudli tam v ten de ň 

zastupite ľstva. Tak z toho dôvodu, z toho dôvodu tam 

neboli.  

A teraz sa dostanem presne do tej istej sekcie, kto rú 

ste mi minule ukázali a posledný znalecký posudok j e tam 

z 26. 6. Proste neni tam novší. Ak to zase dávate d o inej 

zložky, tak mi potom ale treba. Viete, ja, ja to  h ľadám 

tam, kde boli predchádzajúce. Ak to dávate do iných  

podzložiek, tak mi treba vždycky poveda ť, že nové znalecké 

sú v inej zložke, ďalšie budú v inej zložke. Ja si ich 

potom preklikám, len v tej istej som ich nenašiel.  
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Ing. Ivan   K r i š t o f ,  vedúci oddelenia správy 

nehnute ľností: 

Určite Vás znova pozývam k sebe do kancelácie. Sadneme  

si. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Bendík, faktická.  

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

Len k tomu, čo hovoril pán Krištof. 

V podstate nie je to úplne až tak, ako ste hovorili . 

Ja som navrhol to uznesenie a to uznesenie malo by ť o tom, 

aby poslanci mali preh ľad o znaleckých posudkoch, ktoré sa 

vypracujú za , ja neviem, minulý mesiac, respektíve  tam je 

presne vyšpecifikované, že ako.  

Otvorte si to uznesenie, tam má by ť tom, nie viažuce 

sa k materiálom, ktoré sú na zastupite ľstve, ale tu ide 

o to, aby sa nestalo to, čo sa stalo pri Tehelnom poli, že 

jednoducho poslanci neboli informovaní o tom, že ta m 

znalecký posudok existuje. Takto ke ď sa tam napíše každý 

znalecký posudok, ktorý bol vypracovaný, už nik nem ôže 

poveda ť, že o ňom nevedel. Hej? To, to bol zmysel toho 

uznesenia.  

To znamená, nie znalecké posudky, ktoré sa viažu k,  

k všetkým bodom, ktoré sú na tomto zastupite ľstve, ale 

znalecké posudky, ktoré boli vypracované do, alebo dajme 

tomu , v tom minulom mesiaci v tomto prípade.  
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Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán vedúci reaguje na faktické poznámky, nech sa pá či. 

Ing. Ivan   K r i š t o f ,  vedúci oddelenia správy 

nehnute ľností: 

Pán Bendík, ja chápem, máte toho ve ľa. Informácií sa 

veľa to čí. Ja znova len zopakujem. A konkrétne, teraz som 

si spomenul, že s Vami som to rozoberal a trvám na tom, čo 

som povedal, sme sa rozprávali o znaleckých posudko ch 

z minulého zastupite ľstva. Vzh ľadom k tomu, že sme si 

vysvetlili  a možno si spomeniete ke ď teraz poviem, že 

magistrát objednáva ve ľké kvantum znaleckých posudkov 

viažucich sa nie len k týmto materiálom, ale aj k b ytovým 

domom, rôznym veciam. Čiže ten materiál by zbyto čne musel 

byť ve ľký. Vaša odpove ď aj myslím si, že, nie, nie som si 

teraz úplne istý, či aj s Vami sme sa o tom, pán Hr čka, 

nerozprávali, bola, že Vás zaujímajú znalecké posud ky 

viažuce sa k materiálom, ktoré sú predkladané na 

zastupite ľstvo.  

Plníme to uznesenie, takto.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Bendík, žia ľ nemôžem vám da ť slovo, ale 

potvrdím to, čo ste povedali. Tak ako ste to navrhli, to má 

logiku. Mal by niekde existova ť úplný zoznam znaleckých 

posudkov, ktoré mesto má, a časť z nich sa dostáva formou 

materiálov do obehu na vaše rozhodnutie. A všetky o statné 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 24. októbra 2013  

 61 

sú len ad informandum, pretože raz možno ich  mesto  použije 

vtedy, ke ď bude materiál dokon čený, spracovaný.  

Rozumiem tomu, čo hovoríte. Prejdeme si to s pánom 

vedúcim a usporiadame veci tak, aby boli preh ľadné. Aby sme 

tu nemali spor. Majú by ť zverejnené, tak sme sa to dohodli. 

Nech sú zverejnené, nech si to každý môže naklika ť aj Vy, 

ktorí Vás to zaujíma aj ktoko ľvek z verejnosti. Proste 

každý nech má prístup. Ak je raz takéto uznesenie, nech je 

to zverejnené.  

Takže, myslím, že túto tému môžme pre túto chví ľu 

uzavrie ť. My sa k tomu vyjadríme, respektíve si to povieme 

s oddelením správy nehnute ľného majetku a na budúcom 

zastupite ľstve, predpokladám, že už k tejto téme sa 

nebudeme musie ť vraca ť.  

Jednotka z h ľadiska diskusie uzavretá, môžem uzavrie ť, 

pretože už nemáme nikoho kto by sa hlásil do diskus ie. 

Dávam priestor pre návrhovú komisiu.  

Nech sa pá či.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Dostali sme jeden návrh od pána poslanca Koleka 

k tomuto bodu.  

Doplnenie uznesenia, respektíve zmena uznesenia. 

Pre čítam, aby to bolo jasné: 
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V časti A2, priebežné, priebežne plnené uznesenia 

vyradi ť body 2.4, 2.5. a následne pre číslova ť zostávajúce 

body 2.6 až 2.11 na 2.4 až 2.9. 

V časti A3 nesplnené uznesenia doplni ť bod 3.11 

s textom ako mal bod 2.4, bod 3.12 s textom ako mal  bod 

2.5. 

V časti B schva ľuje doplni ť bod 1.11 s textom 

v príslušných st ĺpcoch prevzatým z bodu 2.4 a nový termín 

tam da ť 31. teda 31. 10. 2013. V tomto iste, v tejto istej  

časti bod 1.12 prevzatý text z bodu 2.5 a nový termí n k 31. 

10. 2013 a ďalej štvr ťro čne.  

Zmeni ť nový termín v bode 1.1 na novembrové 

zastupite ľstvo, 1.3 na 30. 11. 2013, 1.4 na 30. 11. 2013 

v oboch častiach, 1.6 na novembrové zastupite ľstvo, 1.7., 

1.10 taktiež na novembrové zastupite ľstvo. 

To je znenie uznesenia dané pánom.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ideme o tomto návrhu hlasova ť. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte  o návrhu pána 

poslanca Koleka na úpravu uznesenia k bodu číslo jeden.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťtri prítomných poslancov, 

dvadsa ťsedem hlasovalo za, nikto proti, piati sa 

zdržali, jeden nehlasoval. 
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Konštatujem, že návrh pána poslanca Koleka sme 

schválili.  

Nech sa pá či, pani predsední čka.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Teraz by sme mali hlasova ť o celom uznesení tak, ako 

bolo doplnené, v časti A berie na vedomie, v časti B 

schva ľuje.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Áno, ideme teraz hlasova ť o uznesení ako celku po tých 

zmenách, ktoré sme vykonali prijatím pozme ňovacieho návrhu.  

Prosím prezentujte sa a hlasujte o uznesení ako cel ku.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťštyri prítomných, 

tridsa ťštyri za, nikto proti, nikto sa hlasovania 

nezdržal. 

Konštatujem, že sme schváli uznesenie k bodu číslo 

jeden. 
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BOD 2 NÁVRH NA ZMENY 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: 

Bod číslo dva je návrh na zmeny rozpo čtu hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy na rok 2013. 

materiál, ktorý pôvodne bol pripravený v ove ľa širšom 

rozsahu,  s tým že ke ďže sa nezišla finan čná komisia 

v uznášaniaschopnom stave, tak sme sa snažili iným spôsobom 

sa dozvedie ť názor poslaneckých klubov ako vlastne 

modifikova ť úpravu rozpo čtu. A s pánom predsedom finan čnej 

komisie sme hovorili o tom, že ak to nebude do toht o 

zastupite ľstva, tak sa to urobí na novembrové 

zastupite ľstvo, kde by sme mali nejako uzavrie ť ten 

predošlý rok 2012, usporiada ť jeho prebytky, zvyšky 

a podobne a dorieši ť finan čné vz ťahy, ktoré stále doriešené 

nemáme. Vy ste ich ako poslanci viazali na inventar izáciu. 

Predpokladám, že tá sa dovtedy uzatvorí a bude možn é  

v novembri rozhodova ť.  

Vybrali sme na dnešné rokovanie do návrhu na zmeny 

rozpo čtu len jeden čiastkový problém a ja vás chcem 

požiada ť o jeho podporu, pretože sa jedná o požiadavku 

mestskej časti Bratislava Nové Mesto, ktoré chce 

revitalizova ť priestor Ra čianskeho námestia z vlastných 

zdrojov, ale nevie to urobi ť bez úpravy osvetlenia na tomto 

námestí, ktorú má zase zabezpe či ť mesto.  

Viete, že taká požiadavka bola vznesená už  

pri prerokovávaní rozpo čtu na rok 2013. Vzniesli ju 
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poslanci, pán poslanec Gašpierik, pani poslanky ňa 

Augustini č a ďalší, ktorí avizovali, že majú záujem, aby sa 

táto priorita naplnila. My sme ju vtedy viazali na výkony, 

ktoré spolo čnos ť Siemens pre nás poskytuje a uvažovali sme 

o tom, že to pridáme k zákazke o stožiaroch, ktoré máme 

v meste v zna čne skorodovanom stave. Žia ľ materiál, ktorý 

sme pripravili na finan čnú komisiu, v tomto zmysle nezískal 

podporu a tak tento dobrý návrh pána starostu Kuséh o 

a mestskej časti Nové Mesto zostal bez finan čnej podpory.  

Realizácia je naplánovaná na osem mesiacov, pardon,  

osem týžd ňov, osem týžd ňov. Siemens je schopný to urobi ť 

ešte do konca roka, ale potrebuje schválenie finan čných 

prostriedkov. Bez toho nemôžme vystavi ť objednávku.  

Čiže ja vás chcem ve ľmi pekne poprosi ť, aby sme 

vytvorili priestor pre revitalizáciu Ra čianskeho mýta 

preto, aby z neho bolo možné vytla či ť bezdomovcov 

a ponúknu ť im iný priestor, aby sa to skuto čne stalo 

atraktívnou časťou mestskej časti Nové Mesto, kam budú radi 

chodi ť mami čky s de ťmi a ďalší obyvatelia, pretože ten 

priestor bude v lepšom stave v akom je dnes. 

Nutným predpokladom na to je oprava osvetlenia, kto rá 

sa musí urobi ť ako prvá, potom príde zima a po zime nastúpi 

aktivita mestskej časti. Predpokladám, že v budúcom roku by 

ten park mohol vyzera ť iným spôsobom.  

Preto sme vybrali túto malú položku, ktorá bola už 

v materiáloch na minulé zastupite ľstvo, ale sa nedostala  

na schválenie poslancov. Skôr ste avizovali, aby sm e 

materiál predložili na ďalšie zastupite ľstvo. Mysleli sme 
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si, že to bude vo  vä čšom balíku. Žia ľ sa to nepodarilo, 

čiže predkladáme ho úplne sólo a ten vä čší balík príde na 

novembrové zastupite ľstvo.  

Toľko z mojej strany na úvod.  

Nech sa pá či, otváram diskusiu. 

Ako prvý pán poslanec Borgu ľa.  

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

Ďakujem pekne, pán primátor. 

Ja budem hovori ť o úplne inej téme a to je, čo sa, 

týka sa to ale zmeny rozpo čtu.  

Včera sme mali dozornú radu Dopravného podniku 

a konštatovali sme, že situácia finan čná v Dopravnom 

podniku je zlá. Ale nie je zlá preto, že by sa zle 

hospodárilo, tá situácia je zlá preto, lebo mesto s i minulý 

rok objednalo nejaké výkony, za ktoré sa zaviazalo,  že 

zaplatí a nezaplatilo. Ostalo dlžné jedna celá štyr i 

milióny eur. Dokonca bolo povedané, že s ľúbilo, že zaplatí, 

ale teda nakoniec aj tak nezaplatilo. Štandardne, k eby sme 

fungovali v podnikate ľskej sfére, tak asi Dopravný podnik 

svojmu odoberate ľovi, odberate ľovi hlavnému mestu napíše 

prvú upomienku, druhú upomienku, predžalobnú výzvu,  dá ho 

na súd, bude žiada ť platobný, platobný výmerom tieto 

peniaze spä ť. Ke ďže toto je ale takpovediac dcérska 

spolo čnos ť mesta, tak asi takýto postup je nevhodný.  
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Ja ale týmto spôsobom chcem apelova ť na to, aby sme do 

najbližšieho zastupite ľstva dali materiál, ktorý tento dlh 

vyrovná.  

Ja prosím všetkých, aby sme si uvedomili, že Doprav ný 

podnik nie je perpetum mobile, ktoré ke ď si objednáme 

nejaké výkony a nezaplatíme ich, tak bude fungova ť aj tak. 

No nebude. Proste príde de ň, ke ď jednoducho ten Dopravný 

podnik skolabuje. A preto bu ď si neobjednávajme také 

výkony, aké si objednávame, za čnime si objednáva ť výkony, 

na aké máme, alebo ke ď si objednávame také výkony, tak ich 

pla ťme.  

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Slovo dávam pani poslankyni Tvrdej.  

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

Ďakujem pekne za slovo.  

Pán primátor, po prehodnotení návrhu v našom klube 

môžem poveda ť, že zahlasujeme za túto zmenu rozpo čtu, len 

zárove ň sa chcem spýta ť, to je navýšenie kapitálových 

príjmov, to znamená v tomto prípa, v, do dnes máme 

schválených dvanás ť miliónov osemsto tisíc, to znamená, že 

tých devä ťdesiatpä ť tisíc automaticky zvyšujeme. Áno? 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Áno. 

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

Čiže vlastne my zvyšujeme kapitálové príjmy, ale 

zárove ň ste povedali, že je to čiastkový problém mestskej 

časti Nové Mesto.  

No vidíme aj čiastkový problém mesta a to je 

v pôvodnom materiáli bod číslo jedna. To sú prostriedky 

štátneho rozpo čtu. Na jednej strane sa nám zdá, že štát nám 

dáva peniaze a je to konkrétne na dve zariadenia, D omov 

seniorov Lama č tisícosemsto eur a Gérium tri a pol tisíc 

a že my toto nevieme nijakým spôsobom spracova ť. Preto ja 

navrhujem doplnenie uznesenia a to v bode 1.2 s tex tom: 

Zvýšenie bežných príjmov dotácia z Ministerstva prá ce 

sociálnych vecí a rodiny na nákup postelí plus tisí cosemsto 

a zvýšenie bežných výdavkov Domov seniorov na Barin e to je 

asi ono, plus tisícosemsto. A trojka, zvýšenie kapi tálových 

príjmov dotácia z Ministerstva práce a sociálnych v ecí 

a rodiny na nákup zdvíhacieho zariadenia plus trisi , tri 

a pol tisíc, to je zvýšenie kapitálových výdavkov G érium, 

sociálne zariadení plus tri a pol tisíc.  

Čiže dokopy je to pä ťtisíc tristo eur. Jedná sa 

o štátnu dotáciu. 

Ďakujem. 

 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 24. októbra 2013  

 69 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

A výdavky? Lebo ke ď len  prijmete tie príjmy, znamená 

to automaticky, že môžu čerpa ť viac?  

(poznámka: po čuť hovor mimo mikrofónu) 

Okej, čiže je to tam, ďakujem ve ľmi pekne.  

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

Je. Aj príjmy, aj výdavky.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem ve ľmi pekne. Ďakujem. Čiže ten návrh je úplný.  

Poprosím pani poslanky ňu Krištofi čovú o jej 

vystúpenie.  

Nech sa pá či. 

Ing. Alena Krištofi čová, poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Ja ako členka sociálnej komisie by som chcela 

predloži ť jeden návrh.  

My máme  svoje zariadenie sociálne Domov jesene živ ota 

na Hanulovej v Dúbravke. Na rok 2013 toto zariadeni e malo 

schválené kapitálové výdavky vo výške pä ťstodvadsa ťsedem 

tisíc štyristo eur na rekonštrukciu balkónov a kana lizácie. 
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Túto prácu vykonávali, urobili obstaraním a vysú ťažili 

nižšiu cenu, čiže ušetrili devä ťdesiattisíc eur.  

Toto zariadenie by chcelo z týchto prostriedkov 

investova ť ešte tridsa ťsedemtisíc eur na bezbariérové 

vstupy a, a na vstup do tohoto zariadenia. Chcem da ť aj 

takýto návrh, aby tieto finan čné prostriedky išli na tento 

účel s tým, že ja som si vedomá, že to neprešlo tým r iadnym 

procesom, akým by to malo prejs ť. Možno by to mohlo ís ť  

do zastupite ľstva na budúci mesiac. Len už je neskoro. Máme 

desiaty mesiac, čiže už by sa to nestihlo. Za to sa ve ľmi 

ospravedl ňujem, že to je takto narýchlo.  

Chcem len ešte pripomenú ť, že bezbariérové prístupy my 

máme schválené aj v našom komunitnom pláne na rok 2 013 a je 

to úloha 15/2013. Bola by som ve ľmi rada, keby tento môj 

návrh prešiel.  

Pekne ďakujem a dávam to v písomnej forme.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem ve ľmi pekne, pani poslanky ňa, za Váš návrh.  

Ešte raz sa do diskusie po konzultácii s kolegy ňou 

z finan čného oddelenia hlási pani poslanky ňa Tvrdá.  

Nech sa Vám pá či, pani poslanky ňa, máte slovo.  

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

Ďakujem pekne za slovo.  
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Pani inžinierka Voštinárová ma upozornila, aby sme my 

tieto prostriedky zo štátneho rozpo čtu mohli prija ť, tak 

ešte dop ĺňam uznesenie na 1.4 to je zvýšenie príjmov 

o 400,00 eur na nákup tej hydraulickej stoli čky a zvýšenie 

výdavkov o 400,00 eur pre spolo čnos ť Gérium.  

Čiže my musíme da ť 400,00 eur, aby sme prijali tri 

a pol, to ma, to ma pani inžinierka akože upozornil a. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

To je spoluú časť mesta. Áno.  

Ďakujem pekne. To je ve ľmi dôležité, lebo inak by sme 

zostali bez možnosti čerpa ť tie peniaze.  

Keďže sa nikto k bodu číslo 2 nehlási, akceptujem 

všetky tie návrhy, ktoré ste predložili, je racioná lne, aby 

sme o nich rozhodli už dnes a neodkladali to na nov ember, 

tak ako sme predložili ten park, pretože si to vyža duje 

kroky k realizácii. Takže ja ako predkladate ľ podporujem 

prijatie všetkých tých návrhov, ktoré ste predložil i.  

Poprosím teraz návrhovú komisiu, aby nám uviedla 

návrhy na hlasovanie.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Rada by som uviedla, ale pani Tvrdá nepredložila 

písomne to, čo pre čítala.  
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Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pani poslanky ňa to teraz vlastne dokoncipovala, čiže 

ten návrh bude možné hlasova ť o chví ľočku, ke ď sa k Vám 

dostane. Ona práve teraz dopisuje ten návrh, aby bo lo možné 

o ňom hlasova ť.  

Takže nechajme minútku na to, aby pani poslanky ňa 

tvrdá doru čila svoj návrh návrhovej komisii a potom 

pristúpime k hlasovaniu o ňom.  

(poznámka: čakanie na písomný návrh uznesenia) 

Ešte stále prebieha tvorba alebo teda dokoncipováva nie 

toho návrhu uznesenia, aby tam bolo všetko to, čo tam má 

byť. Čiže radí sa návrhová komisia s oboma 

predkladate ľkami.  

(poznámka: prebieha porada medzi návrhovou komisiou  

a predkladte ľkami návrhu uznesenia) 

Keby sme mali prijaté uznesenie, ktoré dáva možnos ť, 

aby primátor štátne dotácie, európske peniaze, zara dil  

do rozpo čtu samostatným rozpo čtovým opatrením a potom 

informoval zastupite ľstvo, troška by sa nám v týchto 

prípadoch dýchalo ľahšie. Dohodli sme sa tak, že všetko 

zastupite ľstvo a trocha je ten proces  niekedy taký 

nemotorný, najmä tam, kde je to jasné. Dostali sme peniaze 

zo štátu, ale nemôžme ich použi ť, lebo sme neprešli  cez 

zastupite ľstvo, takže preto vlastne to takýmto spôsobom 

riešime, ako to pani poslanky ňa teraz navrhla.  
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To zmocnenie proste nemáme a musíme rešpektova ť to, že 

všetky zmeny rozpo čtu musia prejs ť cez zastupite ľstvo.  

(poznámka: porada návrhovej komisie pokra čuje) 

Pani predsední čka, asi môžeme pristúpi ť ku návrhom.  

Nech sa pá či, máte slovo. Návrhová komisia.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Dostali sme dva doplnenia k návrhu uznesenia. prvé 

doplnenie dala pani poslanky ňa Tvrdá.  

V bode 1.2 zvýšenie bežných príjmov z dotácie 

z ministerstva na nákup postelí o 1.800,00 eur, zvý šenie 

bežných výdavkov takisto o 1.800. V bode 1.3 zvýšen ie 

kapitálových príjmov, dotácia z ministerstva plus 3 .500,00 

eur. Tak isto zvýšenie kapitálových výdavkov v tej istej 

sume.   

Štvorka presun bežných výdavkov. Nie, ni č. Tá štvorka 

už nepatrí, to už pre čiarkli.   

Ale ďalšia štvorka je nová, 1.4 zvýšenie príjmov 

o 400,00 Domu Gérium, zvýšenie výdavkov tak isto o 400,00 

eur Domu Gérium.  

Toto je jedno doplnenie.  

A ďalšie doplnenie dala pani Krištofi čová 
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Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Počkajte, budeme hlasova ť samostatne.  

Ja na tom nerozumiem len tým štyristo eurám, aby to  

bolo jasné. Ke ď zvýšim príjmy o 400 eur, pani Voštinárová, 

tak odkia ľ ich zoberiem. Odkia ľ tie príjmy budú. 

(poznámka: po čuť hovor mimo mikrofón ) 

Aha, čiže to robím len priamo úpravu na zariadení. Ale 

tie peniaze sú nové peniaze, alebo je to len úprava  

rozpo čtu toho zariadenia?  

(poznámka: po čuť hovor mimo mikrofón ) 

Ja viem, že musí. 

(poznámka: po čuť hovor mimo mikrofón ) 

Rozumiem. Dobre. Verím, že to bude fungova ť, že ste to 

dobre vymysleli.  

Hlasujeme o návrhu pani poslankyne Tvrdej, tak ako ste 

ho teraz po čuli od návrhovej komisie.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťdva prítomných poslancov, 

dvadsa ťsedem za, nikto proti, piati sa zdržali 

hlasovania. 

Konštatujem, že sme prijali tento dopl ňujúci návrh.  

Pani predsední čka návrhovej komisie.  
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Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Ďalší návrh dostali sme od pani poslankyni 

Krištofi čovej.  

Do časti schva ľuje doplni ť: použitie nevy čerpaných 

kapitálových výdavkov Domova jesene života na Hanul ovej 

ulici v roku 2013 vo výške 37.000,00 Eur na rekonšt rukciu 

vstupu do hlavného objektu domova vrátane vybudovan ie 

nájazdovej rampy a bezbariérového prístupu.  

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.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťjeden prítomných, 

tridsa ťjeden za, nikto proti, nikto sa nezdržal. 

Návrh pani poslankyne bol prijatý.  

Pani predsední čka.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Teraz by sme mali hlasova ť o celom návrhu uznesenia 

s týmito doplnkami, ktoré boli odsúhlasené.  
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Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prosím hlasujeme už len o časti 1.1, ktorá sa týka 

Račianskeho mýta. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte, lebo o tých dvoc h 

častiach uznesenia sme rozhodli samostatne.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťjeden prítomných, 

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

Konštatujem, že sme schválili uznesenie k bodu číslo 

dva, návrh na zmeny rozpo čtu hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy na rok 2013. 

 

 

BOD 3 NÁVRH ROZHODNUTIA HLAVNÉHO MESTA 

SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA O 

PROTESTE PROKURÁTORA K ZÁKONNOSTI 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA 

HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

BRATISLAVY Č. 12/2012 O DANI 

Z NEHNUTEĽNOSTÍ 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Bod číslo tri je Návrh rozhodnutia hlavného mesta o 

proteste prokurátora k zákonnosti všeobecne záväzné ho 
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nariadenia hlavného mesta číslo 12/2012 o dani 

z nehnute ľností. 

Veľmi stru čne uvediem tento materiál. 

Pán prokurátor nás upozor ňuje na situáciu, že sme 

schválili nové všeobecne záväzné nariadenie, pri čom my sme 

iba štrukturovali to nariadenie a upravili ho v zmy sle 

zmeny zákona o miestnych daniach a upozor ňuje nás na to, že 

máme zo zákona povinnos ť znižova ť rozdiel medzi 

podnikate ľov a pre fyzické osoby.  

Pôvodne to bol v zákone štyridsa ťnásobok, o ktorý 

mohli dane pre podnikate ľské subjekty prevyšova ť dane pre 

fyzické osoby, teda pre obyvate ľov. Potom zákon prijal 

ustanovenie, že sa postupne tento pomer má blíži ť ku 

desa ťnásobku.  

Pán prokurátor nám vy číta, že sa to v našom všeobecne 

záväznom nariadení neudialo, že sme ni č nespravili preto, 

aby sme zmenili a znížili pomer medzi da ňami, ktoré platia 

podnikatelia a da ňami, ktoré platia obyvatelia.  

Tak, ako píšeme v tom predloženom návrhu, vo viacer ých 

mestách takýto prob, prostest zaznamenali, konštato vali, 

že, že neurobili žiadne kroky, ktoré by smerovali 

k nejakému novému všeobecne zariad, záväznému naria deniu 

kedy by si ten postup vyžadoval zníženie toho pomer u 

štyridsa ť ku jednej, ale odmietli tým pádom, ke ďže mali 

pocit, že sa nepomýlili, neporušili zákon, odmietli  protest 

prokurátora, ktorý samozrejme môže postupova ť tak, že sa 

nestotožní s našim názorom a bude sa domáha ť posúdenia 

tejto veci na súde. Tak to je v zákone o prokuratúr e.  
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My navrhujeme, aby mesto Bratislava uplatnilo rovna ký 

postup. My sme neurobili nové sadzby, nešli sme do 

zhoršenia toho pomeru. Neupravovali sme veci v nepr ospech 

podnikate ľov, ale nemali sme ani priestor, aby sme to 

urobili v ich prospech. Čiže zostali sme na tých pôvodných 

pomeroch, tak ako boli v predošlom všeobecne záväzn om 

nariadení. Z nášho poh ľadu sme teda neporušili zákon.  

Keby sme pristúpili k úprave sadzieb v širšom rozsa hu, 

tak by to bolo možné. To sa, to sa stalo, myslím, v  skoršom 

období tohto volebného obdobia. Ale v minulom roku sme 

robili skôr technické úpravy toho vézetenka, preto 

navrhujeme protestu prokurátora nevyhovie ť.  

Toľko z mojej strany na úvod. 

Otváram diskusiu k bodu číslo tri.  

Keďže sa do tejto diskusie nikto neprihlásil, slovo 

dávam návrhovej komisii.  

 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Budeme hlasova ť o návrhu uznesenia tak, ako nám bolo 

písomne predložené, mestské zastupite ľstvo nevyhovuje 

protestu prokurátora. 
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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 návrhu.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Dvadsa ťsedem prítomných poslancov, 

Osemnásť z nich hlasovalo za, nikto proti, deviati sa 

zdržali. 

Konštatujem, že sme prijali navrhované uznesenie 

a nevyhoveli sme protestu prokurátora.  

 

Bod číslo štyri bol z nášho rokovania vypustený.  

 

 

BOD 5 NÁVRH NA ZRIADENIE AUTOMATICKEJ 

POŽIČOVNE MESTSKÝCH BICYKLOV (BIKE 

SHARING) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Bod číslo pä ť je Návrh na zriadenie automatickej 

poži čovne mestských bicyklov (Bike sharing). 

Rád by som vyhovel procedúre a dal priestor aj pre 

ostatných navrhovate ľov, lebo všimnite si, že na tomto 

materiáli je ve ľmi vzácna zhoda tak medzi primátorom ako 
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poslancami mestského zastupite ľstva, ktorí sa rozhodli, že 

sa pripoja ako spolupredkladatelia.  

Čiže ak budú ma ť záujem vystúpi ť k tomu bodu na úvod, 

ja im dám priestor. Pokia ľ nie, tak ve ľmi stru čne uvediem 

tento návrh, ktorý spo číva v tom, že chceme do mesta 

prinies ť formu využívania bicyklov, aká je obvyklá vo 

viacerých európskych mestách.  

Zobra ť bicykel prakticky na identifikovaný preukaz, 

keď to takto poviem, my predpokladáme, že by to mohla byť 

platobná karta, Bratislavská mestská karta alebo ni ečo 

podobné, previez ť sa po meste v nejakom limitovanom čase 

zadarmo. Pokia ľ by chcel dlhšie využíva ť bicykel, tak za 

finan čnú úhradu. A tento systém by vlastne oživil najmä 

v tom prvom plánovanom období alebo v prvej etape s tred 

mesta, kde by sa takýmto spôsobom dalo ve ľmi ekologicky, 

ale aj ekonomicky presúva ť na relatívne krátke 

vzdialenosti.  

Navrhujeme teda, aby zastupite ľstvo schválilo prípravu 

tohto systému. Požiadalo o vypísanie obchodnej sú ťaže na 

dodávate ľa tejto automatickej poži čovne. Požiadalo o to, 

aby sme sa zaoberali na mestskom zastupite ľstve umiestnením 

staníc, lebo to je ve ľmi dôležité, kde by tie stanice mali 

byť, a potom samozrejme predloži ť návrh na finan čné krytie 

projektu, kde po čítame s tým, že časť prostriedkov by šlo 

z prostriedkov mesta, to znamená, že by mesto zafin ancovalo 

čiasto čne zriadenie takéhoto systému, pretože tie 

počiato čné náklady sú relatívne vysoké, v materiáli 

odhadované na 290 tisíc, s tým  že vä čšiu časť tých 

finan čných prostriedkov sa pokúšame získa ť zo súkromných 
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zdrojov. A pokia ľ by to malo plati ť len mesto, tak 

jednoducho by sme nemohli pristúpi ť ku tomu systému. 

Jeho fungovanie potom z h ľadiska prevádzky je 

navrhované tak, aby si to nevyžadovalo nijaké mimor iadne 

prostriedky zo strany mesta, to znamená, tam už by sme 

nejaký sponzorský príspevok nepotrebovali. Predpokl adáme, 

že dokáže sa uživi ť ten systém sám.  

Myslíme si, že by ho mohla prevádzkova ť niektorá 

z našich mestských organizácií. Najlepšie keby to b ol 

STARZ, ktorý by vlastne zabezpe čoval fungovanie toho 

systému v mestskej réžii.  

Ale na zriadenie toho systému potrebujeme vlastne 

splni ť to, čo navrhuje to uznesenie. Ma ť finan čné krytie, 

vedie ť kde to chceme urobi ť a ma ť dodávate ľa, to znamená, 

aby sme vedeli, ko ľko nás to bude stá ť z h ľadiska tých 

investi čných nákladov, teda ktoré potrebujeme na za čiatok 

a potom aj perspektívne z h ľadiska prevádzkových nákladov.  

Z mojej strany na úvod všetko. Dovo ľujeme si teda 

spolo čne s kolegami vás požiada ť o schválenie toho 

materiálu. Ak majú záujem, vidím, že pán poslanec N esrovnal 

chce uvies ť spolo čne ten materiál.  

Pán poslanec, nech sa pá či, máte slovo.  

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

Ja spolupredkladám tento materiál preto, že si mysl ím, 

že považujem bicykel nie len za športový prostriedo k, ale 
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aj za prostriedok autonómnej a slobodnej demokratic kej 

dopravy. Myslím si, že kvalita cyklotrás, respektív e rozvoj 

bicyklismu v tomto aspekte ako samostatná doprava ú zko 

súvisí aj s kvalitou ob čianskej spolo čnosti a ľudských práv 

vôbec tej spolo čnosti.  

Ja som sa k tomuto pripojil aj napriek tomu, že nie  je 

ešte dopredu jasné financovanie toho projektu a to znovu na 

to upozor ňujem, že tie finan čné prostriedky, ktoré mesto 

bude musie ť vynaloži ť nie sú známe a tie pôvodné odhady, 

nebudem ich tu hovori ť, lebo už sú, nie sú aktuálne, ale 

tie pôvodné odhady sme my vo finan čnej komisii zamietli. 

Takže k tomuto budeme musie ť ešte popracova ť. Napriek tomu 

(poznámka: nezrozumite ľné slovo) nám tento projekt za 

dobrý, je to za čiatok ur čitej kultúry a aj taký krok smerom 

priblíženiu Bratislavy k štandardom západoeurópskyc h 

metropol, ktorá v podstate každé takýto projekt má.   

Keď sa podarí, uvidíme ako sa bude rozvíja ť. Ja dúfam, 

že dobre a budeme potom môc ť pokra čova ť aj v tých ďalších 

etapách. Takže v tomto duchu prosím kolegov a koleg yne 

o podporu.  

Ďakujem.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Ešte v rámci úvodného slova pán poslanec Uhler.  
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Mgr. Jozef   U h l e r , poslanec MsZ: 

Všetky podstatné veci už povedali moji predre čníci, 

ale pri tejto príležitosti by som chcel upozorni ť na 

informa čný materiál pod písmenom i, kde si nájdete 

informáciu o realizácii priorít Bratislavy na rok 2 013. sú 

to veci, ktoré sme schválili na jar a môžte si nájs ť ktorá 

je v akom stave teraz k októbru.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne.  

Otváram teraz diskusiu k tomuto bodu programu.  

Ako prvá sa do nej prihlásila pani poslanky ňa Tvrdá. 

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

Ďakujem pekne za slovo. 

Pán primátor, s témou bike sharingu sa bavíme šes ť, 

sedem mesiacov. Vtedy padla informácia, úplne na za čiatku, 

keď sme sa pýtali na financovanie, aj z Vašich úst, že  

mesto nebude participova ť na tomto projekte. Finan čne 

myslím. Teraz to už nie je pravda.  

Bola vypísaná sú ťaž, ktorej som sa aj ja zú častnila 

a zrazu sa dozvedám, že je vypísaná druhá sú ťaž. O tej 

pôvodnej, ktorej sme sa venovali tri mesiace som tu  nenašla 

ani slovo. Pre čo bola zrušená, alebo aby sme aj kolegov 

informovali, ko ľko záujemcov sa prihlásilo, kto vyhral 

a pre čo bola zrušená.  
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Na dopravnej aj finan čnej komisii, myslím v septembri, 

sme sa zaoberali podobným materiálom, lebo ten mate riál je 

každý mesiac iný, a tam sme, poviem ve ľkodušne, schválili 

tridsa ťpäťtisíc na spolufinancovanie mesta aj ke ď pôvodne 

to mala by ť nula.  

Vy na mestskej rade, pán primátor, ste sa vyjadrili : 

alebo to bude stotisíc, alebo to nebude. To znamená , že 

v bode 2.3 nás pravdepodobne tla číte do sumy stotisíc eur, 

o ktorých sa viacerí poslanci vyjadrili, že takúto sumu 

nepredpokladáme da ť do tohto projektu, pretože bolo 

povedané, že tristotisíc budú z iných zdrojov.  

Zárove ň sa tu uvádza, že pravdepodobne operáterom, 

operátorom systému by mala by ť mestská organizácia Správa 

telovýchovných a rekrea čných zariadení. Chcem sa spýta ť, že 

či sa v rozpo čte na rok 2014 bude po číta ť aj s tým, aby sa 

tejto organizácii aj zaplatilo za to, že sa o to bu dú 

stara ť? Alebo im to len tak hodíme do vienka?  

Zárove ň na strane jedenás ť som si pre čítala, že 

v budúcom roku, pokia ľ by sme to spustili a  sa to 

podarilo, je, uvažujeme prevádzkova ť tento systém osem 

mesiacov. Na strane druhej, na dvanástej, máme po čet 

mesiacov predpokladanej prevádzky systému je šes ť. Tak, 

bolo by dobré, keby na jednej aj druhej strane boli  tie 

isté čísla, aby sme sa ujednotili, že o čo ide.  

Výnosy na rok 2014 sa po čítajú na štyridsa ťpäťtisíc 

päťsto eur. Chcem sa spýta ť, či sú to tie peniaze, 

z ktorými sa uvažuje zaplati ť to vlastne do rozpo čtu 
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STARZU? Alebo ako sa to plánuje, lebo som sa to tu 

nedočítala.  

A ve ľmi rada by som sa dozvedela, pre čo sa zrušila 

súťaž, ktorej som sa ja osobne venovala skoro tri mesi ace?  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Faktickou reaguje pán poslanec Len č.  

Ing. Peter   L e n č , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo, pán primátor. 

(poznámka: odkaš ľanie) 

Kolegy ňa Tvrdá, (poznámka: odkaš ľanie), pardon, 

spomenula, že prevádzkova ť by to mal, by to mal STARZ. My 

keď sme to na, na komisii školskej a športovej 

prerokovávali, tak sme pánovi Feikovi navrhli, že s a nám 

vidí lepšie, keby to mohol prevádzkova ť povedzme Dopravný 

podnik, že má lepšie technické vybavenie a dá sa to  proste 

spoji ť s prevádzkovaním autobusovej dopravy. Myslím, to 

prevážanie tých bicyklov teraz. Kdežto STARZ bude m usie ť 

úplne nanovo, nanovo budova ť infraštruktúru. A vtedy pán 

Feik tak pokyvoval hlavou, že áno, že je to celkom dobrý 

nápad. Nevidím tu teraz žiadnu zmienku o tom, uvažo valo sa 

aj, aj o tejto možnosti?  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Slovo má pán poslanec Fiala.  

Stanislav   F i a l a , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

V prvom rade by som chcel poveda ť, že by som bol ve ľmi 

rád, keby takýto alebo podobný systém v Bratislave 

fungoval, fandím tomu a teším sa, že to raz bude sp ustené. 

Obávam sa však, že pod ľa tohto návrhu, tak ľahko cesta 

k tomuto cie ľu nevedie.  

Už len návrh uznesenia, po A, bod 1.1 schva ľuje návrh 

na zriadenie poži čovne mestských bicyklov. Ale ja taký 

návrh nikde nevidím. Tu v materiáli ni č pod týmto názvom, 

že návrh nemáme. Po formálnej stránke žiaden návrh nie je. 

Žiaden návrh nie je.  

A ke ď by som si už aj odmyslel, že sa to teda takto 

volá to, čo máme predložené, tak obávam sa, že, že 

vy číslené náklady na, na personálne zabezpe čenie v podobe 

dvoch ľudí sú nedostato čné. Ak by pracovali sú časne, tak si 

predstavujeme, že nastúpia o siedmej do práce, o po l 

štvrtej to zabalia v piatok a ak to má slúži ť pre turistov, 

tak do pondelka sa tých bicyklov nikto nedotkne, ni kto ich 

nepresunie tam, kde sú naozaj treba? Obávam sa, že,  že 

takto by to pravdepodobne nefungovalo. Prípadne, ak  by to 

fungovalo, tak len s ve ľkou nespokojnos ťou obyvate ľov 

a turistov.  
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Nebolo by to dobré. A z tohto dôvodu, aj z tohto 

dôvodu aj z niektorých ďalších, ktoré, ktoré pomenovali už 

aj predre čníci, nemôžem zaschva ľova ť za takto predložený 

návrh a takto, takto pripravený návrh hry, takto pr edložený 

návrh uznesenia.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Faktickou chce reagova ť pán poslanec Nesrovnal.  

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

Ja len krátku poznámku, pán kolega. 

Pokia ľ tomu rozumiem, Vašim tým technickým, týmto 

procesným obavám, nakoniec ve ľká časť z nich sa diskutovala 

v rôznych komisiách finan čných, dopravných.  

Ja to beriem tak, že týmto tomu dávame takú nejakú 

podporu všeobecnú, nech ten systém sa dopracuje a n ech sa 

urobí sú ťaž a nech všetky tieto otázky sú zodpovedané. Ale 

to sa bez toho prvého kroku asi nedá spravi ť. Tak ja sa 

takto na to dívam.  

Lebo ke ď budeme potom chcie ť tie detaily, presne ko ľko 

ľudí vtedy, to nevieme teraz. To sa asi ukáže až pot om. To, 

to bolo aj výsledok jednaní tých komisií. Tak ja sa  na to 

dívam teraz ako na všeobecnú podporu. Ale rozumiem tomu, čo 

hovoríte. My sme o tom rozmýš ľali tiež, no. 
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Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Len č chce ešte na kolegu Fialu reagova ť.  

Nech sa pá či. 

Ing. Peter   L e n č , poslanec MsZ: 

Len krátko k tomu. ak je to teda takto, ako, ako pá n 

kolega hovorí, tak potom by sa to malo asi vola ť zámer. 

Schválenie zámeru, ke ď je to nie čo takéto všeobecné. A to 

potom bude vies ť k tomu konkrétnemu rozpracovaniu tých 

záležitostí a vráti sa to sem znova.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec Fiala chce reagova ť na faktické.  

Stanislav   F i a l a , poslanec MsZ: 

Áno, rád by som, na, na pána kolegu Nesrovnala.  

Viete, to, čo povedala kolegy ňa Tvrdá bolo, ja si to 

veľmi dobre pamätám. Pôvodne to malo stá ť mesto nula eur. 

Posúva sa to ďalej. Tridsa ťpäťtisíc eur už nesta čí, hovorí 

sa o stotisíc. A ak teraz v dobrom schválime tento zámer, 

moje obavy sú také, že ten STARZ, ktorému to napoko n 

prischne,  dovolím si poveda ť, to nepokryje ani, možno ani 
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touto sumou. A preto sa zdráham podpori ť tento návrh, možno 

aj zámeru.  

Potom ešte si všimnite aj, aj možno časový nesúlad. 

14. 2. sa budeme bavi ť o, o finan čnom zabezpe čení? Ve ď ak, 

tak potom sa bavme už v príprave rozpo čtu, ak to naozaj 

chceme, chceme spusti ť. Tak, tak potom by to malo by ť, ma ť 

aj istý časový súlad. Ak sa budeme v druhom mesiaci 

budúceho roka bavi ť o finan čnom zabezpe čení, tak to bude 

cez zmenu rozpo čtu alebo z iných kapitol? Toto mi tam 

nesedí. Preto som zdržanlivý pri podpore tohto mate riálu.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Slovo má pán námestník Budaj.  

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

Ďakujem. 

Mnoho už bolo povedané a ja som aj na vedení aj na 

mestskej rade zdie ľal takéto podobné otázky. 

Je to pekný projekt. Škoda by ho bolo urobi ť tak, aby, 

aby narazil na nos. A trochu mám výhradu v tom, že my ve ľmi 

zaostávame v budovaní cyklotrás. To je to k ľúčové, čo 

zaujíma ob čanov Bratislavy. Aj prednedávnom na 

urbanistickej komisii sme riešili trasy cyklotrás, teda 

alternatívy. A až nad tou mapou si človek uvedomí, že v tom 
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zázemí, napríklad medzi, ja neviem, Rusovcami a Čunovom 

stále ani len náznak toho, že by cyklistika mohla b yť 

alternatívou k normálnej doprave. To je pre Bratisl avu 

kľúčové. Lebo cyklistika ako rekrea čná vec tu existuje. 

A treba poveda ť, že aj tento Bike sharing smeruje k tomu, 

aby sa cyklistika stávala náhrado, náhradou individ uálnej 

dopravy.  

Chcel by som ale poveda ť, že na prvom mieste treba po 

čom bicyklova ť. To, na čom, to považujem za menší problém. 

Bratislav čania nemajú problém s po čtom bicyklov, 

Bratislav čania majú problém, že mesto im zatia ľ neposkytlo 

cyklotrasy.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Ďalším re čník je pán poslanec Kolek.  

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

Ďakujem za slovo. 

Nejak takým vo ľným spôsobom by som rád naviazal na to, 

na čo, čo tu už odznelo.  

Za prvé, budem ve ľmi rád, ke ď tento projekt sa 

zrealizuje. Tie výhrady, ktoré tu však odzneli, ma ur čitým 

spôsobom tla čia do situácie, čo tu už nakoniec aj bolo  

povedané, že pokia ľ dôjde vo februári k schva ľovaniu 
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finan čných prostriedkov a ja dnes som zahlasoval za to, 

budem vnútorne viazaný zahlasova ť opä ť.  A pre m ňa tá 

hranica sto tisíc je ve ľmi vysoko. Nebudem môc ť hlasova ť. 

A preto sa pozitívne nevyjadrím hlasovaním ani k to muto 

materiálu.  

Mám však jeden návrh  na predkladate ľov. Bolo by možné 

si osvoji ť, že v bode A nebude schva ľuje, ale berie na 

vedomie a nie návrh, ale zámer na zriadenie. A tie ďalšie 

body potom môžu by ť.  

Pokia ľ by tam bolo schva ľuje, vravím, vnútorne sa 

budem cíti ť zaviazaný hlasova ť napriek tým výhradám, ktoré 

mám. Táto štylizácia uznesenia mi necháva, predpokl adám, že 

viacerým, vo ľnú ruku.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Skúsme to nejakým spôsobom dousporiada ť.  

Ja samozrejme sloví čko zámer, ktoré navrhol poslanec 

Fiala spolu s pánom poslancom Len čom rozumiem a ten tam 

patrí. Naozaj schva ľujeme zámer.  

Vysvetlil to pán poslanec Nesrovnal. Ale ten by sme  

mali schváli ť. Zámer nie je kone čná, kone čné riešenie. Ak 

vo februári neschválime pozemky, ak povieme, že sme  málo 

získali od súkromného investora a peniaze, ktoré sm e museli 
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schváli ť v rozpo čte, lebo ja som za to, aby sme v rozpo čte 

na rok 2014 povedali ko ľko pe ňazí je pripravené da ť mesto.  

A nazna čil to aj pán poslanec Nesrovnal, že to 

urobíme, povieme si to. My skôr dopredu, my dnes ve dieme 

viacero rokovaní a mohol by som vás informova ť, ale nechcem 

o tom, že s ktorými spolo čnos ťami, aby nám na to prispeli. 

Aby sa stali sú časťou toho projektu spolu s nami. A ja 

verím tomu, že budeme úspešní. Ak nebudeme, ak príd eme 

s malým objemom pe ňazí, tak sami si všetci povieme, 

bohužia ľ nedalo sa, nebude to.  

A takto budeme koncipova ť aj tú sú ťaž, že ak nebudú 

finan čné prostriedky, že ju môžme definitívne zruši ť.  

Čiže ja som za to, aby sme schválili zámer a to sa m i 

zdá, že necháva vo ľnos ť pre poslancov, aby potom, ke ď sa 

dostaneme ku všetkým tým podrobnostiam,  mohli pove dať áno 

bude to, nie nebude to.  

Takto by som to navrhoval, aby sme to urobili. Možn o 

iný návrh má pán poslanec Nesrovnal.  

Nech sa Vám pá či, máte slovo.  

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

Nemám. Ja nemám problém so slovom zámer, ve ď nakoniec 

zámer to je, bez nejakých tých najkonkrétnejších ko ntúr. 

Ale chcem poveda ť, že sto, že tiež so sumou stotisíc 

nebudem nikdy súhlasi ť ani ja. A my sme s ňou nesúhlasili 

od za čiatku.  
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Je to teraz otvorené. Pani kolegy ňa Tvrdá povedala, že 

sme nazna čili, že by okolo tridsa ť bolo prípustných a tam, 

tam to niekde asi ja vidím. Ale stotisíc, stotisíc to nikdy 

nebude. Potom ten projekt sa neuskuto ční, to vám môžem tu 

poveda ť.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prosím ešte otázky, ktoré položila pa.  

Prepá čte, pán poslanec Kolek. Nech sa Vám pá či.  

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

Ďakujem. 

Nakoniec aj výstup finan čnej komisie hovoril 

o tridsiatich piatich tisícoch ako stropové číslo alebo 

stropovú sumu. Čiže to je jedna vec.  

Druhá vec, ale teda zatia ľ tu nebolo vyjadrenie, čo 

s tou už uzavretou sú ťažou?  

(poznámka: po čuť slová predsedajúceho „chcem k tomu 

hovori ť“ ) 

Takže, takže to nakoniec môže takisto do ur čitej miery 

skomplikova ť ten náš postoj.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ak dovolíte, k tej sú ťaži sa chcem vyjadri ť.  
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My sme pôvodne mali predstavu, že získame 

prevádzkovate ľa, ktorý by to robil celé na svoje triko. Mal 

by tam svoju nálepku, logo. Tak ako sa to podarilo,  

povedzme, v Londýne, kde nemenovaná banka zobrala c elý 

tento projekt na seba a v spolupráci s mestom ho sp ustila. 

Na každom bicykli je meno tej banky a jednoducho on a to 

financuje, prevádzkuje, zabezpe čuje, všetko beží.  

Tak, ako máte nazna čené v materiáli, vo vä čšine miest 

to funguje tak, že je to skôr mesto, ktoré to má na  

starosti. A spolupráca s tým súkromným partnerom je  pri tej 

inštalácii, pri tom spustení toho projektu. To znam ená, pri 

tých po čiato čných nákladoch.  

Čiže naša sú ťaž, ktorá pôvodne mala vygenerova ť 

prevádzkovate ľa, vygenerovala žia ľ iba dodávate ľa. Tá 

firma, ktorá vyhrala povedala: Ja to dodám, ale 

prevádzkova ť to nechcem.  

Čiže my sme akoby v priebehu sú ťaže sa dostali niekam 

inam a nám sa zdá transparentnejšie poveda ť, tak chceme len 

dodávate ľa, chceme toho, kto nám ponúkne najlepšiu cenu, 

najlepší bicykel, najlepší systém, ktorý nás aj 

v budúcnosti pri prevádzke bude najmenej stá ť. Tak tá sú ťaž 

koncipovaná nebola.  

Lebo pôvodne sme mali dvoch záujemcov. Keby sme bol i 

akceptovali len bez sú ťaže, možno dneska by tu už bicykle 

boli bývali, ale zdalo sa mi, že by to bolo príliš,  príliš 

ani nechcem poveda ť, že netransparentné, ale možno aj 

netransparentné. Pre čo ten a pre čo nie ten druhý.  
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Prvá sú ťaž neúspešná, druhá skon čila s dvoma nie 

prevádzkovate ľmi ale s dodávate ľmi.  

Toľko na vysvetlenie. Šes ť až osem mesiacov rozumiem. 

Bude to skôr šes ť mesiacov, lebo systém sa najskôr spustí 

niekedy v júni. Tak po čítame, že by to mohlo by ť pred 

letom. Po čítame s tým, že výnosy všetky pôjdu na toho, kto 

to bude prevádzkova ť. Čiže tých štyridsa ťpäťtisíc 

automaticky pôjde do rozpo čtu STARZU ako po čítané výnosy 

z prevádzky toho systému.  

Či to má by ť Dopravný podnik, na čo sa pýtal pán 

poslanec Len č. 

Toto nepovažujem za uzavretú otázku. Naozaj treba 

zváži ť, ktorá z tých spolo čností má na to lepšie 

predpoklady. Nám sa zdalo, že tá cyklistika skôr pa trí teda 

k tým športovým, rekrea čným zariadeniam, ale treba zváži ť 

aj technické možnosti.  

Čiže budeme to ešte zvažova ť, pán poslanec a budeme to 

navrhova ť v tom finálnom materiáli vo februári ako 

definitívne riešenie to, čo sa nám dovtedy ukáže.  

Financie, ako som povedal, chceme alokova ť v rozpo čte. 

či to bude tridsa ťpäťtisíc alebo mnou odhladovaných 

päťdesiat, to bude predmetom našej diskusie.  

Rozumiem signálu, že stotisíc nie, lebo to je 

v zastupite ľstve nepriechodné.  

Čiže ja to vidím niekde medzi tridsa ťpäť a pä ťdesiat. 

Hovorím to nahlas, aby potom neboli pochybnosti. Tá  

diskusia nás čaká. Pri rozpo čte ste to Vy, kto na konci d ňa 

poviete, že ko ľko pe ňazí na to dáme. Ja si myslím, že to má 
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zodpoveda ť tomu, že mesto to vážne myslí s tou prevádzkou 

a so zriadením toho systému. Ale, ale samozrejme, v äčšiu 

časť tých investi čných a po čiato čných nákladov by mal 

znáša ť práve súkromný partner.  

Toľko z mojej strany reakcia na to, čo zaznelo 

v diskusii.  

Ešte pán námestník Budaj, druhé vystúpenie.  

Nech sa pá či. 

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

Prepá čte, vôbec nie k téme. Neviem, na koho sa 

obráti ť. Píšu mi ob čania, že nejde stále ten prenos. Môže 

niekto. 

(poznámka: po čuť hovor zo sály mimo mikrofón, ďalej 

počuť predsedajúceho: „ja som, prosím. povedal“) 

Pán Hanulík má svojich voli čov tu vonku, ale pre tých 

ostatných by som prosil. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Hovoríme zrejme o internetovom prenose, pán námestn ík, 

tak? 

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

Ne, nevyrozumel som tomu, neviem presne.  
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Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ja som dal preverova ť aj internetový prenos. Máme tu, 

prosím, nainštalovaný router, na ktorý máme prihlás ených 

stopä ťdesiat používate ľov.  

Čiže tak, ako tu sedíme, kolegy ňa ma upozornila, že 

dajme si pozor, aby sme sa tu nehrali on line hry, 

nes ťahovali materiály, čo predpokladám, že nikto 

s poslancov nerobí, ale ten router to nevydrží. Pro ste nie 

je na to pripravený. ani možno materiály on line te raz 

sťahova ť, tie PDF-ka, ktoré majú nieko ľko megabaitov tiež 

asi nie je úplne š ťastné. Čiže trošku je taký tlak na ten 

systém, možno kolegy ňa má aktuálnu informáciu.  

(poznámka: informovanie primátora) 

Aha. Takže náš server a systém funguje a že vraj Ka tka 

Šimonči čová má problém pripoji ť sa na internet. Ale to 

teraz som možno nepovedal úplne presne. Nechcem to teraz 

zjednodušova ť.  

Jednoducho overovali sme to, veci z našej strany 

fungujú. Je tak prenos televízny ako aj internetový . Ale 

môžeme to nejakým spôsobom ešte overi ť, či to naozaj všetko 

funguje. 

(poznámka: po čuť hovor mimo mikrofón) 

Môže by ť. Proste budeme musie ť možno lepší,  lepší 

router, lepšie pripojenie, proste je nás tu ve ľa a tá 
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technika nám za čína vstupova ť do toho celkom prirodzene, 

lebo je to sú čať fungovania zastupite ľstva.  

K tomuto dve faktické poznámky.  

Pán poslanec Hr čka, nech sa pá či. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Áno, samozrejme, pri stopä ťdesiatich prihlásených 

užívate ľoch môže ma ť akýko ľvek, akéko ľvek zariadenie s tým 

problém. Ale z toho dôvodu by som o čakával, že by tu mali 

byť de facto dve siete. Jedna technologická, ktorá bud e 

slúži ť na tú časť ako je zabezpe čenie a druhá by mala by ť 

tá, ktorá by bola od toho nezávislá. A to je pre po slancov 

alebo pre ostatných hostí, ktorí sa k nej prihlásia . Tým 

pádom sa nemôže sta ť, že jedna sie ť ovplyvní druhú a ur čite 

to nie je technický problém zrealizova ť.  

A asi tým, že postupne rastie množstvo zariadení, 

ktoré sa pripájajú na internet, dneska už každý jed en 

telefón, notebook a tak ďalej. Možno týmto smerom uvažova ť 

a vyrieši ť to takýmto spôsobom a v budúcnosti by to ur čite 

nemohlo, nemuselo nastáva ť.  

Ale ako, áno, je pravda stopä ťdesiat, ak sa to tu 

niekde naráta, tým že je to free, tak ešte sa môžu pripája ť 

aj ľudia na námestí, lebo to ur čite bude ma ť aj nejaký 

presah, takže ur čite to nemá šancu technicky zvládnu ť, ak 

je to teda naozaj taký po čet prihlásených.  

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 námestník Budaj.  

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

Ja som rád, že sa to berie vážne, pretože toto je n aše 

spojenie s verejnos ťou, ktorí mnohí chcú naozaj sledova ť on 

line.  

A mne úplne jedno, dámy a páni, že niekto si pritom  

robí politiku, ve ď my sme tu politici. Aj tí, čo 

kandidujete, máte na to plné právo a je. Ob čania zase majú 

plné právo to vidie ť. 

Ja by som chcel, pán primátor, upozorni ť, že za 

doobedie nieko ľkokrát bol nedostupný internet aj na 

stiahnutie materiálov. Potom poslanci, ktorí sa roz hodli, 

že budú, že nebudú nosi ť papierové materiály a my sme ich 

k tomu vyzývali kvôli šetreniu, tak sú úplne vyrade ní 

z hry.  

Ja sa priznám, že do ur čených termínov, kedy mám 

predloži ť materiály to nestihnem, lebo celé dni je vyradený 

server. Čiže asi na magistráte by sme mali preskúma ť aj 

prenosy aj fungovanie, fungovanie  internetu a vnút ornej 

komunikácie.  

 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 24. októbra 2013  

 100 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Myslím, že návrh pána poslanca Hr čku bol ve ľmi 

racionálny, aby sme zvažovali vybavenie, ktoré bude  slúži ť 

v prvom rade pre pracovné ú čely tohto zastupite ľstva 

a potom druhé, ktoré budeme smerova ť smerom von.  

Predpokladám, že informatici to pozorne po čúvali, aj 

pán riadite ľ magistrátu a skúsime na to vytvori ť podmienky, 

aby sme zladili podmienky, aby sme si to zladili mo žno už 

na budúcom zastupite ľstve, alebo najneskôr na tom 

decembrovom.  

Ešte pani poslanky ňa Dyttertová.  

Anna   D y t t e r t o v á , poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem. 

Aj ja sa pripojím ešte k informácii, alebo teda 

poprosím, aby sa zvažovali aj tie priestory kde sa poslanci 

stretávajú aj na kluboch a podobne. Pretože skuto čne my už 

pracujeme viacerí len na báze internetu, teda len 

s po číta čmi a ja som tiež často vyradená z toho, že 

nefunguje či už wifi alebo internet v priestoroch paláca.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem ve ľmi pekne. 
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Myslím, že aj tam smerovala poznámka pána námestník a, 

ako je to s internetom vlastne v celom tomto priest ore. 

A stáva sa to bežnou sú časťou nášho života. A my na to 

musíme vytvori ť technické podmienky. To si vyžaduje 

prirodzene financie. Čiže budeme vás informova ť o tom, či 

v tomto sme schopní urobi ť bez nejakej úpravy rozpo čtu 

alebo na to potrebujeme dodato čné finan čné zdroje. 

K bodu číslo pä ť, teda k poži čiavaniu bicyklov sa už 

nikto nehlási.  

Uzatváram možnos ť sa prihlási ť a dávam slovo pre 

návrhovú komisiu.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Chcela by som sa najprv opýta ť, tu odznelo od pána 

Koleka v návrhu uznesenia schva ľuje nie návrh, ale zámer. 

Nikto nepovedal, že autoremedúrou to prijíma, ale o dznelo  

že 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ja som to povedal´, že áno. Potvrdil to pán poslane c 

Nesrovnal aj predpokladám, pán poslanec Uhler súhla sí, že 

slovo zámer sa, namiesto návrh bude zámer. 

Sloví čko schva ľuje sme nechali schva ľuje, ale sloví čko 

návrh sme zmenili zámer. Zámer na zriadenie a tak ďalej. 
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Čiže pani predsední čka, je tam sloví čko zámer. Tak to 

budeme schva ľova ť uznesenie.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Teraz je to už isté. Takže mestské zastupite ľstvo 

schva ľuje zámer  po A a po B poveruje primátora v bodoch 

2.1, 2.2, 2.3. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

O tomto návrhu budeme hlasova ť.  

Prosím, prezentujte sa a hlasujte  o uznesení k bod u 

číslo pä ť, v tej podobe v akej ho predniesla komisia.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ť prítomných poslancov, z toho 

Dvadsa ťštyri hlasovalo za, nikto proti, šiesti sa 

hlasovania zdržali. 

Konštatujem, že sme schválili uznesenie k bodu číslo 

päť. 
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BOD 6 NÁVRH NA DOPLNENIE PRIORÍT HLAVNÉHO 

MESTA SR BRATISLAVY V OBLASTI 

CYKLODOPRAVY NA ROK 2013 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Otváram rokovanie o bode číslo šes ť, ktorým je Návrh 

na doplnenie priorít hlavného mesta Slovenskej repu bliky 

Bratislavy v oblasti cyklodopravy na rok 2013. 

Ja si ten materiál rýchlo otvorím. 

Materiál predkladá pán poslanec Nesrovnal, takže mu  

dávam slovo. 

To som nevedel, kto je predkladate ľ.  

Nech sa pá či, pán poslanec. 

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

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Milé kolegyne a kolegovia, vás chcem poprosi ť pekne 

o podporu jedného malého projektu v oblasti rozšíre nie 

cyklotrás v Ružinove. Je to presne také jednoduché 

rozšírenie, ktoré by sa dalo podari ť a o ktorom hovoril aj 

pán námestník Budaj, že sa nám to nedarí moc rozšir ova ť tie 

cyklotrasy. Tak toto je projekt, ktorý je relatívne  

jednoducho a rýchlo zrealizovate ľný.  

Tá iniciatíva vyšla od cyklokoalície, ale aj od 

miestnych obyvate ľov. Ulica Jela či čova je pár sto metrov 

dlhá asi štyristo metrov. Netreba tam žiadne staveb né 
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práce, všetko sa dá vyrieši ť osadením pár zna čiek 

a vodorovným zna čením. Štúdia, ktorá by tento projekt 

pripravila je tiež ve ľmi rýchlo realizovate ľná a lacná.  

Tá cena, ktorú som tam uviedol dvadsa ťtisíc je 

maximálne, maximálne, maximálne. Myslím, že nikdy t o, že to 

nebude stá ť ani polovinu, ale ke ďže som nevedel v tej 

chvíli ani, ani ľudia z cyklokoalície nevedeli presne 

odhadnú ť v tej chvíli, v tej rýchlosti tie náklady, tak sme  

tam dali tento maximum.  

Financie k tomu sú, pretože tie existujúce cyklotra sy 

sa nedarí tak rýchlo realizova ť, takže v tom zásobníku sú 

financie. Mám to prekonzultované aj s vlastne preds edom 

cyklokomisie pánom Feikom, ktorý tiež tento postup schválil 

a odporu čil. Hovoril som aj so STARZOM, ktorý majú k tomu 

tiež svoje, svoj názor technický ako sa to dá sprav i ť 

a kedy.  

Takže je to taká pomerne malá vec, ale celkom pre t ú 

oblas ť významná. Myslím si, že aj cyklokoalícia a cyklist i 

budú radi, ke ď budú sa môc ť presúva ť po meste po ďalšej 

cyklotrase, ktorá je relatívne rýchlo a ľahko 

realizovate ľná.  

Tak v tomto duchu vás prosím o podporu tohoto proje ktu 

do Ružinova.  

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, do ktorej sa hlási ako prvá pani 

poslanky ňa Tvrdá.  

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

Ďakujem pekne za slovo.  

Tak ako už kolega Uhler spomínal, v informa čných 

materiáloch máme materiál Informácia o realizácii p riorít 

mesta Bratislavy v oblasti cyklodopravy na rok 2013 .  

Spočítala som si finan čné plnenie pre rok 2013 by to 

malo by ť cca s DPH okolo tristodevä ťdesiatšes ťtisíc eur. 

Čiže, dá sa poveda ť, že dá sa podpori ť materiál, ktorý 

kolega predkladá, ale požiadam ho aby autoremedúrou  doplnil 

slovo maximálne dvadsa ťtisíc eur.  

Neni. Maximálne tam nie je. Ani v dôvodovej, ani 

v uznesení.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec Nesrovnal, faktická.  

Prosím zapnite pána poslanca.  

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

S tým, s tým samozrejme súhlasím.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Čiže dop ĺňate to uznesenie o sloví čko maximálne.  

To bude asi odkaz pre návrhovú komisiu. 

Pretože nikto sa už nehlási, uzatváram možnos ť sa 

prihlási ť k bodu šes ť.  

Slovo má návrhová komisia. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Budeme hlasova ť o návrhu uznesenia: mestské 

zastupite ľstvo schva ľuje zaradenie cyklotrasy a s doplneným 

slovkom maximálne do dvadsa ťtisíc eur.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte  o tomto návrhu 

uznesenia.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ť prítomných, 

tridsa ť za, nikto proti, nikto sa hlasovania nezdržal. 

Konštatujem, že sme schválili platné uznesenie. 

 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 24. októbra 2013  

 107 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Teraz mám, prosím, procedurálny návrh, alebo 

procedurálnu otázku, ktorá smeruje k predsedom klub ov. 

Prosím, keby ste ma chví ľočku po čúvali.  

Máme pred sebou bod sedem a osem. Pán riadite ľ 

Dopravného podniku tu čaká už od rána na prerokovanie bodu 

číslo sedem. Ja budem musie ť na chví ľočku odís ť, pretože 

mám otvára ť spolu s generálnym riadite ľom Volkswagenu 

investíciu, ktorú oni investovali pre rozvoj bežeck ých trás 

v meste. A chystajú sa investova ť ďalšie peniaze do rozvoja 

cyklistických trás v okolí Volkswagenu, čiže nechcem 

poveda ť, že, že tam nebudeme, lebo máme dôležité veci.  

Chcem sa opýta ť, či budete rokova ť bezo m ňa, teda bod 

sedem a osem povedie pani námestní čka a všetky ďalšie  

do obeda do 13.30, alebo to urobíme tak, že by sme tieto 

dva body dali popoludní, urobili teraz devä ť, desa ť 

a ďalšie, 13.30 vyhlásili prestávku.  

Len, len aby ste povedali ako to vidíte. Ja sa nech cem 

vyhýba ť prerokovaniu toho bodu sedem ani osem, ale, ale 

neviem to teraz inak zariadi ť. Ja som po čítal s tým, že 

budeme schopní obednú prestávku organizova ť o trinástej, 

preto som sa dohodol s pánom generálnym riadite ľom 

Volkswagenu.  

Takže prosím o návrh klubov.  

Ideme ďalej.  
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Čiže, pani námestní čka Kimerlingová, prosím keby ste 

sa ujali vedenia schôdze. Uvedieme materiál pod bod om číslo 

sedem, vystúpi pán generálny, ktorý je pripravený k  tomu 

bodu zauja ť stanovisko a predpokladám, že, že ho úspešne 

prerokujete.  

Ďakujem pekne 

 

 

BOD 7 DOPRAVNÝ PODNIK BRATISLAVA, AKCIOVÁ 

SPOLOČNOSŤ SÚČASNÝ STAV A POŽIADAVKY 

NA OBNOVU VOZIDLOVÉHO PARKU 

AUTOBUSOV PRE MHD 

Predsedajúca: Ing. Viera   K i m e r l i n g o v á ,  

I .  námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

Takže predkladate ľom je. Teda predkladate ľom bodu 

sedem Dopravný podnik, akciová spolo čnos ť Sú časný stav 

a požiadavky na obnovu vozidlového parku autobusov pre MHD, 

predkladate ľom je pán primátor ale zodpovedným je pán 

inžinier Ľubomír Belfi, ktorý je predsedom predstavenstva 

a generálnym riadite ľom Dopravného podniku, takže by som ho 

poprosila o úvodné slovo a potom budeme  o tom disk utova ť. 

Pán Belfi, nech sa pá či, máte slovo.  
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Ing. Ľubomír   B e l f i ,    

predseda predstavenstva a generálny riadite ľ Dopravného 

podniku Bratislava, a. s. 

Vážená pani námestní čka, vážení, vážené panie 

poslankyne, vážení páni poslanci, chcem vám da ť stru čnú 

informáciu k tomu materiálu, ktorý, ktorý máte pred  sebou 

o stave vozidlového parku čo sa týka autobusov.  

Ja by som urobil k tomu takú, taký stru čný úvod. 

Viete dobre, že podarilo sa nám vysú ťaži ť a prakticky 

podpísa ť kontrakty na dodávku trolejbusov a elektri čiek. 

Prakticky Bratislava má vyriešenú situáciu, čo sa týka 

trolejbusov na dvadsa ť, dvadsa ťpäť rokov, pretože budú 

vymenené, budú vymenené všetky trolejbusy behom tro ch, 

štyroch rokov. A takisto k dnešnému d ňu je to polovica 

elektri čiek, ktoré sú podpísané. A myslím si, som optimista  

v tom, že v ďalšom opera čnom programe je podpora aj zo 

strany ministerstva dopravy, aby bola urobená sú ťaž aj na 

druhú polovicu elektri čiek. Čiže ostáva sa, čo sa týka 

vozidlového parku na autobusy.  

Žia ľ viete, že autobusy sú dos ť Achillovou pätou 

Dopravného podniku, pretože tá obmena nenastáva pra videlne, 

to znamená, my máme zhruba štyristoštyridsa ť autobusov, 

ktoré sú v prevádzke a potrebovali by sme, ke ďže rátame 

s priemernou životnos ťou desa ť rokov, potrebovali by sme, 

aby každý rok sa nakúpilo zhruba desa ť percent, to znamená 

tých štyridsa ť, štyridsa ťpäť autobusov a v tom prípade by 

tá obmena prakticky aj prevádzka bola viacmenej bez  

problémov. Ke ďže sa to deje vždycky v takých etapách, tak 

potom dochádza k tomu, že sú tie objemy, objemy vyš šie. 
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Tá situácia je taká, že poviem len nieko ľko čísiel 

z toho materiálu, to znamená že, že na hranici dvan ásť 

a vyššie je dvestošes ťdesiatpä ť autobusov, eee( eee=oprava) 

stodvadsa ťdva autobusov, nad desa ť rokov je to dokopy 

dvestošes ťdesiatpä ť.  

Hlavne riešime a zaujíma nás tá situácia, teda tých  

autobusov, ktoré sú dvanás ť rokov a vyššie. Tie sú 

v katastrofálnom stave. 

Ja, ja som dal urobi ť minulý rok detektoskopiu 

šes ťdesiatich autobusov, to sú prakticky Ikarusy. Všetk y 

tieto autobusy sú v takom stave, že mali by sme ich  

prakticky, prakticky odstavi ť a prevádzkujeme ich len 

s vypätím, s vypätím teda všetkých síl. 

Preto predkladám, predkladám tento návrh a chcem vá s 

požiada ť o podporu, aby sme dostali mandát od vás na na 

rokovanie s bankami, ke ďže mesto nemá zdroje a chcem 

podotknú ť, že od roku 2011, od kedy sme my, my vo funkcii 

a riadime Dopravný podnik, prakticky sme nedostali ani 

jednu korunu na investície, aj tie staré zmluvy, kt oré sme 

doriešili ešte z predchádzajúceho vedenia a ktoré b oli 

podpísané na dodávku dvadsiatich plus pätnástich au tobusov, 

aj tie sme riešili úverom.  

To znamená, že je logické, že zvýši sa úverová 

zad ĺženos ť Dopravného podniku, no jednoducho, ke ď mesto 

nemá zdroje na investície, tak žiadna iná možnos ť nie je, 

len rieši ť to úverom. 
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Týchto sto autobusov takisto by sme, by sme 

potrebovali, potrebovali rieši ť úverom. Akou formou, to je 

zatia ľ pred časné hovori ť. Ale my sme už urobili nejaké prvé 

prieskumy a medzi bankami a keby ste nám dali mandá t, mali 

by sme na to zhruba tri týždne, tak si myslím, že b y som 

vám dokázal v priebehu teda na nasledujúcej novembr ovej 

schôdzi zastupite ľstva predloži ť už aj nejakú konkrétnu 

predstavu, že ko ľko by to stálo, ako, ako by vyzerala 

splátkovos ť, to znamená na aké obdobie a ako by tá 

zadlženos ť vyzerala celkom. 

Na podporu tohto, tohto nášho, tejto našej požiadav ky 

chcem poveda ť, že tak, ako som povedal, my sme v priebehu 

dvoch rokov, čo sme tu, vysú ťažili a, a bude dodaných 

v nasledujúcich, v nasledujúcich dvoch, troch rokov  budú 

vozidlá za dvestopä ťdesiat miliónov eur. Keby sme neboli 

využili tú možnos ť z eurofondov, myslím si, že, neviem si 

predstavi ť, akým spôsobom by mesto Bratislava dokázalo 

zabezpe či ť obnovu trolejbusov, ktoré boli v katastrofálnom, 

ktoré sú v katastrofálnom stave.  

My sme od za čiatku roka vyradili štyridsa ťosem 

vozidiel, ktoré jednoducho sú už prevádzkyneschopné . To je 

jedenás ť trolejbusov a tridsa ťsedem, tridsa ťsedem 

autobusov. 

K celkovej tej situácii, v ktorej proste Dopravný 

podnik Bratislava sa nachádza z h ľadiska ekonomiky by som 

len uviedol, že (gong) toto všetko súvisí. Môžem? T oto 

všetko súvisí aj s prevádzkovými zdrojmi, ktoré, kt oré 

mesto Bratislava poskytuje Dopravnému podniku. Na 

ilustráciu by som povedal, že isto si mnohí pamätát e, že od 
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roku 2008 do roku 2010 narástli kilometre, vozokilo metre, 

to znamená to, čo si mesto objednalo v Dopravnom podniku 

o tri milióny kilometrov. O tri milióny kilometrov.  

A pokia ľ v roku dvetisíc, 2009 Dopravný podnik dostal 

dotáciu pä ťdesiatštyri a pol milióna eur na štyridsa ťštyri 

a pol milióna kilometrov, tak v roku 2013 na štyrid saťpäť 

a pol milióna kilometrov sme dostali dotáciu pä ťdesiattri 

a pol. Čiže ešte o milión menej.  

Ja som dal prepo číta ť len infláciu za tie uplynulé tri 

roky keby sme sa odvinuli od pä ťdesiatštyri miliónov, len 

na základe inflácie by sme v roku, v tomto roku mal i ma ť 

šes ťdesiat miliónov prevádzkovú dotáciu. Len na základe  

inflácie, ani o euro viac.  

Okrem toho chcem spomenú ť, že toto všetko, toto všetko 

proste spôsobuje komplikácie, pretože tá údržba týc h 

starých vozidiel je jednoducho z roka na rok náro čnejšia.  

Takisto chcem spomenú ť, že neuhradená strata mesta je 

šestnás ť miliónov eur, ešte nie čo viac dokopy.  

Takže my sme sa snažili a snažíme racionaliza čnými 

úspornými opatreniami rieši ť celý chod Dopravného podniku. 

Napríklad v porovnaní oproti roku 2011, ke ď sme nastúpili 

v lete, ale tam sme už nevedeli všetko ovplyvni ť, ale 

ovplyvnili sme to, že z plánovanej dvanás ť miliónovej 

straty sme urobili tri a pol prevádzkovú prevádzkov ú 

stratu. A ešte sme dokázali tri a pol milióna rieši ť 

opravné položky, čo je problém minulosti. Keby sme to 

neboli urobili, tak dvanás ť plus tri a pol máte v roku 

jedenás ť pätnás ť a pol miliónovú stratu.  
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My sme znížili náklady v roku 2012, poprosil by som , 

oproti roku 2011 o pä ť miliónov. Znížili sme náklady. Čiže 

nikto nemôže nás nejakým spôsobom podozrieva ť, že, že, že 

jednoducho tými nákladmi mrháme, alebo že ich nejak o, 

nejako mí ňame tak ako, tak ako nie je treba.  

Zo stodvadsa ť jedna miliónov sme znížili na 

stošestnás ť. To je výsledok nášho snaženia, to je to, čo 

som ja prijal s mojim manažmentom, ke ď sme nastúpili.  

A to sa prejavilo napríklad aj v kalkuláciách. Lebo  

tie kalkulácie, tie sa sem tam spomínajú a bola ta,  boli 

také otázky okolo toho. V roku 2011 na jeden vozoki lometer 

dve pä ťdesiatšes ť a po tých opatreniach, ktoré sme prijali 

v roku 2012 sme mali dve štyridsa ťosem.  A pre zaujímavos ť 

v roku 2009 na jeden vozokilometer bola dotácia jed na celá 

dvestodvadsa ťšes ť eura, tento rok máme jedna celá 

stosedemdesiatpä ť eura.  

Čiže to sú všetko, to sú všetko čísla, ktoré, ktoré 

hovoria o tom, že jak investi čné prostriedky, ktoré chýbajú 

na nákup a potom samozrejme tie staré vozidlá sú ná ro čné na 

opravu, tak aj prevádzkové zdroje sú, sú nedostato čné.  

Pokia ľ budú nejaké otázky, tak rád zodpoviem. 

Predsedajúca: Ing. Viera   K i m e r l i n g o v á ,  

I .  námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem pekne pánu riadite ľovi.  

Otváram diskusiu. 
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Prihlásený do diskusie je pán poslanec Bendík.  

Nech sa pá či. 

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

Ďakujem pekne za slovo.  

Chcem využi ť príležitos ť, ke ď tu máme pána generálneho 

riadite ľa a predsedu predstavenstva a v súvislosti s dvoma 

vecmi, vecami, ktoré som jednak našiel na, na strán kach 

bratislava.sme.sk a potom druhú vec, ktorú, ktorú t eda tiež 

spomeniem.  

Tá jedna sa týka v podstate predražených poistiek p re 

manažérov Dopravného podniku. Ak teda tie obhajoby typu, 

že, že manažéri podniku musia by ť poistení, nako ľko môže 

tam vzniknú ť škoda, ja by som rád zacitoval Obchodný 

zákonník § 194 odstavec 5, člena predstavenstva nezodpovedá 

za škodu, ak preukáže, že postupoval pri výkone svo jej 

pôsobnosti s odbornou starostlivos ťou a v dobrej viere, 

čiže konal v záujme spolo čnosti. Členovia predstavenstva 

nezodpovedajú za škodu spôsobenú spolo čnosti konaním, ktorú 

vykoná, ktorou vykonávali uznesenie valného zhromaž denia.  

Ja sa chcem spýta ť, aké, aké škody predpokladáte, že 

by mohli vzniknú ť pri podpisovaní zmlúv za Dopravný podnik? 

Teda táto poistka napríklad chráni pri škodách spôs obených 

pri neoprávnenom prepustení zamestnanca, sexulánom 

obťažovaní alebo šikane. Taktiež táto poistka chráni 

manažérov pri skres ľovaní skuto čností, prekro čení 

právomoci, neoprávnenom pride ľovaní práce, diskriminácií, 

zanedbávaním povinností, ob ťažovaní, chráni aj majetok 

manžela a manželky.  
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Pre porovnanie, napríklad v Prahe platia za poisten ie 

iba šes ťdesiatštyritisíc eur a sú poistený na dvojnásobnú 

sumu. To znamená a v podstate u nás je to 

dvestoosemdesiattisíc a máme polovi čnú sumu. To znamená 

v Prahe je šes ťdesiatštyritisíc eur je poistné, poistná 

suma je tridsa ťdva miliónov eur, náš Dopravný podnik platí 

poistné dvestoosemdesiattisíc eur, poistná suma je šestnás ť 

miliónov eur.  

Podľa mňa ide o zbyto čnú a drahú poistku pre manažérov 

tohto podniku. Takéto poistky sa poskytujú pre mana žérov 

súkromných spolo čností, ktoré obsahujú aj benefit a to 

kapitálové poistenia, to znamená de facto sporenie pre 

poistencov.  

Celková suma poistenia za toto volebné obdobie tak 

predstavuje viac ako jeden milión eur a realizuje s a 

v čase, ke ď ste sa zaviazali realizova ť úsporné opatrenia, 

ale bohužia ľ ako aj ja človek, ktorý cestuje bratislavskou 

emhádečkou vidím iba také šetrenie na, na cestujúcej 

verejnosti. To je prvý, prvý bod, ktorý, ktorý teda  by som 

chcel k tomuto bodu vysvetlenie.  

Ďalej máme tu bod, ktorý sa týka neposkytovania 

informácií členovi predstavenstva pánovi Bútorovi zo strany 

vedenia Dopravného podniku. 

Podľa Obchodného zákonníka znova § 54 bod 5, členovia 

predstavenstva sú povinní vykonáva ť svoju pôsobnos ť 

s náležitou starostlivos ťou, ktorá zah ŕňa povinnos ť 

vykonáva ť ju s odbornou starostlivos ťou a v súlade so 

záujmami spolo čnosti a všetkých jej akcionárov. Najmä sú 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 24. októbra 2013  

 116 

povinní zaobstara ť si a pri rozhodovaní zoh ľadni ť všetky 

dostupné informácie týkajúce sa predmetu rozhodnuti a.  

Rokovací poriadok v článku jedna odstavec sedem tam sa 

uvádza, že člen predstavenstva má právo kontrolova ť 

akéko ľvek materiály súvisiace s činnos ťou obchodnej 

spolo čnosti.  

Chcel by som sa spýta ť predsedu predstavenstva, ako si 

má plni ť svoje povinnosti člen predstavenstva a kontrolova ť 

činnos ť obchodnej spolo čnosti, ke ď nie sú mu poskytované 

informácie, o ktoré žiada?  

Samozrejme je potrebné spomenú ť aj problematický 

tender na nákup nových trolejbusov, ktorý, ktorý bo l 

zrušený. Ktorý teda nariadil zruši ť Úrad pre verejné 

obstarávanie pre netransparentné nastavenie niektor ých 

kritérií. Pod ľa informácií za diskrimina čné 

a netransparentné, uznal aj hodnotenie technických 

parametrov. Samozrejme, ke ďže celý tento projekt mal by ť 

financovaný z prostriedkov Európskej únie, za diskr imináciu 

a netransparentnos ť hrozila, že Európska komisia by náklady 

na daný projekt nepreplatila.  

V podstate aj na tlak poslancov, na, aj na to, že Ú rad 

pre verejné obstarávanie zrušil tento tender, tak s a 

podarilo vysú ťaži ť ove ľa lepšie podmienky. Pretože prebehla 

verejná obchodná sú ťaž kde sa prihlásil nie jeden ale dvaja 

záujemcovia.  

Ja by som chcel, pán generálny, aby ste k tomuto 

zaujali nejaké stanovisko.  
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Predsedajúca: Ing. Viera   K i m e r l i n g o v á ,  

I .  námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Pán riadite ľ, budete si tie otázky zna či ť, dobre? A na 

konci, potom, pri takom závere čnom slove  budete odpoveda ť, 

lebo máme prihlásených viacero poslancov. 

Teraz je do diskusie prihlásený pán poslanec Kolek.   

Nech sa pá či, má slovo.  

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

Ďakujem za slovo. 

Ďakujem aj pánovi generálnemu riadite ľovi za uvedenie 

materiálu. 

S mnohým sa ur čite dá s ním súhlasi ť. Ten stav 

technický, tak ako je popísaný, tak ako sme ho  v m ateriáli  

nakoniec mali možnos ť naštudova ť, ur čite nemá dô, alebo 

nemáme dôvod k nejakým pochybnostiam, že tu je teda  umele 

vytváraný stav, ktorý treba radikálne a ihne ď rieši ť.  

Čo mňa však akože na tomto materiály zaráža, je jedna 

vec a to je vz ťah medzi magistrátom, teda hlavným mestom 

Bratislava a Dopravným podnikom. Tento vz ťah je pre nás 

poslancov nejasný, nezadefinovaný, neur čitý.  

Pokia ľ tu hovoríme o pôži čke, ktorý, ktorú 

v úvodzovkách by sme my schva ľovali, že si Dopravný podnik 

môže zobra ť, vzápätí vieme, že túto ťarchu splácania 

preberáme na seba.  
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Netreba dva krát zdôraz ňova ť, že primátor sa tu vždy, 

keď sa dostáva do úzkych, vždy odvoláva na zlé rozhodn utia 

minulých období, ktoré zad ĺžili mesto, ktoré spôsobili ten 

stav, v ktorom sme.  

Nedá, neviem teda konkrétne hovori ť, ale ur čite jedna 

z tých podlžností je aj v tom, že aj za toho minulé ho zlého 

obdobia boli nakupované mnohé, mnohé a nové dopravn é 

prostriedky.  

Čiže jedna vec je, že to, čo urobil niekto iný je zlé, 

už len preto, že sme sa dostali do finan čného úveru. Z 

Vzápätí teda riešime problém, ktorý technicky si 

vyžaduje riešenie a to  už považujeme za správne.  

Mám návrh na zmenu uznesenia, potom ho, potom ho 

zdôvodním.  

Čiže v bode B navrhujem celý text zruši ť a nahradi ť 

novým: žiada primátora, aby na nasledujúce mestské 

zastupite ľstvo predložil správu o finan čnej a hospodárskej 

situácii Dopravného podniku, a. s. vrátane inventar izácie 

majetku a zmluvných vz ťahov s hlavným mestom Bratislava 

a tak umožnil riešenie problému náhrady najstarších  

vozidiel kúpou nových.  

Pre čo prichádzam s týmto návrhom podmieni ť najskôr náš 

súhlas s tým, aby sme si vyjasnili vzájomný vz ťah. A teda 

hospodársky vz ťah je zbyto čné zdôvod ňova ť, ve ď je to naša 

povinnos ť, aby sme mali preh ľad o tom, ako hospodárime. 

Ilustrujem to ale zápismi z ostatných inventarizáci í, ktoré 

boli urobené.  
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Nad ú čtom 061 v roku desa ť, ke ď sa vykazuje 

nezrovnalos ť, tak sa hovorí: inventariza čný súpis majetku 

v správe Dopravného podniku nebol do 18. 1. 2011 

predložený. Navrhujeme zmenu zmluvy o spracovaní, 

o spravovaní majetku hlavného mesta zo d ňa 20. 4. 94 

v znení dodatkov. V spolupráci s Dopravným podnikom  upravi ť 

spôsob evidencie majetku a správy, zosúladenie zmlu vných 

vz ťahov s platnou legislatívou. To bol rok desa ť.  

Čítam so zápisu z roku jedenás ť. Inventariza čný súpis 

majetku v správe Dopravného podniku nebol do 18. 1.  2012 

predložený. Navrhujeme zmenu zmluvy, o spravovaní m ajetku 

hlavného mesta SR Bratislavy zo d ňa 20. 4. 94 v znení 

dodatkov. V spolupráci s Dopravným podnikom upravi ť spôsob 

evidencie majetku a správy, zosúladenie zmluvných v zťahov 

s platnou legislatívou. Zmluvy s Dopravným podnikom , zmluva 

s Dopravným podnikom je v roku dvanás ť v štádiu 

rozpracovania. Spolupracuje na nej DPB, OLP a SNM.  

Čítam zápis z roku, z inventariza čnej správy za rok 

dvanás ť. Inventarizácia majetku na ú čte 069 nebola do 

ukon čenia inventarizácie vykonaná. Zmluva s Dopravným 

podnikom bola v roku dvanás ť v štádiu rozpracovanosti. 

Spolupracuje na nej DPB, OPL, SMN, pribudol FIN. 

Čiže z tohto, čo tu odznelo, naozaj, vážené kolegyne, 

kolegovia, berme tento problém a tento  ako vážny n ie len 

z toho technického h ľadiska, ale aj z tej našej 

zodpovednosti za to, ako sa rozhodujeme. Dúfam teda , že 

tento, tento môj návrh podporíte, už len pre to, že  si 

ctíme to, čo sme s ľúbili na za čiatku, že o majetku mesta 

budeme, budeme a vždy rozhodova ť zodpovedne.  
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Ďakujem. 

Predsedajúca: Ing. Viera   K i m e r l i n g o v á ,  

I .  námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem pekne. 

S faktickou poznámkou je prihlásený pán riadite ľ 

magistrátu.  

Nech sa pá či. 

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

Musím zareagova ť na pána poslanca lebo ve ľa vecí 

podmie ňuje inventarizáciou, ktorá sa tu vle čie už nieko ľko 

rokov a to neni len teraz, to je už akože dlho, dlh oro čný, 

nieko ľkoro čný problém, ktorý sa snažíme vyrieši ť a myslím 

si, že sme na dobrej ceste. Opakujem, myslím si, že  sme na 

dobrej ceste. Zmluva je pripravená. Je to vyriešené . 

Vydiskutovali sme túto zmluvu aj s auditorom, je to , je to 

prejdené aj z ich  strany, takže je to pripravené n a to, 

aby sme, aby sme vy čistili tieto vz ťahy.  

Ale tu nejde o to, ako, podmie ňova ť toto financovanie 

inventarizáciou a podobnými vecami, samozrejme, je to 

treba, aj ja som za to a samozrejme zapájam sa aj d o 

týchto, do týchto vecí, ale čo je najdôležitejšie, je 

poveda ť si, ako chceme do budúcna financova ť Dopravný 

podnik a poveda ť si aká je, aká je, aký je udržate ľný 

rozvoj Dopravného podniku po finan čnej stránke, stanovi ť si 

nejaké benchmarky a vypracova ť si na to nejaký zámer. Ko ľko 

chceme dáva ť do toho Dopravného podniku? Ani nie, že ko ľko 
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chceme, a ko ľko Dopravný podnik potrebuje na to, aby 

dokázal svoju funkciu vykonáva ť tak, ako sa, tak ako ju 

požadujeme.  

Takže to je dôležité, to je dôležité vypracova ť 

a pripravi ť si takúto štúdiu. A to som povedal či už to 

bolo myslím aj na finan čnej komisii, aj na stretnutiach, 

ktoré sme mali aj na mestskej rade. Je dôležité vyp racova ť 

takýto zámer, ktorý nám povie, na čom sme a čo je treba 

urobi ť a ko ľko je treba zainvestova ť do Dopravného podniku, 

aby mohol fungova ť tak, ako chceme. 

Ja si nemyslím, že toto je samozrejme vec, ktorú má  

vykona ť iba magistrát alebo Dopravný podnik. Bolo by 

optimálne aby to bola tretia strana, nejaký nezávis lý 

pohľad na to a aby sa použili samozrejme aj nejaké 

benchmarky na to, ako sú financované a ako fungujú dopravné 

podniky niekde inde. Na to by sme sa mali zamera ť a da ť si, 

dať si, da ť si za úlohu, aby sa takýto materiál vypracoval 

a pod ľa neho by sme mohli, aby sme pod ľa neho mohli 

fungova ť do budúcna a poveda ť si aká bude budúcnos ť 

a fungovanie Dopravného podniku.  

Predsedajúca: Ing. Viera   K i m e r l i n g o v á ,  

I .  námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Na faktickú poznámku bude reagova ť pán Kolek. 

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

Ďakujem za slovo. 

Ja v ur čitých bodoch môžem súhlasi ť s pánom 

riadite ľom. Naozaj nachádzame sa na ceste, len každá cesta 

má dva smery. Pod ľa mňa ten správny smer je, aby sme si 

vy čistili to, čo  bolo, aby sme nastolili jasné pravidlá, 

lebo ten opa čný smer, kto, aký navrhuje pán riadite ľ vedie 

do záhuby. Doslova do záhuby, lebo pokia ľ dojde, a to 

neberme ako čierne ma ľovanie reality, pokia ľ dojde 

k zreálneniu hospodárenia hlavného mesta, naozaj mô žeme by ť 

prekvapení, v akých číslach sa nachádzame. Tie skryté 

zad ĺženia, pokia ľ raz si dá niekto tú námahu, že ich 

vy čísli a prilepí k tým reálne, reálne zatia ľ priznávaným, 

sa môžu sta ť záhubou pre mesto.  

Ďakujem. 

Predsedajúca: Ing. Viera   K i m e r l i n g o v á ,  

I .  námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem pekne. 

(poznámka: po čuť slová „takže, môžem?“) 

Pán riadite ľ, pán riadite ľ, Vy už nereagujte.  

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

Pardon. 
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Predsedajúca: Ing. Viera   K i m e r l i n g o v á ,  

I .  námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

Nechajme, pán riadite ľ, tieto reakcie až na koniec, 

lebo budú ur čite k tomu hovori ť. 

(poznámka:  po čuť vravu z rokovacej sály) 

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

No, prepá čte, ale ke ď môžem.  

Predsedajúca: Ing. Viera   K i m e r l i n g o v á ,  

I .  námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

Budú k tomu ur čite hovori ť ešte aj iní poslanci 

a budete ma ť možnos ť potom spolu s riadite ľom Dopravného 

podniku reagova ť aj Vy, ale v takom závere čnom slove si to 

nechajte. Dobre? 

Pán, pán poslanec, starosta Pilinský. 

Nech sa pá či. 

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

Ďakujem. 

Ja by som sa rád spýtal pána generálneho riadite ľa 

Dopravného podniku oh ľadne tohto pripravovaného nákupu 

autobusov, či sa po číta s nejakými autobusmi, ktoré by teda 

z tohoto balíku týchto autobusov boli na, na zemný plyn? 

Prednedávnom prebehla teda aj v správach informácia  

ohľadne toho, že teda Bratislava má jedno z najviac 
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zne čistených ovzduší. Rovnako by tým ur čite sme prispeli 

k znižovaniu uhlíkovej stopy nášho hlavného mesta.  

Preto sa chcem spýta ť, že či sa uvažuje aj s nejakým, 

s nejakým podielom autobusov na zemný plyn, ak nie,  tak 

pre čo? 

Ďakujem. 

Predsedajúca: Ing. Viera   K i m e r l i n g o v á ,  

I .  námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Ďalej nasleduje pán poslanec Nesrovnal. 

Nech sa pá či. 

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

Ďakujem za slovo. 

Ja by som rád nadviazal tam, kde je, skon čil kolega 

Borgu ľa v inom bode, aj pán riadite ľ Gajarský. 

My musíme postavi ť vz ťah mesto Dopravný podnik na 

nejaký systémový zdravý základ. My dotujeme Dopravn ý podnik 

ro čne čiastkou viac ako pä ťdesiat miliónov euro. Tá 

variuje. Teraz som po čul, že dlžíme, mesto dlží Dopravnému 

podniku šestnás ť miliónov euro. Dobre som to po čul pán 

riadite ľ? 
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Ing. Ľubomír   B e l f i ,    

predseda predstavenstva a generálny riadite ľ Dopravného 

podniku Bratislava, a. s. 

To je neuhradená strata z minulých období.  

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

Neuhradená strata z minulých období.  

Nakúpili sa elektri čky a trolejbusy za dvestopä ťdesiat 

miliónov. Dvadsa ť. Dvestopä ťdesiat? 

Ing. Ľubomír   B e l f i ,    

predseda predstavenstva a generálny riadite ľ Dopravného 

podniku Bratislava, a. s. 

To, to je dvestopätnás ť je to.  

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

Dvestopätnás ť. Skrátka pä ť percent z toho bude plati ť 

mesto. S tým máme ve ľký, už len s týmito piatimi percentami 

máme veľký problém. Nehovorím o tom, ktorý zazna čil, o tom 

probléme ved ľajšom, čo s tým súvisí, čo nazna čoval 

námestník Budaj, že nemáme, ideme robi ť cyklostojany 

a nemáme cyklotrasy. Toto je obdobné, budeme ma ť 

elektri čky, ktoré nebudú ma ť po jazdi ť po akých ko ľajách 

a budeme ma ť trolejbusy, s ktorými budeme stá ť v zácpach  

a na tých deravých cestách. Ale prosím, je to proje kt 

financovaný z eurofondov, bolo to výhodné.  



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 24. októbra 2013  

 126 

A my, do tejto situácie ideme kúpi ť ďalších sto nových 

autobusov. A aj pán Borgu ľa sa správne pýtal, že  čo 

vlastne mesto chce od Dopravného podniku? Ko ľko mi 

potrebujeme? Je tam niekde nejaká informácia ko ľko 

potrebujeme? A ja nemám na to odpove ď, lebo štúdia 

dopravnej obslužnosti nie je. A to je ten základný 

dokument, ktorý má poveda ť, čo vlastne potrebuje Bratislava 

od Dopravného podniku. Štúdia nie je.  

Nie je dopravný generel stále dokon čený. Ďalší zásadný 

dokument, ktorý nám má poveda ť, čo vlastne potrebujeme 

a kadia ľ tie autobusy budú jazdi ť.  

A tu je proste na stole návrh sto autobusov s nejak ým 

financovaním. S financovaním úveru, ktorý ale nerob me si 

žiadne ilúzie, budem spláca ť my, Bratislava. Nikto iný ten 

úver spláca ť nebude.  

A som prekvapený, pán riadite ľ, že Vy ste schopný 

dojedna ť za tri týždne úver na sto autobusov. To je 

skuto čne rekordná, rekordná d ĺžka negociácie s bankami.  

Preto ja sa pripájam k návrhu pána Koleka, ktorý ži ada 

najprv povedzme si kde stojíme. Ako, ako si stojí D opravný 

podnik, aké má financie, ko ľko mu dlží mesto, aké sú vz ťahy 

právne medzi mestom a Dopravným podnikom, pretože s kuto čne 

nie je dokon čená inventarizácia, nevieme čo má v majetku 

a čo odpisuje mesto, nevieme čo má v majetku, čo odpisuje 

Dopravný podnik a či je to tak správne, či tam nevytvárame 

nejaké straty. Nepoznáme tú zmluvu. Dajme si toto v šetko na 

stôl, povedzme si čo potrebujeme a potom samozrejme riešme 

tie autobusy, ktoré tiež musíme rieši ť, lebo však sú zlé. 
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To máte pravdu, že sú rozbité tie autobusy a my sa k tomu 

musíme nejako postavi ť. Ale postavme sa, sa k tomu so 

zdravým rozumom a najprv si povedzme kde sme, kde j e mesto, 

kde je Dopravný podnik, čo potrebujeme a na čo máme peniaze 

a čo teda kúpime a nie opa čne. Nie, povedzme si, kúpime sto 

autobusov a potom za čneme teda rieši ť z čoho to splatíme 

a či ich vlastne potrebujeme a ako to teda je.  To je úplne 

opačný postup. 

Takže znovu opakujem, sme za to, aby sa tie autobus y 

riešili, to musíme vyrieši ť tento problém, ale zvo ľme 

logický a racionálny postup normálneho starostlivéh o 

hospodára a povedzme si najprv základné čísla, základné 

fakty a potom sa venujme týmto detailom. 

Takže preto som, podporujem návrh kolegov Koleka.  

Ďakujem. 

Predsedajúca: Ing. Viera   K i m e r l i n g o v á ,  

I .  námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem pekne. 

S faktickou poznámkou pán poslanec  Greksa reaguje na 

poslanca Nesrovnala.  

Marian   G r e k s a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Ja by som sa možno len spýtal takú vec, že ak sa 

nekúpia nové autobusy, tak kedy najskôr za čneme  chodi ť 

peši v Bratislave? 

Ďakujem. 
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Predsedajúca: Ing. Viera   K i m e r l i n g o v á ,  

I .  námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

Reaguje na faktickú na svoju adresu pán poslanec 

Nesrovnal. 

Nech sa pá či. 

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

Neviem, či to bola otázka na m ňa. Ale ja som nehovoril 

o nekupovaní autobusov, ja som hovoril o systematic kom 

riešení problému.  

Predsedajúca: Ing. Viera   K i m e r l i n g o v á ,  

I .  námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem. 

Ďalej do diskusie je prihlásený pán poslanec Hr čka.  

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Pán Belfi, ja by som sa chcel spýta ť. Ono viete, 

častokrát ke ď sem ktoko ľvek príde, vychrlí ve ľké množstvo 

údajov, je to o tom, je to nejakej dôvere, že či tie údaje 

teda sú pravdivé, alebo nie sú pravdivé.  A napríkl ad ja by 

som Vám povedal nieko ľko skúseností, z ktorých ja teraz tým 

údajom, ktoré Vy hovoríte, bohužia ľ, neverím, a sú to 

nasledujúce: 

Keď ste tu obhajovali tender, že pre čo boli zadané 

kritériá ako boli, ja som sa síce vtedy čudoval nad danými 

kritériami, ale obhájili ste ich vcelku, vcelku tak , že som 
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tomu aj uveril, že naozaj to má nejaký význam. Nako niec sa 

ale ukázalo, že to ten význam asi nemalo a dokonca to bolo 

spochybnené a tender sa musel urobi ť znova. 

Vtedy ste tvrdili, že tender sa nemôže urobi ť znova, 

lebo sa nestihne. Napriek tomu zázra čne sa znova stihol. To 

bolo druhý krát.  

Tretí krát som sa do čítal niekde na blogu, že predseda 

predstavenstva a generálny riadite ľ Dopravného podniku 

Ľubomír Belfi sa dôrazne ohradzuje vo či tvrdeniu predsedu 

dopravnej komisie Jozefa Uhlera pre denník SME, pod ľa 

ktorého je nominant strany SMER. Potom som sa ale n eskôr 

dočítal, že strana SMER cez svoju hovorky ňu potvrdila, že 

ste ich nominant.  

A v neposlednom rade, ako, vzbudzuje to vo mne také  

tie nejasnosti, že teda čo z toho, čo hovoríte je pravda 

a čo z toho, čo hovoríte je polopravda a čo z toho je 

nepravda.  

A potom sa dostávame k hospodáreniu, čo už kolega 

Bendík spomínal, čo sa týka poistiek. Na jednej strane teda 

nemáte peniaze, strašne šetríte, na druhej strane m áte 

dvestoosemdesiattisíc eur ro čne na poistky, ktoré za toto 

volebné obdobie presiahnu jeden milión eur, pri čom Praha, 

ktorá má, pod ľa mňa, vä čšie množstvo dopravných 

prostriedkov, má metro a podobne, ktorá pod ľa mňa má 

väčších manažérov, nechcem tým teda nejakým spôsobom 

znevažova ť týchto, ale predsa len, dobre viete, že v Prahe 

celkovo pracovné pozície sú lepšie hodnotené a pret o sú aj 

lukratívnejšie a tí šikovnejší chodia zvä čša pracova ť tam 
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a nie sem, tak tým sta čí šes ťdesiatštyritisíc eurová 

poistka na dvojnásobné krytie.  

Keď si zoberieme Dopravný podnik Košice a podobne, tak  

tým dokonca ešte menšie poistky. Ale ja sa pýtam, k oľko 

takýchto nehospodárnych vecí máte? A možno keby ste  takéto 

resty za čali odstra ňova ť a za čali na nich pracova ť, možno 

by ste nepotrebovali od nás peniaze, možno by ste s em 

nechodili s tým, aby sme vás dotovali a možno by st e to 

dokázali pokry ť z vlastných zdrojov.  

Ale otázka, aké tie zdroje sú, ja nemám šancu vedie ť 

tie čísla, ktoré hovoríte, nemám si ich ako overi ť, je to 

o dôvere, ale vzh ľadom k tomu, čo som uviedol, prepá čte, ja 

proste tým číslam neverím. Musíte ma presved či ť nie čím 

iným, ale to, že prídete a vychrlíte údaje, pokia ľ tu 

nebudú nejaké relevantné údaje, nejaká analýza, nie čo, čo 

hovoril pán Kolek, aby sa tu proste nie čo pozrelo, ako, aké 

je to hospodárenie v skuto čnosti, neviem si predstavi ť, že 

by som za toto zahlasoval. Nehovoriac o tom, že nie koľko 

krát som tu po čul pána primátora, že aký dlh tu mi 

preberáme, jako nakúpilo predchádzajúce vedenie aut obusy 

a my ich musíme teraz spláca ť. De facto ideme urobi ť presne 

to isté, ideme to nakúpi ť na úver s tým, že nech to tí po 

nás posplácajú. Ak toto je zodpovedné, tak pod ľa mňa nie. 

Ďakujem. 

Predsedajúca: Ing. Viera   K i m e r l i n g o v á ,  

I .  námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem pekne. 
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Prihlásený do diskusie je aj riadite ľ magistrátu 

Gajarský.  

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

Ďakujem. 

Ja som nemohol už reagova ť  na poslanca Koleka, na to 

čo povedal. Ja neviem, neviem čo mal na mysli pod, pod tým, 

že je to cesta do záhuby. Čo je, prosím Vás pán poslanec, 

cesta do záhuby v tom, čo som ja povedal, ke ď som povedal, 

aby sme zreálnili situáciu, aby sme si povedali kam  chceme 

ís ť a ako chceme financova ť Dopravný podnik do budúc, do 

budúcnosti dlhodobo? V čom je to cesta do záhuby? 

Nerozumiem tomu, čo ste povedali. A poprosím Vás, aby ste 

to vysvetlili.  

A tak isto chcem zareagova ť aj na pána poslanca 

Nesrovnala. To, čo povedal on, tak v podstate súhlasí so 

mnou to čo som povedal, aby sa zreálnila situácia, aby sa 

pripravil dlhodobý plán financovania Dopravného pod niku 

tak, aby sme vedeli zabezpe či ť dlhodobé fungovanie 

Dopravného podniku. 

Ďakujem. 

Predsedajúca: Ing. Viera   K i m e r l i n g o v á ,  

I .  námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Ale pán riadite ľ, ja by som bola rada, keby ste si Vy 

tieto svoje otázky nechali tiež do závere čného slova, lebo 

diskusia je najmä preto, aby poslanci kládli otázka  a nie, 
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Vy aby ste im dávali otázky, na ktoré Vám potom maj ú oni 

odpoveda ť.  

S faktickou poznámkou pán poslanec Kolek a potom pá n 

poslanec Nesrovnal.  

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

Ďakujem, budem rýchly. 

Tá cesta do záhuby je v tom smere. Vy ste druhým, 

jedným dychom doplnili, ale dnes treba kúpi ť autobusy.  

Ďakujem. 

(poznámka:  po čuť slová riadite ľa magistrátu 

„nepovedal“) 

Predsedajúca: Ing. Viera   K i m e r l i n g o v á ,  

I .  námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

Pán riadite ľ, dos ť. 

Pán poslanec Nesrovnal s faktickou poznámkou. 

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

Ďakujem, pani námestní čka, že ste povedali. Pretože 

poslanci tu kladú otázky zamestnancom úradu a nie ú rad, 

úradníci poslancom. To je prvá vec, to by ste si mo hli 

uvedomi ť.  

Druhá vec, boli ste pre č. Ja som Vám dal za pravdu, že 

musíme sa systémovo k tomuto postavi ť, ale systém nie je 

to, že dneska povieme, že ideme kupova ť sto autobusov bez 
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toho, aby sme vedeli, ko ľko mesto potrebuje vozokilometrov, 

kde budú tie autobusy jazdi ť, aké financovanie má Dopravný 

podnik a čo to mesto bude stá ť.  

Takže oto čme to, dajme si tieto základné informácie na 

stôl, dajme si ich čo najskôr, pretože tú situáciu chceme 

rieši ť a autobusy obstara ť, ale za čnime zo správneho konca.  

Predsedajúca: Ing. Viera   K i m e r l i n g o v á ,  

I .  námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec Uhler.  

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

Ďakujem. 

Podľa, pod ľa príhovorov, ktoré som si tu vypo čul, 

môžem konštatova ť, že vä čšina z vás, alebo takmer všetci 

vecne nenamietajú tomu, že my naozaj potrebujeme au tobusy, 

pretože bu ď nimi jazdia, alebo ich minimálne vidia alebo 

počúvajú cestujúcich, ktorí ich využívajú. Nemyslím si , že 

títo cestujúci by mali dopláca ť na to, že my máme akési 

inventariza čné majetkové problémy medzi mestom a Dopravným 

podnikom.  

Tak isto si nemyslím, že je vhodné, aby sme nezobra li 

úver a oto čili to. Tak môžme šetri ť. Každý rok si ušetríme 

milión a ke ď sa to nazbiera, potom ich kúpime ale dovtedy 

to bude tak, ako povedal Marián Greksa, budeme chod i ť peši.  
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Takže ja by som poprosil o to, aby sme sa kladne 

k tomuto vyjadrili, či už podporíte návrh pána Koleka alebo 

nepodporíte, myslím si, že aj to, čo je navrhnuté, aj to čo 

pán Kolek navrhuje, sú kladné vyjadrenia k tomu, že  áno 

chceme, ale chceme ešte pred tým nie čo vidie ť, chceme 

vidie ť akým spôsobom to bude financované, chceme vidie ť 

ďalšie detaily.  

Pokia ľ viem od pána generálneho riadite ľa aj od pána 

riadite ľa Gajarského, tak na inventarizácii sa pracuje 

a mala by by ť ve ľmi, teda čoskoro ukon čená. 

Ja by som skôr ešte k jednej veci, ktorá by nás 

v prípade nákupu mohla trápi ť neskôr, alebo teda mohla by 

trápi ť samotnú prevádzku Dopravného podniku, a to je 

roztrieštenos ť vozového parku. Pretože máte tam tabu ľku, je 

tam myslím, šestnás ť alebo sedemnás ť druhov autobusov a to 

si nemyslite, že ke ď je jeden druh autobusu, že má rovnaké 

náhradné diely. Je tam taký typ, ktoré otvoríte šty ri ved ľa 

seba a na prvý poh ľad sú tam úplne iné motory. A toto je 

obrovský problém pri nákupe náhradných dielov. Ja b y som sa 

preto prihováral, aby sme teraz dali nejaký signál,  že my 

nepotrebujeme devä ť a pol metrové, desa ť a pol metrové, 

dvanás ť metrové, pätnás ť metrové a osemnás ť metrové 

autobusy a skúsme odtia ľ, je to v časti, teda berie na 

vedomie vypusti ť slová desa ť a pol metrové a potom pätnás ť 

metrové. Úplne nám sta čia krátke devä ť metrové, dvanás ť 

metrové a osemnás ť metrové.  

Mám to odkonzultované aj s odborníkmi, nemal by to byť 

žiadny problém ani v Dopravnom podniku. Dokonca sa k tomu 

prihovárajú. Bol by to len taký signál, že áno, tým to 
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smerom uvažujme, aby sme mali tri druhy vozidiel. O krem 

toho sú tam ešte krátke minibusy, ale tie sú mimo t ohto. 

Tak ja by som dal návrh pozme ňovacieho, teda 

pozmeňovací návrh, kde vypúš ťame slová desa ť a pol metra 

a pätnás ť metrov. Je to technický detail, ale pod ľa mňa do 

budúcnosti ve ľmi dôležitý.  

Ďakujem. 

Predsedajúca: Ing. Viera   K i m e r l i n g o v á ,  

I .  námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Faktické poznámky.  

Pán riadite ľ magistrátu. 

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

Ďakujem, že som sa kone čne dostal k slovu.  

Ja by som, pán Nesrovnal, povedal takto. Ke ď niekto na 

mňa nie čo povie v diskusii, tak na to musím reagova ť, 

dobre? 

Druhá vec, pán Nesrovnal, ja s Vami absolútne 

súhlasím. Tam si myslím, že súhlasíme navzájom, čo ste 

povedali. Takže tam nevidím žiaden problém.  

Pán Kolek, poprosím Vás, nevkladajte mi slová do ús t. 

To, čo ste povedali vo svojej reakcii, to som vôbec 

nepovedal.  

Ďakujem. 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 24. októbra 2013  

 136 

Predsedajúca: Ing. Viera   K i m e r l i n g o v á ,  

I .  námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem pekne. 

S faktickou nasleduje pán Fiala.  

Stanislav   F i a l a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Ja by som naozaj chcel reagova ť na predre čníka, to 

znamená na pána poslanca Uhlera.  

Keď povedal, že nikto nespochyb ňuje otázku potreby 

autobusov. No m ňa mierne zneistila tá informácia, ke ď, 

ktorú som sa dozvedel, že, že bola zrušená alebo zn ížená, 

zmenšená trasa niekde do Dúbravky, pretože bola pos tavená 

nová trolejbusová tra ť z prostriedkov eurofondov. A teda 

nie som si v tejto chvíli istý, pokia ľ Bratislava dostane 

zna čné prostriedky na Nosný dopravný systém, alebo ako 

nazveme elektri čku, dostala zna čné prostriedky vo výške 

viac ako dvesto miliónov korún na trolejbusy a elek tri čky, 

či náhodou v budúcnosti nedostane zákaz používa ť autobusové 

trate tam, kde sú paralelné spolu s elektri čkovými alebo 

trolejbusovými. Inými slovami, nie som si v tejto c hvíli 

tak stopercentne istý, či nebude ma ť Bratislava povinnos ť 

prednostne používa ť elektrickú trakciu. (gong) 

Ďakujem. 

Predsedajúca: Ing. Viera   K i m e r l i n g o v á ,  

I .  námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem pekne. 
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Ďalej je s faktickou poznámkou prihlásený pán poslan ec 

Nesrovnal.  

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

Ešte chcem doplni ť tú poznámku kolegu Uhlera o tom, 

aby sme neza ťažovali ob čanov neexistujúcou inventarizáciou 

alebo zlou. Bohužia ľ, na zlú inventarizáciu ak niekto 

doplatí, tak to budú práve ob čania. A zo svojho vrecka. 

Pretože ak sa zle aktivujú aktíva, alebo zle odpisu jú 

pasíva alebo aktíva, tak vznikne ujma alebo teda šk oda 

v tomto prípade, ktorú bude musie ť niekto uhradi ť. A budú 

to teda ob čania, pretože na, cez naše spolo čné peniaze, 

ktoré mesto dáva Dopravnému podniku. Takže aj toto súvisí 

s kvalitou a cenou cestovania a ve ľmi.  

Predsedajúca: Ing. Viera   K i m e r l i n g o v á ,  

I .  námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Ďalšiu faktickú poznámku, pán poslanec Hr čka.  

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Ja by som sa chcel pána Uhlera tiež spýtal, mesto 

potrebuje. Ja keby som tu zobral zoznam toho, čo po čúvam, 

čo mesto potrebuje, tak by sme potrebovali pä ť krát taký 

rozpo čet. Nemáme.  

Moja otázka znie, či mesto na to  má? To je po prvé. 

A po druhé, tá otázka tu zaznela. On ako predseda k omisie 
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by mal vedie ť. Či naozaj dá ruku do oh ňa za to, že Dopravný 

podnik hospodárne nakladá so všetkými zverenými 

prostriedkami a či tam naozaj nemá rezervy, pretože len tá 

samotná poistná zmluva je za štyri roky jeden milió n eur. 

Ako naozaj, pod ľa môjho názoru, sa to dalo k ľudne urobi ť za 

tridsa ťtisíc, ke ď to robí Praha za šes ťdesiat, to máme 

dvestopä ťdesiattisíc eur ušetrených ro čne, krát štyri, to 

je rovný milión. Máme milión eur, ktorý sme, s prep áčením, 

prežrali na poistkách, ak toto niekomu neprekáža a to je 

také, čo je vidie ť. Kde sú ďalšie rezervy, tak  ja neviem, 

poďme to najskôr schváli ť a potom sa budeme pýta ť. Ja by 

som teda ako naozaj išiel tým smerom, že najskôr sa  

pýtajme, preverme si veci a ke ď naozaj uvidíme, že to tak 

je, tak potom môžeme ís ť ďalej. Ale v prvom rade to treba 

zisti ť aký je (gong)skutkový stav a na to treba to, čo bolo 

povedané od pána Koleka alebo Nesrovnala.  

Ďakujem. 

Predsedajúca: Ing. Viera   K i m e r l i n g o v á ,  

I .  námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem pekne. 

V diskusii pokra čuje pani poslanky ňa Černá.  

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

Ďakujem za slovo. 

Priatelia, ja vás chcem ale o nie čo požiada ť. Možno by 

sa malo prihliada ť aj na to, kde je spoj absolútne 

nevyhnutný, lebo tam nechodí ni č, na rozdiel od miest, kde 

teda tých spojov je viac, aj ke ď niektorí nadávajú, že 
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musia prestupova ť. Ja tu hájim oblas ť, ktorá je vraj 

reziden čná, ale málokde je také sústredené bývanie starých 

ľudí, ktorí kedysi tam vlastnoru čne postavili baráky 

a teraz sú z nich starcovia a starenky, ktorí teda majú 

mizerné dôchodky a chodia do nemocnice, napríklad n a 

Kramáre. A ke ď si privolávate taxík, tak sa vás opýtajú kam 

idete a ke ď poviete na Kalvárii, že na Kramáre, tak vám 

povedia, že voz nemajú. Pretože pre nich je to príl iš malá 

vzdialenos ť napriek tomu, že vä čšina z nich už má nasadenú 

nejakú pevnú taxu, ktorú zaú čtujú už len vtedy, ke ď 

nasadnete do ňho.  

Takže tá stoštyridsa ťsedmi čka býva niekedy nevyužitá. 

Predovšetkým v soboty a v nedele a v niektoré hodin y cez 

deň. Ale ráno, na obed a pri príchode do práce a návšt evy 

lekárov a všetko je plná. Takže nezabúdajte na také to veci, 

že. 

Ja viem, že to znie divne, že teda Kalvária, Kalvár ia, 

čo tá potrebuje. Potrebuje sa nejak dosta ť dole do mesta 

a potrebuje sa nejak dosta ť aj na Kramáre.  

Ďakujem. 

Predsedajúca: Ing. Viera   K i m e r l i n g o v á ,  

I .  námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Ja nem, dobre. Takže teraz udelím slovo do diskusie  

pánu Šindlerovi a potom by som sa chcela do diskusi e aj ja 

prihlási ť, ale tak, ako sedím za týmto pultíkom, nemám tú 

možnosť. Čiže potom si teda udelím sama slovo. Dobre? 
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Pán Šindler. 

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

Ďakujem pekne za slovo.  

Ja by som sa pred tým ešte ako sa pustíme do tohto 

obstarávania chcel pozrie ť na to a spýta ť, či vlastne ako 

mesto Bratislava si môže zobra ť úver, lebo Dopravný podnik 

ako stopercentný, nie sto percentná dcéra ale majet kovo 

absolútne previazaná s mestom je v rámci konsolidác ie tento 

úver, vlastne úverom Bratislavy. A čo viem, za toto obdobie 

volebné sme už na hrane možností a či týmto úverom vlastne 

neprekro číme tú šes ťdesiatpercentnú hranicu tej 

preúverovanosti a nedostaneme sa do nejakej nútenej  správy.  

Takže ja by som odtia ľ za čal, že ko ľko si my vlastne 

úveru môžme zobra ť a s akými peniazmi tu pracujeme.  

Teraz vôbec nespochyb ňujem tým tento materiál 

s poh ľadu potreby nákupu autobusov. Tie autobusy, ktoré s ú 

po dvanástich a pätnástich rokoch tam v tej životno sti, tak 

o tom sa už nedá debatova ť ako o dopravných prostriedkoch 

pre mestskú hromadnú dopravu, ale skúsil by som sa pozrie ť 

na to z poh ľadu tých možností tých úverových zdrojov, ktoré 

si vlastne môžme v tejto chvíli dovoli ť. Lebo úver, ešte 

raz, Dopravného podniku je viacmenej úverom mesta.  

Ďakujem. 

Predsedajúca: Ing. Viera   K i m e r l i n g o v á ,  

I .  námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem pekne. 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 24. októbra 2013  

 141 

Tak teraz sa hlásim do diskusie. Alebo teda mala by  

som odovzda ť vedenie schôdze svojmu kolegovi a ja by som 

potom mohla diskutova ť.  

Takže odovzdávam vedenie schôdze pani Petre 

Džerengovej a ja sa hlásim do diskusie.  

Chcela by som len svojich kolegov upozorni ť na to, že 

v materiáli v prílohe číslo jedna na strane štyri máme 

preh ľad, ako boli v minulosti nakupované autobusy do 

Dopravného podniku. Za posledné roky ke ď to zoberiem od 

roku 2009 do roku 2013, každý rok sa nakupovali aut obusy. 

V roku 2009 – 87 kusov, v roku 2010 – 124 kusov, v roku 

2011 – 14, 12, 19 kusov a v roku 2013 – 16 kusov.  

A doteraz sme nevideli vyhodnotenie, ko ľko nákup 

nových autobusov priniesol do Dopravného podniku, o  čo sa 

znížili prevádzkové náklady a ako vlastne vyzerá pr evádzka 

týchto nových autobusov.  

Takže možnože aj to, preto vlastne poslanci 

diskutovali na tému aká je tá inventarizácia, či už je 

dokon čená a čo  nám to prinieslo.  

Tak, kon čím diskusiu. 

Preberám vedenie schôdze od kolegyne a ude ľujem, 

faktickú poznámku má pani poslanky ňa Tvrdá a po nej 

nasleduje pán poslanec Drozd tiež s faktickou pozná mkou na 

moju adresu.  

Nech sa pá či. 
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Ing. Jarmila   T v r d á , poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem pekne za slovo.  

Ja sa chcem len pripoji ť k predre ční čke. Pán riadite ľ 

na poslednej dopravnej komisii, na ktorej sme mali tento 

materiál predložený, tak sme žiadali od Vášho koleg u, 

myslím, že pán Weigl tam bol, finan čné zhodnotenie, ko ľko 

sa ušetrí, ke ď nakúpime nové autobusy a tým pádom aj ľudí, 

že sa nemusia opravova ť. Proste jednoducho, to vyhodnotenie 

sme žiadali a nejak ho nenachádzam.  

Ďakujem. 

Predsedajúca: Ing. Viera   K i m e r l i n g o v á ,  

I .  námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec Drozd, faktická poznámka.  

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

Ďakujem. 

Pani viceprimátorka, Vy sedíte vo vedení? Ja si 

myslím, že chodíte na operatívne porady a táto otáz ka mala 

zaznie ť na operatívke u primátora. Vy sa tu pýtate? Na 

tieto veci? ve ď tieto veci majú by ť prežuté, ke ď to mám tak 

obrazne poveda ť, na operatívnej porade. A ke ď máte nejaké 

otázky, tak to máte priamo smerova ť na riadite ľa Dopravného 

podniku.  

Ďakujem. 
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Predsedajúca: Ing. Viera   K i m e r l i n g o v á ,  

I .  námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

Vážený pán kolega, odpoviem na tie faktické poznámk y 

na moju adresu.  

Áno, toto vo vedení preberáme. A to, čo teraz som 

povedala, to nebola otázka. To bolo upozornenie svo jich 

kolegov, že také informácie tu máme a že sme nedost ali 

doteraz na to informácie, hoci ich pýtame. 

A nepoukazujte mi tu, na koho sa ja mám obraca ť. 

Ďakujem. 

Nasleduje v diskusii pán poslanec Len č.  

Ing. Peter   L e n č , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Asi problém je, že na operatívne porady nechodí pán  

riadite ľ Belfi, ale nevadí.  

Ja sa chcem spýta ť na jednu záležitos ť oh ľadom toho 

obstarávania tých autobusov. A teda jedná sa o o po dmienky, 

ktoré sú zadané. Chcem sa spýta ť či, či obstarávame 

autobusy, ktoré sú v plnom vybavení. Lebo mám takú,  taká 

informácia sa ku mne doniesla, a teraz neviem, či sa to 

týka Vás a autobusov, ktoré ste Vy obstarávali aleb o tých 

ešte pred tým, ale je to v podstate jedno, že autob usy 

neprišli vybavené tak ako by mali prís ť a že to vybavenie 

sa tam potom dodato čne dorábalo a stálo to, stálo to ďalšie 

náklady navyše, ktoré sa mohli takýmto spôsobom zís kať 

z týchto externých zdrojov. 

Ďakujem za odpove ď. 
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Predsedajúca: Ing. Viera   K i m e r l i n g o v á ,  

I .  námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem pekne. 

S faktickou poznámkou je prihlásený pán poslanec Dr ozd 

na adresu pána Len ča.  

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

Ďakujem. 

Pán Len č, samozrejme, že na každú operatívnu poradu 

nechodí každý riadite ľ, ale z operatívnej porady je zápis 

a v tom zápise sú veci, ktoré žiadajú od predkladat eľov 

tohto návrhu. A naozaj ja z tohto vedenia už mám tr etí rok 

zvláštny pocit, lebo vystupuje absolútne nejednotne .  

Tu predkladá primátor, alebo riadite ľ magistrátu 

nejaký materiál a zrazu z vedenia tu prichádzajú 

zneis ťujúce veci. Tak bu ďto vedenie je s tým stotožnené, 

alebo neni stotožnené a potom tu tie materiály nema jú by ť.  

Ďakujem.  

Predsedajúca: Ing. Viera   K i m e r l i n g o v á ,  

I .  námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

S reakciami na faktické poznámky svoju adresu reagu je 

pán poslanec Drozd. 

Nech sa pá či. 
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Ing. Peter   L e n č , poslanec MsZ: 

Pán kolega Drozd, pani námestní čka Vám to celkom jasne 

povedala, že sa na tieto veci pýtala ale že sa jej odpovede 

nedostalo. Tak sa ,prosím, tomu ne čudujte.  

Ďakujem. 

Predsedajúca: Ing. Viera   K i m e r l i n g o v á ,  

I .  námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

Nikto iný nie je prihlásený do diskusie.  

Končím diskusiu.  

Predsa sa prihlásil ešte s faktickou poznámkou na 

adresu pána Len ča pán Bendík, ale to už nie je možné udeli ť 

slovo, pretože vlastne tá diskusia bola ukon čená.  

Pán Bendík, ak ešte chce diskutova ť.  

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

Ja by som chcel, boli tu položené, boli tu položené  

nejaké otázky predsedovi predstavenstva a neboli, n eboli 

dané odpovede. To znamená, nebolo by dobré ukon čova ť tú 

diskusiu, pretože ak sa pýtame, prídu odpovede a po tom 

môžme diskutova ť. Hej? 

Predsedajúca: Ing. Viera   K i m e r l i n g o v á ,  

I .  námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem. Ďakujem za upozornenie.  

Nekončím diskusiu.  
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Poprosím pána riadite ľa Belfiho, aby reagoval 

a odpovedal na tie otázky, ktoré odzneli na jeho ad resu 

a potom ďalej uvidíme, ako budú poslanci reagova ť.  

Nech sa pá či, pán riadite ľ, máte slovo. 

Ing. Ľubomír   B e l f i ,    

predseda predstavenstva a generálny riadite ľ Dopravného 

podniku Bratislava, a. s. 

Ďakujem pekne.  

Takže, bolo tu hovorené o tom, že je problém 

s inventarizáciou, zmluva s mestom a tak ďalej. 

To je pravda, že je problém s inventarizáciou, avša k 

ten problém sme my zdedili, aby bolo jasné. To neni  náš 

problém. My ho riešime, ten problém a musím poveda ť, že ke ď 

som sa zú častnil vlani zasadnutia klubu KDH, tak sme mali 

veľmi dobrú diskusiu a teda poslanci chceli aby som 

vysvet ľoval, ja som vysvet ľoval, myslím si, že ve ľa vecí sa 

vyjasnilo a pán Kolek aj s ostatnými kolegami vtedy  

podporili návrh, ktorý v podstate znamenal štart to ho, čo 

som ja vtedy predniesol, že by bolo dobré nejakým s pôsobom 

usporiada ť majetok medzi mestom a Dopravným podnikom, 

pretože v tom naozaj je, no chauz, ke ď to iná č nepoviem.  

To znamená, že celý tento proces sa v ďaka tomu, 

a všetci ostatní to podporili, všetky ostatné kluby , tento 

proces sa spustil a my sme dneska viacmenej vo finá le. To 

znamená z h ľadiska toho usporiadania a teda presunu, lebo 

tam sú nejaké pravidlá ako by to malo vyzera ť, ale to si 

myslím, že možno, možno niekedy nasledujúci mesiac to bude, 

takže to nebudem celé rozobera ť do detailov, len skrátka, 
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pracuje sa na tom a tá história sa nejakým spôsobom  dáva do 

poriadku.  

Ale myslím si, že ak tam niekde v pozadí by som mal  

vycíti ť nejaké také pochybnosti, že či sa nie čo deje, 

nedeje. No ur čite sa ni č nedeje, ve ď dozorná rada je 

prítomná. Ani, ako sa povie, kôl v plote neriešime bez 

toho, to znamená ani žiadne predaje ani ni č, takže môžete 

byť naprosto kludní v tom zmysle, že by sa nejakým spô sobom 

majetok mesta, ktorý my máme zverený, že by sa s tý m 

nakladalo nehospodárne.  

Ďalej, pán poslanec Bendík. No pán Bútora Vám to pek ne 

napísal, odpísal všetky náležitosti so zákonníka, s o zákona 

a tak ďalej.  

Čo sa týka pána Bútoru. Pán Bútora ako politický 

nominant, ktorý je v predstavenstve, čisto politický 

nominant, je proste človek, ktorý rád vyh ľadáva problémy 

a myslím si, že dokázal to nieko ľko krát a ur čite to ešte 

aj dokáže. Ale na margo toho, čo ste citovali, že nemá 

prístup. No tak ja Vám tu svätosväte hovorím, že vš etko 

v zmysle zákona je dodržané, len pán Bútora má také  svojské 

predstavy v tom zmysle, že jednoducho každý člen 

predstavenstva dozornej rady do akéhoko ľvek dokumentu 

nazrie ť. Je pripravený človek, pani doktorka Pe ťovská, tu 

ju aj hovorím, ktoko ľvek sa obráti, príde tam, všetko mu 

ukáže a vysvetlí. Žiadny člen predstavenstva, je tam iný 

externý, nemá s tým problém, ani žiadni člen dozornej rady, 

jedine pán Bútora.  

Pánovi Bútorovi bolo povedané, má špeciálny servis,  

v podobe tejto pani Pe ťovskej, všetko čo chce vidie ť, môže 
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vidie ť. On videl aj zmluvu na trolejbusy, potom to poprel . 

On všetko čo chce vi, má k dispozícii, akurát, že on si to 

predstavuje tak, a to už je mimo zákona, že my mu b udeme 

vyrába ť rôzne tabu ľky a preh ľady a tie mu budeme každé ráno 

posiela ť. Tak to ako samozrejme, tak, tak nejde, pretože to  

ani v zákone nie je. 

Čiže, bolo to konštatované aj na dozornej rade, mysl ím 

si, že to môžu potvrdi ť aj členovia, že sme toto 

prerokovávali, lebo teda sa s ťažoval pán Bútora 

a konštatovali aj členovia dozornej rady, že jednoducho ten 

postup tak, ako ho aplikujeme je v zmysle zákona a je 

v poriadku. Čiže k tomuto viacej nemám čo, nemám čo doda ť. 

Toľko na vysvetlenie.  

Čo sa týka a to tu bolo asi pán Hr čka aj pán Bendík, 

že trolejbusy a tak ďalej. 

Prosím Vás pekne, ja viem, že možno niektorým ľuďom 

v meste vadí, že sme tie trolejbusy a elektri čky podpísali, 

ale ja som na to hrdý, že sme ich podpísali a že ic h mesto 

bude ma ť. To bol jeden politicko-mediálny štvanec, ktorý sa  

urobil. A zase v tom hral rolu niekto, už ho nebude m 

menovať.  

Napríklad ke ď som tu vysvet ľoval, vysvet ľoval, že 

neexistuje len jeden výrobca pä ťdverových autobusov, tak 

pán Hr čka, prosím Vás, teraz sa vrátil kolega, ak máte 

záujem, zájdite si na výstavu do Bruselu a tam je v ystavený 

krásny MAN pä ťdverový. Takže aj to bolo klamstvo, ktoré, 

okrem iných, ktoré tu boli prezentované.  
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To, že sa sú ťaž zrušila, bolo preto, že sa prihlásil 

jeden. Lenže to je vec obchodnej stratégie. Viete, my keby 

sme tú sú ťaž robili možno o tri mesiace, tak sa možno 

neprihlási nikto. (gong) Pretože medzitým vyhrá ďalší 

tender a už nemá kapacity. Čiže aj pod ľa toho sa mení 

stratégia firmy. Či vyhrá tender v Ma ďarsku, v Po ľsku a už 

nemá kapacity, tak sem nepôjde. A pol roka možno pô jde.  

Takže to neni o tom,  čo si niekto rozpráva, že či 

boli pä ťdverové, nepä ťdverové.  

Čo sa týka poistiek.  

Treba vedie ť, že to je manažérska poistka, ktorá neni 

na predstavenstvo, tá zah ŕňa asi devä ťdesiat ľudí 

v podniku. Je to štandardný nástroj či v štátnej, či 

v súkromnej, v hocijakej firme, ktorá chráni nie le n tých 

devä ťdesiat manažérov, ale aj podnik na druhej strane 

chráni.   

Veď si uvedomte, teraz som to hovoril , že podpisujeme  

kontrakty. Keby ste videli tú kopu papierov, ko ľko, ktoré 

predstavujú tie kontrakty čo sú teraz prvé kolo na, na za, 

za stoosem miliónov, či stodvanás ť miliónov eur.  Ve ď to je 

obrovská zodpovednos ť. Na tom pracovali štáby právnikov 

a ľudí, okrem iného, okrem iných ďalších činností.  

Také porovnanie s Košicami, viete ako. Ke ď je niekto 

nezodpovedný, m ňa to nezaujíma. Ja nechcem by ť 

nezodpovedný. Myslím si, že naopak. By ste to mali oceni ť, 

lebo to je zodpovednos ť ke ď, ke ď proste manažéri a nie len 

manažéri ale štatutárne orgány jednoducho takúto po istku 

majú.  
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A že aká je výška tej poistky. Porovnáva ť to, ve ď to 

je úplne smiešne, aby sme sa tu o tom bavili. Štyri  

renomované pois ťovne matematici to po čítali, len 

samozrejme, pán Hr čka, oni berú do úvahy aj situáciu v tej 

firme. Je rozdiel, keby urobili tú istú poistku v D opravnom 

podniku a bo firme IBM.  

Neviem, či mi, či rozumiete. To znamená, že bonita 

firmy sa tomu hovorí. To znamená, my ke ď sme v takej 

situácii, v akej sme, no tak aj tá poistka je prime rane 

vyššia.  

A ke ď to, ke ď to vz ťahujete na nejakú nedôveryhodnos ť 

a na nejaké náklady a nešetrné hospodárenie, tak zn ovu Vám 

pripomeniem čísla, ktoré som tu už povedal. Ke ď v roku 2011 

som prišiel, pán Hr čka, mala by ť strata dvanás ť miliónov. 

My sme za pol roka prevádzkovú stratu stiahli na tr i a pol. 

A ešte sme tri a pol milióna z toho,  z tej nehospo dárnosti 

minulej dali do opravných položiek. Čiže bola strata ja 

neviem šes ť a pol. Pred tým rok bola šes ť celá osem 

v desiatom. Pred tým neviem ko ľko. A my sme vlani viete 

koľko urobili stratu? Jedna celá osem. A keby sme nema li 

miliónový tunel, milión na tunel, plus nafta keby n ebola 

dramaticky stúpla na trhoch, máme nulu. Nulový hosp odársky 

výsledok. Tak Vy mne nehovorte o nehospodárnosti, p rosím 

Vás, dobre? 

Tak isto som hovoril o nákladoch. Ke ď som nastúpil, 

tak sme dramaticky prijali opatrenia, ktoré znížili  

náklady, ve ď si to pozrite vo Výsledovke, čo stále 

hovoríte, že to nikde nie je. Je to je hocikde. Je to vo 

Výsledovkách. V roku 2011 mal Dopravný podnik 
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stodvadsa ťjedna miliónov náklady, 2012 – stošestnás ť. Nie 

je to pä ť miliónov? Ja si myslím, že je.  

BUSY, plyn, nafta.  

Pán poslanec, už som to hovoril aj na mestskej rade , 

že v týchto prvých úvahách sa nepriklá ňame k plynovým 

autobusom z dvoch dôvodov. Sú o desa ť, pätnás ť percent 

drahšie prvotné obstarávacie náklady a prevádzkové náklady 

sú tiež náro čnejšie u plynových autobusov. A ke ďže dnes už 

tak pokro čila doba vo vývoji naftových motorov, že 

z h ľadiska tých emisných limitov, ekológie a neviem čoho, 

je tu zasa nová generácie, ktorú ja ani neviem to 

ozna čenie, ale proste už sa to ve ľmi vyrovnáva a približuje 

k tým plynovým. Čiže z h ľadiska toho nie je proste ani 

opodstatnenie na tie plynové autobusy.  

Samozrejme hovoril som aj to, že keby bola bývala 

možnosť ako sa rysovala z dlhopisov Španielskych tie 

plynové autobusy kúpi ť, kde by zase to bolo významne teda 

úspornejšie, no tak samozrejme, že by sme boli k to mu 

pristúpili. Ale to je vždycky  rozhodnutie ekonomik a.  

Pán Nesrovnal hovoril, že teda či budeme potrebova ť 

autobusy to ľko alebo dopravná obslužnos ť a tak ďalej.  

Vy ste to bol, pán poslanec, ke ď som nastúpil v roku 

2011, ve ľmi rýchlo behom dvoch mesiacov som mal prvotnú 

takú informáciu o tom, kto by mohol urobi ť plán dopravnej 

obslužnosti pre mesto Bratislava. A ja si ve ľmi dobre 

pamätám, že tu Vy ste navrhli, že to nemáme robi ť my, ale 

že to má robi ť mesto (gong), takže doteraz ten plán 

dopravnej obslužnosti nie je, lebo zase sa to, zase  sa to 

viaže na generel, ktoré medzitým, ktorý medzitým bo l 
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riešený z poh ľadu eurofondov a tak ďalej. Čiže, skrátka 

áno, ten plán dopravnej obslužnosti nie je, ale ke ď 

a pozriete do tej tabu ľky kde vidíte tie čísla, že, že je 

tam dvestopä ťdesiatšes ť vozidiel starších ako desa ť rokov, 

no tak musí Vám to vysvetli ť, lebo to chcete po čuť, tak sto 

autobusov je absolútne nevyhnutných.  

Ja poviem len jednu vetu, to čo povedal pán Uhler, pán 

poslanec Greksa. Či to bude február, či to bude marec, 

apríl, neviem. Ale ur čite príde čas, kedy sa nebudeme môc ť 

pýta ť nikoho, jednoducho výprava niektorých liniek nebud e. 

A to treba poveda ť jasne ob čanom, že proste nebude. Takže.  

A ešte čo sa týka úveru ešte, Vy ste hovorili, že či 

som ja taký, taký génius, že som za tri týždne zohn al úver. 

Ja som nikdy nepovedal, že som zohnal úver. Ja som povedal, 

že my do ďalšieho zastupite ľstva môžme da ť prvotnú 

informáciu, lebo už ten prieskum aj robíme, že asi ako by 

to vyzeralo. Samozrejme, dotiahnu ť to do konca to je otázka 

mesiacov. Ve ď úver sa nedá vybavi ť za, za dva týždne. Ale 

vedeli by sme vám predloži ť informáciu, že ko ľko by to asi 

stálo v istine, ko ľko by to stálo v úrokoch a tak ďalej, 

a tak ďalej.  

Predsedajúca: Ing. Viera   K i m e r l i n g o v á ,  

I .  námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

Pán riadite ľ, ešte pol minúty, prosím. 

Ing. Ľubomír   B e l f i ,    

predseda predstavenstva a generálny riadite ľ Dopravného 

podniku Bratislava, a. s. 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 24. októbra 2013  

 153 

(poznámka: povzdych) No, tak čo mám za pol minúty? 

(poznámka: po čuť vravu z rokovacej sály) 

Predsedajúca: Ing. Viera   K i m e r l i n g o v á ,  

I .  námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

Dobre, takže.  

Ing. Ľubomír   B e l f i ,    

predseda predstavenstva a generálny riadite ľ Dopravného 

podniku Bratislava, a. s. 

Pani Tvrdá, úspory z nákupov.  

Ale ve ď okej, však ja som povedal, že to urobíme. Ale 

to sme povedali, že to urobíme na ďalši ako mesiac, nie že 

to dneska donesiem tie úspory. 

No neni problém. Napo čítame to, robíme to, samozrejme, 

že to urobíme. 

Či budeme potrebova ť busy? 

Tak si myslím, že budeme potrebova ť.  

Stoštyridsa ťsedmi čka ide aj pôjde. 

No, či môžeme bra ť úver, pán poslanec Šindler, ve ď to 

je všetko sa ukáže na základe toho, ke ď za čneme reálne 

hovori ť s bankami. Samozrejme, že prepojenie mesta 

a Dopravného podniku, Dopravného podniku tam, tam j e. 

No a ešte pán poslanec Len č čo sa pýtal, že, že aby sa 

nestalo, tak to Vás ubezpe čujem, že u nás sa to nestane ale 
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u predchádzajúcich sa to stalo. To bola minulos ť, to bolo 

v tom kontrakte z toho roku 2009 alebo ke ď, ke ď bol ten 

veľký objem nakupovaný, kde áno, kúpili sa autobusy a potom 

nejaké časti do toho sa, nebolo to vysú ťažené spolu 

v celku, ale my to tak nerobíme.  

Predsedajúca: Ing. Viera   K i m e r l i n g o v á ,  

I .  námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

Dobre, ďakujem pekne.  

Ešte sú prihlásení s faktickými poznámkami na Vašu 

adresu, pán riadite ľ, poslanci štyria a to je pán Kolek, 

Hrčka, Bendík a Nesrovnal.  

Tak za čína pán Kolek.  

Nech sa pá či. 

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

Ďakujem. 

Pán riadite ľ, povedali ste teda, že problémy, ktoré 

pretrvávajú medzi mestom a Dopravným podnikom nevzn ikli za 

Vášho pôsobenia. Ja naozaj som to netvrdil. Nepoved al som 

to nejak explicitne, ale implicitne áno, lebo som čítal ten 

nález inventarizácie, ktorý hovorí že už v roku jed enás ť, 

teda konštatovanie inventarizácie za rok desa ť hovorí 

o tých nezrovnalostiach.  

Čiže v tomto duchu som chcel by ť a som korektný.  

Hospodársky výsledok. Vy ste povedali síce, že 

hospodársky výsledok sa zlepšil, pozabudli sme však  
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poveda ť, že narástli príjmy zo zdraženia cestovného 

približne o štyri milióny ro čne. Čiže pokia ľ to dáme do 

Súvahy tak tie pozitívne zmeny úspor sa až takým ra dikálnym 

spôsobom neprejavili na, na tých úsporách, respektí ve na 

výsledku. 

Druhá vec je, že pokia ľ sme nehospodárne robili 

v minulom období, znova sa vraciam do toho minulého  

obdobia, to ešte neznamená, že dnes, ke ď ušetríme, tak už 

sme dosiahli maximum. (gong) 

Jednotková cena, dovolím ešte len doplni ť, v roku 

jedenás ť, ke ď sme schva ľovali rozpo čet a prídel do 

Dopravného podniku, nám bolo povedané, že ekonomick y 

opodstatnené náklady na jeden vozokilometer sú jedn a celá 

sedemdesiattri eura. Vy ste teraz povedali, že Vaše  náklady 

sú dva štyridsa ťosem. Čiže niekde zase ten nesúlad medzi 

číslami je a z toho mi vychádza, že naozaj tú ekonom ickú 

bázu treba jasne vy čisti ť. 

Vďaka. 

Predsedajúca: Ing. Viera   K i m e r l i n g o v á ,  

I .  námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem pekne. 

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

Ďakujem pekne. 
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Predsedajúca: Ing. Viera   K i m e r l i n g o v á ,  

I .  námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

Pán Bendík, má jednu minútu. 

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

Pán riadite ľ, musím poveda ť, že nehovoríte pravdu, 

nehovoríte pravdu,  pretože Úrad pre verejné obstar ávanie 

nenariadil zruši ť ten tender kvôli tomu, že tam bol iba 

jeden uchádza č, ale preto, lebo boli netransparentné 

nastavenia niektorých kritérií.  

Tak isto Brusel, jemu neprekážalo, alebo nemuselo m u 

prekáža ť, že uspel len jeden uchádza č. Ale sú ťažné 

podmienky museli by ť nastavené transparentne a umožni ť 

súťaž čo najširšiemu okruhu dodávate ľov.  

Ďalej v liste bolo, že podmienky tendra neboli 

nastavené tak, aby umož ňovali spravodlivo a transparentnú 

a nediskrimina čnú sú ťaž. To bol, to bol ten dôvod. To bol 

ten problém, nie jeden uchádza č.  

Čo sa týka poistiek.  

Vy porovnávate IBM a Dopravný podnik. Ale my hovorí me 

Dopravný podnik Praha, Dopravný podnik Bratislava.  

Čo sa týka pána Bútoru. 

Ja tu čítam listy, ktoré dostal, kde je napísané, že, 

že neposkytneme, že nemá oporu v rokovacom poriadku  a druhá 

odpove ď je, že obchodná spolo čnos ť nesúhlasí s poskytnutím 

ponuky pre uvedenú verejnú sú ťaž. (gong) Tak, tak potom 

nehovorte, že poskytujete informácie členovi 
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predstavenstva, ke ď mu ich neposkytujete. A to je jedno, či 

to je politický nominant, má právo ako člen predstavenstva 

kontrolova ť ten podnik a spolupodie ľať sa na riadení. 

(poznámka: je po čuť generálneho riadite ľa Belfiho 

„samozrejme, samozrejme, ale nehovoríte pravdu.) 

Predsedajúca: Ing. Viera   K i m e r l i n g o v á ,  

I .  námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem pekne.  

Ďalej s faktickou poznámkou nasleduje pán poslanec 

Hrčka.  

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Ľahšie sa mi spáva, ke ď zis ťujem, že manažment 

Dopravného podniku je zodpovedne poistení a nezodpo vední sú 

v Prahe, v Brne, v Košiciach, v Trnave a v ostatnýc h 

mestách.  

Ako, viete, lebo ja som porovnával tieto. A možno m áte 

pravdu. Ale ke ď to v tých ostatných sta čí, neviem, viete 

ako. To je. To ide v protismere, či jeden alebo všetci tí 

ostatní.  

Ďalšia vec. To na čo som narážal je, že ste tvrdili 

a bol som tu, pamätám si to, ke ď sme sa Vás pýtali, že 

nezdajú sa nám podmienky, aby sa zrušil a opätovne vyhlásil 

tender. A Vy ste povedali, že opätovne tender sa vy hlási ť 

nestíha. Napriek tomu bol zrušený, opätovne sa vyhl ásil 
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a stihol sa. Viete, akože ke ď raz nie čo poviem, tak si za 

tým stojím. A ako mýli ť sa samozrejme každý môže a tak 

isto, ke ď niekoho proste ozna číte, že je politický 

nominant, áno, pravdepodobne je, ale Vy tiež. Takže  aspo ň 

sa k tomu hne ď na za čiatku zastupite ľstva, teda na za čiatku 

volebného obdobia priznal. Pretože ke ď si všimnete, tak 

jediný pán Bútora hne ď na za čiatku povedal, že teda je 

nominant a je tam nominovaný za OKS, všetci ostatní  boli 

ticho. Až ke ď sa urobil mediálny tlak, (gong) tak sa za čalo 

postupne vy ťahova ť kto je vlastne čí nominant. 

Ďakujem. 

Predsedajúca: Ing. Viera   K i m e r l i n g o v á ,  

I .  námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Ďalej s faktickou pán Nesrovnal.  

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

No, zopakujem to isté. 

Pán riadite ľ, Vy ste tu obvinili poslancov z klamstva. 

Prepá čte, ale ke ď tu niekto nehovoril pravdivé informácie, 

ako sme teraz po čuli, ste to boli Vy. Vy ste hovorili, že 

súťaž sa neexistuje, aby sa opakovala. Lebo sa to nedá , 

lebo sa to nedá zruši ť, lebo nám to neprefinancujú. No 

potom ÚVO namietal diskrimináciu. Tá podmienka bola  

nastavená tak diskrimina čne, tak okato, že už aj ÚVO to 

musel namieta ť a zrazu sa všetko stihlo. Proste ste nám 

nehovorili pravdu. To je prvá vec.  
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A čo sa týka poistenia.  

To je bežné, samozrejme biznis poistenie. Ale 

šes ťnásobne vyššia poistka za dvojnásobne nižšie krytie , 

jednoducho nevysvetlite ľná. To je príklad nehospodárnosti. 

Toto proste nevysvetlíte. A ja čakám stále na to 

vysvetlenie aj od pána primátora, aj od Vás. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

 

Ďakujem pekne za faktickú poznámku pánovi poslancovi  

Nesrovnalovi.  

Do diskusie sa hlási pán poslanec Bendík.  

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

Ďakujem pekne. 

Som rád, že sa diskusia vyvinula aj týmto smerom a to 

otázka hospodárnosti nakladania s verejným majetkom  aj  

v Dopravnom podniku.  

Keďže je toto moje posledné vystúpenie, ja som chcel 

v úvode, ke ďže pán primátor, Vy ste odišli, je tu, myslím, 

že ste po čuli dobre, je tu dôvodné podozrenie, že sa 

s majetkom v Dopravnom podniku nenakladá dobre a ja  si 

myslím, že už pri tom tendri, ktorý bol netranspare ntný 

a diskrimina čný, už som chcel vyslovi ť tú otázku, že asi 

nastal čas na odvolanie tu pána predsedu predstavenstva 

a ja si myslím, že, že ja som hovoril o troch vecia ch kde 
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si myslím, že za, za tento stav je zodpovedný preds eda 

predstavenstva.  

Zopakujem. Jedno je netransparentný  a diskrimina čný 

tender, druhé je neposkytovanie informácií členovi 

predstavenstva a to tretie je, sú predražené poistk y, ktoré 

sa nedajú vysvetli ť.  

A už aj nemenovaný politik povedal svojho času tri 

krát a dos ť. A ja si myslím, že tento krát nastal ten čas, 

poveda ť aj pánovi predsedovi predstavenstva tri krát a dos ť 

a preto si dovolím navrhnú ť uznesenie, ku ktorému sa pridal 

celý klub SaS - OKS v nasledovnom znení.  

Takže po, čo sa týka čísla, tak asi dáme po  

A1, žiada primá, mestské zastupite ľstvo žiada 

primátora, aby predložil návrh na odvolanie predsed u 

predstavenstva v spolo čnosti Dopravný podnik Bratislava, a. 

s. Ing. Ľubomíra Belfiho. Termín najbližšie zastupite ľstvo.  

B1 žiada primátora, aby následne vyhlásil výberové 

konanie na obsadené, na obsadenie danej pozície odb orníkom 

vybraným transparentnou sú ťažou. Termín 15. 12. 2013.  

C1 žiada primátora, aby následne ustanovil výberovú  

komisiu, do ktorej deleguje primátor aj každý posla necký 

klub jedného člena a podal informáciu o prebiehajúcom 

výberovom konaní na najbližšom rokovaní, teda na na  

rokovaní mestského zastupite ľstva. Termín 15. 12.  

Tento návrh dávam aj písomne ako klub.  
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Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec, zdá sa mi, že idete trošku nad rámec 

toho o čom rozprávame, pretože ak máte takýto závažný návrh  

na odvolanie zástupcu mesta v obchodnej spolo čnosti, ktorú 

mesto vlastní, prosím, keby ste ho spracovali tak a ko to 

urobil pán poslanec Nesrovnal vo vz ťahu k cyklotrase, 

urobil poslanecký návrh, predložil, riadne sme ho 

prerokovali. Toto sa pod ľa mňa nedá rieši ť tak, ako to Vy 

navrhujete a nemyslím si, že sa to dá odôvodni ť tým, že 

o nieko ľko týžd ňov sú vo ľby.  

Ako toto sa takto nerobí, pán poslanec. Ako tak sa to 

nerobí.  

Môžete taký návrh predloži ť, to Vám nemôže nikto 

bráni ť, ani ja to nechcem urobi ť, ale prosím, riadne 

zdôvodnený, predložte ho písomne a bavme sa potom o  tom 

veľmi seriózne, ale nie tak, že tu sme sa rozprávali 

o kritickej situácii s autobusmi a len tak medzi re čou 

odvoláme riadite ľa.  

Ako, to sa mne nepá či. Ja si myslím, že takto sa to 

robi ť nemá. Čiže by som Vás chcel vyzva ť, ak si stojíte za 

tým návrhom, predložte ho riadne tak, ako to káže r okovací 

poriadok.  

Vedeli ste, že o tom budeme rokova ť, máte informácie, 

na základe ktorých si myslíte, že chcete taký návrh  

predloži ť, mali ste ho spracova ť. To je pod ľa mňa čestný 

a korektný postup v tejto otázke a môže sa to týka ť 

kohoko ľvek, nie len Dopravného podniku. Akejko ľvek inej 
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funkcie, o ktorej rozhoduje zastupite ľstvo. A viete, že je 

vo vašich rukách rozhodnú ť o riadite ľoch podnikov, 

respektíve zastúpení mesta v obchodných spolo čnostiach. To 

všetko patrí poslancom.  

Čiže ak ten návrh myslíte vážne, predložte ho písomn e, 

dajte ho do riadneho procesu a zaoberajme sa ním na  riadnom 

zastupite ľstve potom, ke ď sa s ním všetci oboznámia a budú 

mať možnos ť sa k nemu vyjadri ť.  

Toto je môj, moja reakcia na to, čo ste povedali.  

Nech sa pá či, máte faktickú poznámku.  

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

Ďakujem pekne, pán primátor. 

Ale to nie je o tom, že sú vo ľby, ale tu ide o to, že 

ako jediný klub napríklad nemáme zastúpenie v Dopra vnom 

podniku a nemáme informácie. O týchto veciach ja so m sa 

dozvedel po rokovaní pos, na pos, posledného zastup ite ľstva 

kde o tých poistkách hovoril napríklad kolega Hr čka.  

Nie, nelustrujem noviny SME, takže nevedel som o to m. 

Čo sa týka informácii oh ľadom neposkytovania informácií 

členovi predstavenstva taktiež. Dozvedel som sa na t om, 

teda o tom nejaký posledný týžde ň a ja som tie svoje dôvody 

vysvetlil. Keby ste tu boli, tak by ste ich po čuli. 

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 Tvrdá, nech sa pá či.  

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

Ďakujem pekne za slovo.  

Pán primátor, toto, tento návrh uznesenia nás 

prekvapil a preto Vás žiadam aby ste dali rokova ť o tomto 

bode programu až po obed ňajšej prestávke.  

Hlasova ť, pardon, zle som sa vyjadrila. Hlasova ť až 

po. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Dobre. Chcete aby zostala otvorená diskusia? 

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

Áno. Nie. Už môže by ť uzavretá.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Čiže môžeme ukon či ť diskusiu, poradíte sa vlastne 

v kluboch (poznámka: po čuť slová poslankyne Tvrdej: „áno, 

iba hlasova ť“) a potom sa vyjadríte hlasovaním po skon čení 

vlastne obednej prestávky  

Dobre.  

Ale pred tým sa chce ešte vyjadri ť pán generálny 

riadite ľ.  

Pán riadite ľ, nech sa pá či, máte slovo.  
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Ing. Ľubomír   B e l f i ,    

predseda predstavenstva a generálny riadite ľ Dopravného 

podniku Bratislava, a. s. 

Čo sa týka poistky, ešte treba poveda ť, že takáto 

poistka je tam od roku 2007, pán Bendík. Čiže my sme ju ani 

nenavyšovali ani ni č iné sme s ňou nerobili, od roku 2007 

je tam, de ď tam bol niekto úplne iný. 

A čo sa týka pána Bútoru, tak Vám to zopakujem ešte 

raz.  

Ja sa dôrazne ohradzujem proti tomu aby, aby tu bol o 

konštatované, že my niekomu nie čo neposkytujeme. Znovu 

hovorím, všetko v zmysle zákona je nastavené tak, a by sme 

pánovi Bútorovi a komuko ľvek poskytli. Nikto v tejto 

republike nemá žiadny problém, jedine pán Bútora, k torý 

vyžaduje si nad rámec zákona špeciálne rôzne materi ály, 

ktoré sú sú časťou manažés, manažérskeho riadenia proste 

podniku, aby sme mu, jemu každý de ň posielali a neposielali 

a ja neviem čo. Má tam osobu, ktorá je zodpovedná. Aj v čera 

chcel nejaké zmluvy vidie ť. Som mu povedal nech sa pá či, 

pozrite si ich. Ale to je všetko, všetko mu je posk ytnuté.  

Bolo o tom rokované na dozornej rade, aj dozorná ra da 

konštatovala, že proste všetko je v zmysle zákona. Žiadny 

problém tam nie je. A Vy ma tu na základe toho chce te ako 

odvoláva ť. Tak to je ako. 

Ja by som bol rád, keby ste sa, ak by ste sa mohli 

vyjadri ť k autobusom. Či Vás to zaujíma vôbec. Lebo mám 

pocit, že otázka tých trolejbusov, ktoré tu stále, stále 

vy ťahujete. My sme trolejbusy podpísali. Mesto bude ma ť na 
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dvadsa ťpäť rokov trolejbusy v ďaka nám, v ďaka nám, pán 

Bendík.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Tak všetkým v ďaka, aj vám, všetkým.  

No tak my sme ten celý proces riadili. Tak to, čo 

vytýkate, to, to som robil ja a to čo bolo dobré, tak to 

robil každý.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Faktickými poznámkami reagujú dvaja poslanci.  

Pán poslanec Bendík, nech sa pá či. 

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

Čo sa týka tej poistky, pán, pán riadite ľ, ja som 

čítal v novinách, že, že chystáte sa tú poistku obno vi ť. 

Chcete ju zmeni ť? Chcete ju 

Ing. Ľubomír   B e l f i ,    

predseda predstavenstva a generálny riadite ľ Dopravného 

podniku Bratislava, a. s. 

Ale to, to píšu v novinách, to ne čítajte. 

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

No ale dobre. Chcete, chcete ju obnovi ť. Je to tak, 

ale nie? To je jedna vec.  
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Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán riadite ľ, dám Vám slovo, vydržte, vydržte, najprv 

(poznámka: koniec nie je rozumie ť, hovoria naraz 

predsedajúci aj poslanec Bendík) 

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

A čo sa, a čo sa týka tých trolejbusov, áno. My 

súhlasíme s kolegom Hr čkom, je to o dôvere. Ako Vám, viete 

ako Vám máme veri ť, že, že ten materiál je dobrý, áno 

Bratislava potrebuje nové trolejbusy, nové autobusy , 

samozrejme, s tým súhlasím, ale je to dôvere vo či, vo či 

Vám. Tak nás presved čte o tom, že, že Vám môžeme dôverova ť. 

Ale zatia ľ ste, m ňa ste nepresved čili viete.  

(poznámka: po čuť slová predsedu predstavenstva 

Dopravného podniku Ing. Belfiho „uhm, tak Vás asi n ikdy 

nepresved čím“) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec, môžete pokojne hlasova ť proti tomu 

materiálu. Nikto Vám v tom nebráni.  

Pani poslanky ňa Dyttertová.  

Anna   D y t t e r t o v á , poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem pekne. 
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Bolo tu spomenuté pánom riadite ľom, že teda sme aj na 

dozornej rade o tom hovorili. Áno hovorili sme o to m 

a usúdili sme, že sú nenáležité žiadosti pána Bútor u a že 

kedyko ľvek, ktoko ľvek aj s poslancov má právo a možnos ť ís ť 

a oboznámi ť sa na mieste s čímko ľvek chce.  

Ale posiela ť stovky strán, nehnevajte sa a ešte aj iné 

požiadavky, ja to nazývam jemne seky, sekirovaním, 

sekiráciou.  

A čo sa týka toho návrhu teraz, skuto čne prekvapil 

a zasko čil. Ja som presved čená, že je to kvôli vo ľbám, že 

je to predvolebná kampa ň niektorých ľudí. Myslím si, že 

takýto návrh by mal prís ť, ke ď už teda ho chce niekto 

podať, až po tých vo ľbách. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Slovo má pán poslanec Kolek. 

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

Ďakujem za slovo. 

Ja na ostatnom zastupite ľstve som hovoril v tejto 

súvislosti, že predstavenstvo Dopravného podniku má , pokia ľ 

sa mýlim opravte ma, sedem členov, z toho pä ť je kandidátom 

pána primátora, čiže kandidátom strany SMER. Uviedli to 
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Bratislavské noviny. Nepostihol som teda, že by sa niekto 

voči tomu ohradil verejne, teda aspo ň v novinách to nebolo.  

A urobím krátky exkurz do minulosti, ke ď k nám ako 

náhradník prišiel pán poslanec Hr čka a rozbúril tu stojace 

vlny, respektíve teda tie ryby, ktoré už boli nau čené 

pláva ť v tejto vode naraz zistili, že sa dá na problémy 

pozera ť aj inými o čami. Pamätám sa, že som to privítal, že 

som sa ho hne ď na tom prvom zastupite ľstve zastal, že bu ďme 

radi a čakajme, že medzi poslancami sa nájde viacero 

takých, ktorí budú ochotní nasadzova ť aj svoju kožu, možno 

nepopulárne vo či ostatným.  

Hovorím to preto, že jeden z týchto členov 

predstavenstva môže by ť presne v tej istej pozícii, ako sme 

my zažili, ke ď sem pán Hr čka došiel do tohto 

zastupite ľstva.  

Naozaj, robí nepríjemnosti. To verím. Ja verím tomu , 

čo tu odznelo. Predsa niekto si nepovie, nepovie, že  

nedostal som požadované, ke ď to dostal. Hej? Čiže v tomto 

duchu ja si ctím aj jeho postoj nie preto, že som j eho 

stranícky prívrženec, ale preto, že si viem predsta vi ť, že 

mu tie problémy môžu by ť vyslovene, vyslovene robené 

cielene a dáva ť mu teda polená pod nohy.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec, na Vás chcem zareagova ť ja faktickou 

poznámkou. To čo píšu Bratislavské noviny, nepovažujte za 
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objektívne. Tie noviny sa nikdy nepýtali m ňa ako primátora 

na ni č za dva a pol roka.  

Nie je pravda to, čo ste povedali, že je pä ť 

nominantov. Vaša pani predsední čka klubu Vám to môže 

vysvetli ť, pretože pri tých rokovaniach bola. Že Vás vždy 

neinformujú o tom, čo sa kde dohodne, za to ja, prosím, 

nemôžem.  

Čiže neverte tomu všetkému, čo tam je napísané.  

A rozhodne moji nominanti nie sú nominanti SMERU. S MER 

je politická strana, ktorá tu má svoj klub, riadne 

zvolených poslancov a boli aj na základe požiadavky  médií, 

identifikovaní ľudia, ktorých garantovali, nominovali 

a prezentovali ako manažérov v jednotlivých podniko ch 

politické strany a ja som prezentoval ľudí, ktorých som 

navrhol ja, pretože sme sa tak s poslancami dohodli . Nie je 

to to isté, pán poslanec. Ak to robia Bratislavské noviny, 

je mi to ľúto, tam všeli čo popíšu a nie je to vždy naozaj 

tak, ako je pravda. 

Pán poslanec Osuský, nech sa pá či. 

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

Zhodou okolností mám takú drobnú osobnú skúsenos ť ako 

člen výboru pre nezlu čite ľnos ť Národnej rady Slovenskej 

republiky s tou kauzou Národnej dia ľni čnej spolo čnosti 

a poistným v nej roky uhrádzaným, až kým do toho te da výbor 

nezasiahol.  
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Je pravda, že Národná dia ľni čná spolo čnos ť je 

v úvodzovkách štátna. Dopravný podnik nie je štátny .  

Samozrejme kolega riadite ľ celkom zrejme pravdivo 

uviedol, že to celé sa za čalo plati ť v roku 2007 za úplne 

iných ľudí a tak ďalej.  

Samozrejme, ak tu bola re č o zhospodár ňovaní 

fungovania podniku, ktoré bolo nepochybne odôvodnen é a kde 

sa môže pán riadite ľ zrejme aj pochváli ť výsledkami, tak je 

len otázkou znova, či v rámci zhospodár ňovania fungovania 

toto nebol jeden taký celkom zrejmý bod. Ešte raz h ovorím, 

nie v komparácii s Trnavou alebo Košicami, ale možn o 

v komparácií s Prahou. Neviem, či tam majú samé zbrusu nové 

elektri čky a iné dopravné prostriedky a všetko ove ľa 

lepšie, ale to číslo je mierne do o čí bijúce a dalo by sa 

poveda ť, že v rámci zhospodár ňovania by bolo možno 

primerané nepoveda ť, že v roku 2007 to uzavrel Zahradník 

a to je písmo sväté až do konca sveta, ale že sa dá  hádam 

zamyslie ť nad tým a zváži ť i v tejto existujúcej 

komparácií, racionálnejší spôsob nakladania s touto  

položkou.  

A samozrejme, že na tie re či o tom, že sa ten tender 

už nestihne a nedá a vôbec a len takto, sa tiež pam ätám. 

A je to tak , ako s tým pastierom čo kri čí, že ide medve ď 

a nejde, ale potom ke ď raz išiel, tak ho zožral, pretože 

nikto už neveril, že ide. To znamená, to je trošku tá 

otázka tej dôvery, lebo to bola dos ť ve ľká kauza, dos ť 

zásadné stanovisko, dos ť závažného človeka. Kto už ním je, 

keď nie riadite ľ? A ak sa zrazu toto závažné a na hrane 

postavené tvrdenie, že takto alebo nikdy, sa zrazu ukáže, 
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že to nebolo takto alebo nikdy a  len takto, ale úp lne 

inak, tak potom vznikne trochu otázka ako je to 

s akýmko ľvek iným výrokom. 

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: 

Nedá mi, aby som k tejto polemike na margo pripomen ul, 

že nedôveru, ktorú poslanci chovajú vo či tomu alebo onomu 

riadite ľovi mestského podniku motivuje jednoduchá vec a to 

je stranícka príslušnos ť. Jednoducho nie je to ich 

nominant, nedôverujú mu. Môže prinies ť aj výsledky, sú 

podozrivé. A tak to v politike chodí.  

Keby ste, vážení poslanci, neboli po vo ľbách zvrátili 

často svoje vlastné s ľuby, lebo strany s ľubovali, už nebudú 

žiadni stranícki nominanti, pôjdeme sú ťažami, budeme 

vybera ť odborníkov sú ťažami. Pod silným politickým tlakom 

sa nakoniec tieto s ľuby rozplynuli a máme straníckych 

nominantov a s tým ide aj táto nedôvera.  

Tá nedôvera podkopáva prácu a znovu, znovu prosím, aby 

ste zvážili, ako vydáte ovocie svojej práce pred bu dúcimi 

voľbami. Vy, ktorí ste s ľubovali na všetkých svätých, že 

stranícki nominanti nebudú.  

Aspoň keby bola odvaha poveda ť, klub SMER to spravil, 

povedzte kluby, kde máte straníckych nominantov. Po vedzte 
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manažérov nech nesú, možno sú dobrí, ale nech nesú tie 

kluby a strany odvážne svoju tvár spolu s pracovným i 

výsledkami týchto ľudí. To je férové, to je otvorené, ke ď 

už ste siahli k straníckym nomimantom. Ale zostalo len pri 

klebetách, niekto nie čo po čul, niekto nie čo zverejnil, iný 

to dementoval. 

Ale na záver chcem poveda ť, že napriek tomu, že by ste 

to zverejnili, ten základný negatívny prvok, že vzá jomne 

strany neveria potom straníckym nominantom ten zost ane. A 

je to ve ľká škoda pretože mestské podniky sú v podstate 

majetnejšie a disponujú vä čším majetkom a vä čším obratom, 

hlavne obratom, než celé naše mesto a než celý náš 

rozpo čet.  

Tam sa aj upiera pozornos ť ob čanov a oni hodnotia aj 

našu prácu pod ľa kvality dopravy, kvality OLA, pod ľa 

kvality ako dostávajú vodu alebo ako sú odstra ňované 

poruchy. Toto je ve ľmi dôležitá stránka práce mesta. My sme 

outsoursovali všetky tieto činnosti na osobitné akciové 

spolo čnosti. Ale domnievam sa, že spokojnos ť s týmto 

procesom by bolo treba prehodnoti ť. A na prvom mieste je 

prehodnotenie systému straníckych nominantov, ktoré ho sme 

sa žia ľ ani v tomto volebnom období nedokázali zrieknu ť.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Štyri faktické poznámky.  

Pán poslanec Nesrovnal. 

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

Ja asi neverím vlastným o čiam. Po čúva ť pou čenia 

o politických nominácií od človeka, kvôli ktorému strana 

SMER účelovo zmenila zákon o Bratislave.  

To myslíte vážne, pán Budaj? Ve ď Smeráci kvôli Vám 

zmenili zákon o Bratislave, aby Vás exkomunistický primátor 

mohol menova ť do funkcie. Vy ste zmutovali od bojovníka 

proti komunizmu k vazalovi, ktorý v pok ľaku prijal od 

komunistu prácu. Ako to, to si robíte srandu so vše tkých? 

Veď Vy, svojimi postojmi práve ste, spochyb ňujete všetky 

hodnoty a, a, a symboly za ktoré tu bojujeme. Ve ď Vy 

mutujete od jedného k druhému. Ve ď Vy ste stranícky 

nominant úplne najorginálnejší. Ve ď ko ľkými stranami Vy ste 

prešli už. Čo Vy pou čujete ľudí o, o politických 

nomináciách.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Borgu ľa. 

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

No ale idem pokra čova ť. 

Pán Budaj, ve ď Vy ako osoba, ktorá ste dva krát boli 

volená za viceprimátora ste tu obchádzali doradu vš etkých 

poslancov, všetky strany, na centrály ste chodili m ožno 

častejšie než domov, tak toto tu budete hlása ť?  

Ja súhlasím s Vami, že nominanti v predstavenstvách  

spolo čností nemajú čo h ľadať a majú tam by ť profesionálne 
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vybratí manažéri, absolútne s Vami súhlasím. Ale, p repá čte, 

po tom, čo Vy ste predvádzali pri dvojitej vo ľbe Vás za 

primátora, toto rozprávate? Vy, nehanbíte sa aspo ň trochu? 

Ja som Vás mal v úcte, pán Budaj.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Kolek, faktická.  

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

Nerád naväzujem na tých predre čníkov, ktorí tu už to 

svoje stanovisko povedali.  

Ja by som Vás len vyzval, zverejnite to, o čom viete. 

Aké dohody uzavreli kluby, aké dohody uzavreli stra ny. 

Zverejnite to. Ve ď to bude ten krok, kde Vy nasadíte tú 

svoju kožu na trh.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Osuský.  

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

Ďakujem pekne, pán primátor. 

No musím poveda ť, že v živote by ma nenapadlo 

posudzova ť v tejto aj v svojom predchádzajúcom vystúpení 

pána riadite ľa Belfiho ako z kritéria straníckeho 

nominanta. Ako, nemyslím si, že ma ani pol sekundy viedla 
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táto úvaha. Keby nebol spomenul to, že  Martin Búto ra 

mladší je teda politický nominant, pri čom on sám je 

politický nominant, vôbec by mi to ani do mysle nev ošlo. To 

znamená že, nemyslím si, že toto by malo by ť kritériom. A 

obidva body, z ktorými som sa na ňho obrátil, nijak 

nesúvisia so straníckou nomináciou.  

Poistka, ak je zrejme zdanlivo otázne vysoká 

a tvrdenia o existen čnosti tendra nemajú nijaký politický 

prídych, len istým spôsobom vzbudzujú u m ňa pocit, že sú to 

veci, ktoré sa majú robi ť inak a mohol by to robi ť nominant 

ktorejko ľvek strany, vonkoncom (gong) by stranícka 

príslušnos ť s týmto pre m ňa nemala ni č spolo čné. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Len č, faktická.  

Pán poslanec Len č. Pán námestník Budaj bude reagova ť 

na konci.  

Nech sa pá či. 

Ing. Peter   L e n č , poslanec MsZ: 

Keď si tak spomínam, tak pred vo ľbymi niekto prišiel 

s takou tou úžasnou myšlienkou, že teda nie, nie st ranícki 

nominanti ale odborne vybratí odborníci.  

Ja som si kládol otázku, že komu sa, to je totižto 

o dôvere, lebo v tých predstavenstvách a dozorných radách 

niekoho zas, niekoho zastupujete a nevedel som si t o celkom 

predstavi ť. Ale okej, môže to tak fungova ť. Ale potom, 
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potom teda naozaj nerozumiem, že pre čo sa, pre čo sa nehali 

politické strany nahovori ť na taký systém, že tam 

delegovali svojich zástupcov a pritom sa tvárili, ž e nie. 

A teraz, teraz, teraz to zrazu za čalo pánovi námestníkovi 

vadi ť. Nerozumiem tomu.  

Keď teda už mali by ť odborníci (gong) a nestranne 

nominovaní, tak potom okej, pán, pán primátor si ta m mal 

nanominova ť všetkých a on potom mal nies ť zodpovednos ť za 

úplne všetkých.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Havrila, faktická.  

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

Ďakujem za slovo. 

Ja si myslím, že na poste Dopravného podniku je 

odborník. 

Väčšina strán tie svoje politické nominácie zverejnila  

okrem jednej, jedinej strana. Ak sa nemýlim, je to KDH. 

A mrzí ma jedna vec, že tu nie sú študenti politoló gie, aby 

videli ako sa geniálne robí kampa ň do VÚC. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Uhler, faktická. 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 24. októbra 2013  

 177 

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

Ďakujem. 

Dovolím si poslancom pripomenú ť, že rokujeme o nákupe 

nových autobusov.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Myslím, že toto je v súlade s rokovacím poriadkom, čo 

ste povedali, pretože odklá ňame sa od témy vážení. Naozaj 

tu robíme kampa ň v každom jednom bode a rozprávame všetko 

možné od tendru trolejbusov a podobne, ale o tom, čo bude 

v marci alebo apríli budúceho roku jazdi ť po bratislavských 

cestách, to vás ako keby vôbec nezaujímalo. 

(poznámka: hovor v rokovacej sále ) 

Viem, že to tu bolo. Ja viem. Však ja tomu rozumiem . 

Ja som zvedavý na výsledok toho hlasovania.  

Pán poslanec Borgu ľa. Pani, pane, nemôžte. Už tie 

faktické už skon čili. Pán poslanec Borgu ľa má riadne 

vystúpenie.  

Nech sa pá či.  

(poznámka: hovor v rokovacej sále.) 

Ja, prepá čte, pán, pán námestník Budaj, my sme ho 

v tom, z toto zoznamu posunuli na záver.  

Čiže ešte pred pánom poslancom Borgu ľom, prosím slovo 

pre námestníka Budaja na reakciu na faktické poznám ky.  

Nech sa pá či, pán námestník.  
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Ján   B u d a j ,  námestník primátora a poslanec MsZ: 

Na to, na ten duet pána Nesrovnala s pánom Borgu ľom je 

škoda reagova ť, ale predsa len na pána Nesrovnala poviem. 

Áno Vy ste boli pionierom straníckych nominácií, Vy  ste 

predseda najsilnejšieho klubu a spolu s Vašim veden ím 

strany Vy ste vnútili znovu stranícke nominácie, pr eto tak 

zúrite, ke ď sa to nahlas povie.  

K pánovi Kolkovi by som poznamenal, že ja by som ic h 

rád zverejnil, ale nebol som pozvaný na tie rokovan ia. 

Musíte sa obráti ť práve na týchto rozzúrených , preto tí 

ich presne vedia. Majú zoznamy, majú ich napísané.  

Pokia ľ ide o tvrdenie pána Borgu ľu, že za svoju vo ľbu 

som niekedy bol na nejakej straníckej centrále. Nik dy, na 

žiadnej som nebol a samozrejme ani som v najmenšom sa 

nestaral či SMER zmení nejaký zákon. Poslanca, ktorý to 

predkladal, som v živote ani nestretol a pán primát or 

Ftá čnik by mal poveda ť otvorene, ke ď mi oznámil, že kvôli 

zrejme záujmom v celkom inom meste sa zákon raz ide  meni ť.  

Pokia ľ ide o strany, som v druhej strane. Bol som vo 

VPN a potom v strane, v ktorej som teraz s prestávk ou SDK, 

ktorá slúžila len na jedny vo ľby. 

Pán Len č, pán Len č poznamenal, že on by súhlasil, aby 

všetky nominácie urobil primátor. No tak to bolo tr eba 

naozaj poveda ť po vo ľbách, lebo celkom takáto zhoda nebola, 

pán Len č. A v tom sme teda zajedno. Aj ja by som súhlasil, 

aby boli, nie aby ich ur čil primátor, aby boli výberové 

konania, aké na takú profesiu majú by ť.  
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A ešte navono, napokon poznamenám k pánovi Havrilov i, 

že udrel kliniec po hlavi čke. Naozaj sa tu vedie volebná 

kampaň a poznamenávam, že ja nekandidujem v týchto vo ľbách.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. 

Máme tri ďalšie vystúpenia. Presko čili sme pána 

poslanca Borgu ľu, ktorý dal prednos ť pánovi námestníkovi na 

dokon čenie faktických poznámok.  

Čiže, prosím, keby ste v tom poradí urobili tak, že 

teraz má slovo pán poslanec Borgu ľa.  

Nech sa pá či. 

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

Pán generálny riadite ľ, ja by som sa Vám chcel alebo 

sa Ti chcel, ke ďže si tykáme, nebudem tu hra ť nejaké 

divadlo, sa Ti chcel verejne po ďakova ť za to, ako pôsobíš 

vo funkcii generálneho riadite ľa.  

To nie sú re či o tom, že či sa nie čo deje alebo 

nedeje. Jednoducho výsledky hovoria, hovoria jasnou , jasnou  

re čou. My napriek  tomu, že neznižujeme kilometre 

v Dopravnom podniku, tak sa strata, strata znižuje.  

A Bratislava bude tomuto vedeniu Dopravného podniku  ale aj 

poslancom, ktorí hlasovali za, v ďačná, ke ď prídu nové 

elektri čky, nové trolejbusy.  
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Tender, nieko ľko desiatok miliónový tender na tieto 

vozidlá, asi si ani nikto z nás nevie predstavi ť aké tlaky 

sa okolo toho, toho dejú. Však Bombardia sem bol oc hotný 

dotrepa ť elektri čku a premávala tu grátis  len preto, aby 

si možno, možno nachýlila poslancov na, na svoju st ranu. 

A to bol, to bol oficiálny tlak. Bohvieko ľko ich bolo 

kadejakých neoficiálnych. 

Za takéto tendre padajú hlavy v iných dopravných 

podnikoch, ako napríklad v Prahe a nieko ľkonásobne. Dokonca 

vo Viedenskom Stadtlinien po pri podobnom tendri mu selo 

odstúpi ť vedenie.  

V Bratislave tender týchto rozmerov prebehol korekt ne, 

možno s jedným drobným zaknísaním, ktoré ja za zakn ísanie 

nepovažujem a prebehol transparentne a vyzerá, že s a podarí 

aj tak, že my nakoniec tie autobusy, teda trolejbus y 

a elektri čky budeme ma ť a budú aj preplatené z Európskej 

únie. Za toto bude toto mesto v ďačné vedeniu Dopravného 

podniku a všetkým poslancom, ktorí takéto nie čo 

podporovali. Lebo až za pár rokov si možno uvedomím e, že to 

nebola len tak sranda.  

A teoretici typu Bendík, Kolek, Hr čka, nehnevajte sa 

na mňa, ja by som chcel Vás vidie ť v tej pozícii ako Vy by 

ste takýto tender obhajovali, hájili, obiehali a ce lý 

riešili do všetkých tých podrobností, ktoré každá j edna 

mohla znamena ť smr ť a koniec toho tendra. Tisícky 

nepriate ľov tam boli, ktorí boli proti tomu, možno práve 

preto, že tú zákazku nezískali. Napriek tomu sa to podarilo 

transparentne uháji ť a Bratislava bude ma ť nové vozidlá. 

Ďakujem. 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 24. októbra 2013  

 181 

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.  

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

Áno, ja chcem nadviaza ť na svojho pána kolegu Borgu ľu.  

Ja asi najviac z Vás všetkých využívam MHD a musím 

poveda ť, že kvalita dopravy sa výrazne zlepšila, za čo 

chcem aj ja po ďakova ť. 

A skuto čne beriem ako jeden nevydarený žart návrh pána 

kolegu Bendíka a ktorý sa tu vyjadril o akomsi odvo lávaní. 

To je skuto čne, mi to skôr pripomína silvestrovský kabaret.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Riadne prihlásený pán poslanec Greksa. 

Marian   G r e k s a , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Ako už viacerí tu hovoria, ja teda si tiež priznám,  že 

ja tiež kandidujem, ale práve preto som si ve ľmi nedovolil 

otvára ť pusu dneska práve, aby ma tu niekto nena, nehovori l 

o mne, že si tu robím nejakú, nejakú kandidatúru al ebo 

nejakú kampa ň.  
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Čiže ja by som sa vrátil možno k meritu veci. Ja by 

som chcel poprosi ť možno pani Tvrdú, aby stiahla ten návrh, 

aby sme hlasovali až poobede, pretože by som bol rá d, keby 

sme to uzavreli ešte pred obedom a hlasovali sme. L ebo mám 

potom taký pocit jak ejakuláciu pre koks. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pani poslanky ňa Tvrdá. 

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

Ja s ťahujem ten môj návrh. Ja som tajne dúfala pred 

pol hodinou, že ideme na obed ňajšiu prestávku a že potom 

budeme hlasova ť. Ale vidím, že štrnás ť dvadsa ťpäť, to je 

ako nehorázne. 

(poznámka: po čuť hovor mimo mikrofón. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Vy dostanete slovo, pán riadite ľ, hne ď. 

Ešte pani poslanky ňa Dyttertová, potom dostane slovo 

pán riadite ľ Belfi.  

Nech sa pá či, pani poslanky ňa. 
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Anna   D y t t e r t o v á , poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Ja som sa rozhodla, že teda to poviem aj tu. Ja som  to 

spomínala už aj na dozornej rade.  

Ja som toho návrhu, aby autobusy, ktoré sú v takom 

technickom stave, že sú nespo, že sú nespôsobilé ja zdy, aby 

sa vyradili. A to by som prosila, aby ste posúdili pán 

riadite ľ, aj Vy pán primátor, aby sa autobusy, ktoré hrozia  

veľkým rizikom pre, pre ob čanov nepoužívali. 

Ďakujem. A okamžite.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Potom ale budeme musie ť niektoré linky zruši ť, pani 

poslanky ňa, alebo obmedzi ť. Že budeme musie ť obmedzi ť 

linky, lebo my sme tesne na hrane. Aj s tými autobu smi, 

o ktorých hovoríte.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Pán poslanec Bendík má faktickú poznámku. 

Nech sa pá či. Na pani poslanky ňu Dyttertovú. 

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

Ďakujem pekne.  

Keďže sa tu rozbehlo s ťahovanie, tak s ťahujem ten svoj 

návrh, ale nie preto že by ma pán generálny presved čil, ale 

preto aby som teda nebol obvi ňovaný, že sa tu vedie 

predvolebná kampa ň. 
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Ale jedno pozitívum to malo. Že sa rozvinula táto 

debata a ja si myslím, že každá demokratická spolo čnos ť by 

mala diskutova ť. Ak sú nejaké problémy, tak diskutujme. Ak 

by som ten návrh nedal, tak sa o tom nehovorí.  

A ja verím tomu, že pán generálny riadite ľ bude 

pracova ť aj na tom, aby si tú dôveryhodnos ť zvýšil. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne, pán poslanec. 

Tým sme vy čerpali diskusiu poslancov.  

Pán riadite ľ, máte slovo. 

Ing. Ľubomír   B e l f i ,    

predseda predstavenstva a generálny riadite ľ Dopravného 

podniku Bratislava, a. s. 

Ďakujem pekne, pán primátor. 

Keď idem od poznámky pani poslankyne Dyttertovej. 

Pokia ľ by sme stiahli tých šes ťdesiat autobusov, tak by to 

znamenalo ur čite výpadok nejakých pä ť, šes ť liniek. 

Okamžite.  

Ja som práve preto predložil ten návrh, alebo preto  

sme ho predložili, pretože to je výsledok. To sme s i 

nevymysleli v čera alebo pred týžd ňom, proste. Ve ď vy ste tu 

mali ten materiál v meste poslanci, myslím v máji a lebo 

v júni, proste na komisiách prebehol. Vy ste inform ovaní 
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o stave, o technickom stave vozidiel. To, to nie je  

záležitos ť nová.  

Takže ja vás chcem znovu poprosi ť, aby ste dali, dali 

zelenú tomuto procesu, pretože je to dlhý proces a nebude 

zase ľahký. Zase bude, bude ho sprevádza ť množstvo 

ťažkostí, aby sme ho zvládli čím skôr, pretože mesto to , 

podľa mňa, potrebuje.  

A ešte sa vrátim jednou poznámkou, dvomi vetami 

k pánovi poslancovi Osuskému, respektíve pánovi 

Nesrovnalovi.  

Áno, ja viem, že som hovoril o tom vtedy. Ja odmiet am 

akéko ľvek tie, tie, tie napadnutia typu. Znovu hovorím, 

dnes je v Bruseli vystavený pä ťdverový MAN. Nech sa pá či, 

pozrite si ho na internete. Ke ď tam nikto nepôjde, kolega 

vám ho ukáže, má ho nafotený. A bol aj predtým ten 

päťdverový MAN. Preto som povedal, že klamali, ktorí 

klamali okolo toho tendra.  

Ale to, že som povedal, že nestihneme. Áno povedal 

som. To je pravda. Mali som ten pocit, pretože. A t o Vy ma 

teraz tu spochyb ňujete ako nejakého klamára?  

Veď ten proces je strašne zložitý. Predstavte si, že 

tam boli námietky. A boli tam aj také námietky od f irmy 

a pamätáte sa, že som o tom tu hovoril vtedy, ktorá  tu 

pätnás ť rokov fungovala v Dopravnom podniku a ja som ju 

zrušil nejaké zmluvy. A na základe toho robili zle.  A my 

ten proces, preto som ja nevedel odhadnú ť a bál som sa, že 

nová sú ťaž jednoducho, že ju nestihneme. Len viete čo sa 

stalo? ÚVO im všetkých šes ť námietok zamietlo. Stratili tam 
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kauciu, neviem ko ľko tisíc Eur a do ďalšieho kola už nešli. 

A vec bola vy čistená. Tak jak hovorí pán Bendík, že nie čo 

si vydiskutujeme a vieme.  

Tak preto som vtedy povedal, že sa bojím, že to 

nestihneme. Lebo som nevedel ako to dopadne. Dopadl o to 

tak, že ÚVO všetkých tých šes ť námietok tej firmy, ktorá 

pätnás ť rokov fungovala predo mnou v Dopravnom podniku 

a mala tu za iks miliónov zákazky, tak tie, ktoré s om 

povedal, že sú nevýhodné, som zrušil. A za to sa ná m 

mstili. Ale oni prehrali na ÚVO, stratili kauciu rá dove 

v tisícach eur a do toho ďalšieho kola nešli a preto nám to 

pomohlo. No, keby to niekto namietal, tak  to možno  do dnes 

neskon číme. ÚVO je nekone čná vec.  

Takže ma, prosím, neobvi ňujte z toho, že ja som 

hovoril nejakú nepravdu, alebo že som nedajbože kla mal. 

Ďakujem vám všetkým a ja tiež nekandidujem do VÚCky.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán riadite ľ, ďakujem za Vaše vystúpenie.  

Uzatváram možnos ť prihlási ť sa do bodu číslo sedem.  

Pristúpime ku hlasovaniu, slovo má návrhová komisia . 

Nech sa pá či. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Dostali sem dva návrhy na zmenu, respektíve doplnen ie.  
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Prvý návrh na zmenu textu v časti Bé nám doru čil pán 

poslanec Kolek, teda časť Bé uznesenia znie novým textom: 

mestské zastupite ľstvo žiada primátora, aby na nasledujúce 

zastupite ľstvo predložil správu o finan čnej a hospodárskej 

situácii Dopravného podniku, vrátane inventarizácie  na 

majetku a zmluvných vz ťahov s hlavným mestom a tak umožnil 

riešenie problému náhrady najstarších vozidiel kúpo u 

nových. S termínom do 20. 11. 2013. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Máme vykona ť inventarizáciu? Tak? Na po čkanie? Alebo 

čo máme predloži ť?  

(poznámka: vrava z rokovacej sály) 

Dobre, dobre.  

Nech sa pá či, ideme hlasova ť o uznesení pána poslanca 

Koleka. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Prijatím tohto uznesenia potom vypadáva pôvodné bé čko.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Čiže toto má pod ľa pána poslanca nahradi ť text pod 

bodom Bé. 
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Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Nový text. Áno.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Nech sa pá či.  

Čiže tí, ktorí podporia, tak vedia, že bod bé pôvodn ý 

vypadá.  

Nech sa pá či, prezentujte sa a hlasujte o návrhu pána 

poslanca Koleka.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťsedem prítomných poslancov, 

štrnás ť z nich hlasovalo za, piati proti, osemnásti sa 

zdržali. 

Konštatujem, že tento návrh sme neprijali. 

Pani predsední čka. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Druhý návrh došiel od pána Uhlera. Do časti A berie na 

vedomie a v tej časti kde sa píše v tom texte vypúš ťa sa 

číslica desa ť celých pä ť metrov, to je to cca desa ť 

autobusov kategórie IMIDI. (poznámka: po čuť predsedajúceho 

„áno“) 

A v ďalšom bode v tom tre ťom, tam zase vypúš ťava sa 

číslica pätnás ť a zvyšok ostáva.  



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 24. októbra 2013  

 189 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Čiže v zátvorke bude devä ť a pol metra a osemnás ť 

metrov. To chcel navrhnú ť pán poslanec.  

Prosím, prezentujte sa a hlasujte o tomto  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťpäť prítomných poslancov, 

tridsa ť za, nikto proti, štyria sa zdržali, jeden 

nehlasoval. 

Konštatujem, že tento návrh, pozme ňujúci návrh pána 

poslanca sme schválili.  

Pani predsední čka.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Teraz by sme mali hlasova ť o návrhu uznesenia v časti 

A berie na vedomie s touto úpravou, ktorá prešla a o časti 

B žiada vedenie.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Čiže hlasujeme o uznesení ako celku s pozme ňujúcim 

návrhom, ktorý bol už prijatý. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťsedem prítomných poslancov, 
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Dvadsa ťsedem hlasovalo za, dvaja proti, šiesti sa 

zdržali, dvaja poslanci nehlasovali. 

Konštatujem, že sme schválili platné uznesenie k bo du 

číslo sedem. 

Ďakujem pánovi riadite ľovi Belfimu za prerokovanie 

tohto materiálu.  

 

Vyhlasujem obednú prestávku do 15.15 h. Do 15.15 h.   

(prestávka od 14.35 h do 15.24 h) 

 

 

BOD 8A  INFORMÁCIA O PRIEBEHU A ZÁVEROCH 

MIMORIADNEJ INVENTARIZÁCIE A 

ZÁVEROCH MIMORIADNEJ INVENTARIZÁCIE 

MAJETKU, ZÁVÄZKOV A ROZDIELU MAJETKU 

A ZÁVÄZKOV MESTA V PLNOM ROZSAHU K 

31. 06. 21013 S TERMÍNOM UKON ČENIA 

26. 09. 2013 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

(po prestávke) 

Späť do rokovacej miestnosti. V sále vidím dva, štyri, 

šes ť, osem, desa ť, dvanás ť, štrnás ť, šestnás ť, sedemnás ť 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 24. októbra 2013  

 191 

poslancov. Ešte potrebujeme šiestich na to, aby sme  mohli 

rokova ť.  

Áno.  

(poznámka:  hovor zo sály mimo mikrofón) 

Vychádzam z toho, že v rokovacej sále je dos ť 

poslancov, z tohto predpokladu a vy otváram rokovan ie 

o bode, ktorý nemá číslo, ale nejaké mu budeme musie ť v tom 

programe prideli ť.  

Je to informácia, ktorú predkladá pán poslanec Kole k, 

pretože prvú po obede sme mali rokova ť jeho, áno? Desa ť A, 

osem A. Nech sa pá či.  

Takže bude to bod 8A Informácia o priebehu a závero ch 

mimoriadnej inventarizácie majetku, záväzkov a rozd ielu 

majetku a záväzkov mesta o, v plnom rozsahu k 30. 0 6. 2013 

s termínom ukon čenia 26. 09.  

Kým dám slovo pánovi poslancovi Kolekovi, chcem len  

všetkým váženým kolegom pripomenú ť, že sme pri ôsmom bode 

programu, máme ich ešte štyridsa ťdva, respektíve 

štyridsa ťtri a dnes o desiatej najneskôr kon číme. Takže len 

som takú faktickú chcel da ť.  A ešte to nieko ľkokrát dnes 

zopakujem.  

Pán poslanec Kolek, Vy ste predkladate ľom spolu s pani 

poslanky ňou Dzivjákovou, takže uvediete  materiál. Nech sa 

Vám páči.  

(poznámka:  hovor v sále) 
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Pán poslanec Kolek má slovo na uvedenie materiálu.  

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

Ďakujem za slovo, pán primátor. 

Vážené kolegyne, kolegovia, v tomto materiáli, teda  

uvediem ho krátkou, krátkou informáciou, uznesenie,  ktoré 

bolo naše spolo čné nebolo to ani ľavé, ani pravé, ani 

jednostranné, myslím, že tam hlasovalo viac ako 80%  

prítomných, sme požiadali o zahájenie mimoriadnej 

inventarizácie majetku a záväzkov, rozdielu majetko v a 

záväzkov mesta v plnom rozsahu a to k termínu 30. 0 6.  

K tomu priebehu teda dám, dám len pár, pár bodov.  

Požiadavka nás zastupite ľstva bola, aby 

v inventariza čnej komisii boli, boli aj aspo ň dvaja 

poslanci, teda členovia finan čnej komisii. Boli sme vybraní 

teda pani Dzivjáková  a ja.  

Uznesenie bolo prijaté v šiestom mesiaci. Pod ľa 

materiálu, ktorý tam je, príkaz pána primátora na v ykonanie 

inventarizácie bol prijatý, on bol teda robený na d va, dva 

stupne, ale bol prijatý tak, že sme prvú inventariz ačnú 

komisiu mali až o mesiac po možnej, možnej realizác ii 

zahájenia inventarizácie.  

Hovorím to preto, lebo čo sa týka inventarizácie, vždy 

tu je ten časový zrete ľ akože nedá sa to urobi ť na 

počkanie, nedá sa hovori ť zo d ňa na de ň, nedá sa urobi ť 

inventarizácia zo d ňa na de ň.  
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Čiže prvý mesiac sme stratili už len tým, že 

inventarizácia sa zahájila s mesa čným oneskorením. 

Upozor ňujem na to, na to preto, že aj ten postup ďalší 

bol z môjho poh ľadu neštandardný. Inventariza čná komisia, 

v podstate hlavná inventariza čná ústredná zasadala iba raz. 

A to  bola tá prvá, ktorá bola, bola ako, ako školi aca, kde 

sme sa oboznámili s problémom ako takým. Dostali sm e 

materiáli, ktoré, ktoré hovorili, že je zriadená je dna 

ústredná inventariza čná komisia, štrnás ť diel čích 

a osemdesiat čiastkových inventariza čných komisií.   

Harmonogram, ktorý je v materiáli je jasný, k 26. 9 . 

mala ma ť inventari, mala by ť inventarizácia ukon čená so 

zápisom ústrednej inventariza čnej komisie.  

Samozrejme to k tomu mohlo dôjs ť len tak, že čiastkové 

inventarizácie plus diel čie inventarizácie s výstupmi 

zápisov sa dostanú potom do ústrednej inventariza čnej 

komisie.  

Do 26. 9. z tých osemdesiatich čiastkových 

inventarizácii, pod ľa informácii, ktoré sa k nám dostali 

a to sme si vyžiadali, aby táto informácia nám bola  

zverejnená ke ď zasadá čiastková inventariza čná komisia, 

bolo, bolo ohlásených iba zasadanie deviatich čiastkových 

inventariza čných komisií. Tým nechcem poveda ť, že nie, 

niektoré nezasadali. Na 21. ke ď sme mali čiastkovú, teda 

ústrednú inventariza čnú komisiu, tak zastupujúcim predsedom 

bolo konštatované, že zasadali viaceré, takže asi n ám 

nebolo dané na vedomie.  
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Nedá mi nepoveda ť, že ako nezamestnanci magistrátu sme 

mali povinnos ť, pokia ľ sa chceme zú častni ť čiastkovej 

inventariza čnej komisie, de ň dopredu ohlási ť svoju 

prítomnos ť v priestoroch magistrátu. Bolo to nariadenie 

vraj teda z rozkazu, rozkazu predsedu inventariza čnej 

komisie. Pani kolegy ňa Dzivjáková sa mailom obrátila na 

pána riadite ľa, aj  na pána primátora, že či to naozaj je 

z ich vedomím a pod logickým zdôvodnením. Nedostali  sme 

odpove ď.  

Čiže to je, to je jedna skuto čnos ť, ktorá nás akože 

zarazila už vo vz ťahu k tomu, že sme  získavali takéto 

prekážky, čo sa týka možnosti zú častni ť sa na 

inventariza čných prácach.  

Druhá, druhá vec a to menej, teda nie, nie menej 

podstatná je, že v tej závere čnej ústrednej inventariza, 

ústrednej inventariza čnej komisii bolo, došlo až vtedy, ke ď 

sme opakovaným spôsobom sa žiadali, aby sme získali  nejakú 

informáciu pre nás tu do poslaneckého zboru.  

Ospravedl ňujem sa aj preto za ten materiál, lebo 

naozaj došlo k nej až 21. 10., čiže v pondelok, takže to, 

čo sa mi podarilo pripravi ť som dal, ostatné vzh ľadom na 

to, že pani Dzivjáková je práceneschopná, takže ona  sa 

priamo na tomto materiáli už nemohla zú častni ť, 

komunikovali sme jedine mailom.  

Inventarizácia aká, ako taká, by nemala by ť problémom, 

pokia ľ by magistrát v tomto smere, teda hovorím 

o magistráte, postupoval v zmysle ú čtovných zásad. 

Inventarizácia je povinnos ťou, povinnos ťou organizácie či 
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už obchodnej, obchodného podniku alebo obchodnej 

spolo čnosti alebo správy ako takej.  

Ja som tu už čítal jedno, jedno uznesenie, čo sa týka 

inventarizácie, ktorá prebiehala v roku desa ť, jedenás ť 

a dvanás ť vo vz ťahu k Dopravnému podniku. Tie zápisy 

z inventarizácie sú v materiáloch. Vidíte, že v rám ci 

týchto troch rokov neprebehla ani jedna inventarizá cia 

s výsledkami, že by boli odstránené nálezy. Vždy ta m 

zostáva ten, ten návrh členov inventariza čnej komisie alebo 

zápis hovorí o tom, že je ešte treba odstráni ť toto, toto, 

toto a do dnešných dní sa nedotiahla dokonca ani je dna 

inventarizácie.  

Kládli sme si otázku, do akej miery sa dá pomôc ť, aby 

sa toto neopakovalo.  

Prvá vec je, a to už prechádzam k tomu návrhu 

uzneseniu, prvá vec je, aby vôbec sa získal nejaký zápis 

z mimoriadnej inventarizácie, treba pred ĺži ť trvanie 

inventarizácie, to je priamo ten, ten podnet pre pá na 

primátora, lebo on v svojom uzne, v svojom nariaden í 

16/2013 hovorí o trvaní do 26. 9. 

Druhá vec je, že výkonným, výkonnou osobou,  ktorá 

mala zabezpe či ť priebeh inventarizácie je pán riadite ľ. My 

poslanci v podstate môžeme len dôrazne žiada ť pána 

primátora, aby vyvodil, z toho čo sa udialo vo vz ťahu 

k výkonu inventarizácie nejaké dôsledky. To je ten bod dva 

v časti B. Čiže vyvodi ť následky vo či zodpovednej osobe.  
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Nie je to milé takto mne hovori ť. S pánom riadite ľom 

sa stretáme teda často  na finan čnej komisii, ja som a teda 

my dvaja, hovorím teraz aj za pani Dzivjákovú, sme tento 

návrh uznesenia volili s tým, že by mal pomôc ť k tomu, aby 

tie veci, ktoré sa majú robi ť zodpovedne boli, boli robené 

a pokia ľ tá zodpovednos ť absentuje, že by sa mali 

vyhodnoti ť ako nenaplnené.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Otváram diskusiu k bodu 8A. 

Ako prvý sa do nej hlási pán riadite ľ Gajarský, potom 

pán hlavný kontrolór.  

Nech sa pá či. 

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

Neviem, ja ešte teda nechám pána kontrolóra, nech 

povie on svoje a ja by som sa za ním prihlásil, ke ď sa dá 

tak. Nevšimol som si, že aj on sa prihlásil. Nechám  ho 

hovori ť prvého. Dá sa? Dá sa to tak urobi ť? Ja sa odhlásim. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán kontrolór, máte slovo.  
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Ing. Peter   Š i n á l y , mestský kontrolór hlavného mes ta 

SR Bratislavy: 

Áno, už to máme.  

Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán primátor, vážené 

dámy a páni, ja by som za čal pozitívne. Treba konštatova ť, 

že od nástupu novej auditorskej spolo čnosti sa v vz ťahu 

k hospodáreniu s majetkom a hlavne jeho evidencie v eľa 

zmenilo. Ako bolo to cíti ť naozaj už pri tom prvom nástupe, 

ktorý bol síce neskorý, ale predsa stíhal to aj ke ď teda 

s omeškaním. A až po schva ľovaní závere čného ú čtu, myslím, 

to bolo predkladané, ale bola to tá auditorská sprá va, bola 

naozaj nie čo, čo potvrdilo také zistenia, ktoré som 

konštatoval aj ja v predchádzajúcich rokoch už aj k oncom 

minulého volebného obdobia. Oni z poh ľadu viac ú čtovníctva 

a ja z poh ľadu viacej rozpo čtu.  

Všetko sa odvíja, alebo teda podstatná časť tej 

účtovnej evidencie sa odvíja od toho, ako evidujeme m ajetok 

a akým spôsobom ho zhodnocu, teda vyhodnocujeme, 

administratívne vyhodnocujeme.  

A chcem poveda ť, že v tejto fáze mimoriadnej 

inventarizácie pán kolega, ktorý to dostal na staro sť, 

urobil dos ť ve ľa aj preto, aby sa odovzdali členom 

inventariza čnej komisie vrátane poslancov všetky dôležité 

materiály na základe požiadania pravdepodobne práve  pána 

Koleka alebo Dzivjákovej, už teraz neviem, ktorí to  

žiadali. A tým pádom sa aj, aj všeobecne zdvihlo po vedomie 

o tom, že kam inventarizácia smeruje. Dokonca môžem  

konštatova ť, že už som videl vyriešené problémy, nejaké 

dva, tri, ktoré, ktoré som nieko ľkonásobne, podobne ako pán 
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Kolek teraz čítal o tej, o tej inventarizácii Dopravného 

podniku, ktoré som pripomínal, ktoré sa nedali vyri eši ť 

a predsa sa nakoniec podarilo vyrieši ť, lebo to bolo čiste 

v administrácii. To bolo zhodou okolností OCH.  

Ale to neni podstatné. Podstatné je, že my teraz 

smerujeme k nejakému záveru. Teraz to pred ĺženie 

inventarizácie do konca trebárs novembra, pokia ľ by sa 

teraz dalo, alebo októbra, alebo 15. novembra, je t o 

v zásade jedno, aký to je termín, je to nejaký hran i čný 

termín, ktorý v kone čnom dôsledku aj tak splynie s riadnou 

inventarizáciou, ale cie ľom nie je urobi ť inventarizáciu 

a vidie ť zápis, preto lebo zápisy z predchádzajúcich 

inventarizácii boli naozaj deravé a nepochybujem o tom, že 

teraz nebude deravý zápis z inventarizácie, cie ľom je aby 

účtovníci o tom, čo bolo zistené, mohli ú čtova ť. A to 

všetky roky smerom dozadu treba poveda ť, vrátane roku 2012, 

že sa o tom neú čtovalo  a to je hlavný problém.  

Čiže inventarizácia, ktorá len popíše čoko ľvek a potom 

sa o tom neú čtuje a neú čtovalo sa to preto, lebo sa 

nestíhali termíny, v ktorých by v tom období, v kto rom malo  

byť ú čtované sa to ešte fyzicky ešte dalo urobi ť, tak 

jednoducho sa nestíhali.  

A táto inventarizácia ur čite dovedie k tomu, že sa 

bude ú čtova ť o tých zisteniach. A aj ke ď nebude 

stopercentná, tak zabezpe čí výrazné zlepšenie v rámci 

narábania v evidencii s našim majetkom. A to je to,  čoho by 

som sa rád dopracoval a pevne verím, že sa teda pod statná 

časť tých inventariza čných diel čích a čiastkových komisií, 

nakoniec napojená na modul majetku, ktorý bol hlavn ým 
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problémom, že to doteraz nie je urobené a spojazdni l sa až 

pred nieko ľkými d ňami, tým pádom fyzicky to nebolo možné 

urobi ť, čo je teda problém, ale niekde. Ten problém niekde 

je, nedalo sa to urobi ť. Ke ď sa to urobí za týžde ň, dva 

alebo tri a predloží sa sem nejaká informácia, tak bude 

možné hovori ť o schválení závere čného ú čtu, ktorý si 

poslanci podmienili teda schválenie závere čného ú čtu.  

A budeme môc ť zhodnoti ť, alebo pán riadite ľ zhodnotí, 

že čo sa vlastne v skuto čnosti podarilo urobi ť a o čom sa 

bude ú čtova ť a to by som teda prosil, aby bol cie ľ tejto 

inventarizácie.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem ve ľmi pekne, pán kontrolór, za Vaše 

vystúpenie.  

Slovo má riadite ľ magistrátu, pán Gajarský. 

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

Ďakujem. 

Ja by som sa ve ľmi rád vyjadroval vecne, ale nedá mi, 

nedá mi, nedá mi poveda ť nieko ľko vecí.  

Pán Kolek tu spomínal pozvánky na čiastkové 

inventariza čné komisie. Sám potvrdil, že ich nieko ľko 

dostal, niektoré nedostal. Tie, ktoré sa týkali, bo lo ich 

myslím devä ť, ktoré dostal, neviem, ko ľkatích ste sa 
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zúčastnil? Pod ľa mojich informácií žiadnej, žiadnej ste sa 

nezú častnil.  

Dobre, ja si len overujem. Ďakujem. 

Tak isto finan čný riadite ľ. Ja viem, že bola Vaša 

požiadavka urobi ť to skôr, na toto zastupite ľstvo. 

O dôvodoch, pre čo to malo by ť na toto zastupite ľstvo, ke ď 

sme sa jasne bavili na finan čnej komisii a tam sme si 

povedali, že to posúvame na 31. 10. alebo na novemb er, 

teraz si nepamätám,  ale pozriem si ten zápis, tak to je 

samozrejme otázne. Ale čo sa týka prípravy a dátumu, ktorý 

chcel da ť finan čný riadite ľ, povedal, že samozrejme chce 

vyjs ť v ústrety, aj to bolo v jeho záujme, mal to 

naplánované a dal to na pondelok, nie na štvrtok, a le na 

pondelok.  

My máme inventarizáciu naplánovanú vždy na 31. 10. Vy 

ste to zmenili, dali ste skorší dátum, dali ste 26.  9. aj 

po upozornení, čo sme Vám povedali my, že to jednoducho 

nestíhame.  

Krútite hlavou, pani poslanky ňa Tvrdá, ale bolo to 

tak. My sme povedali, že nie, že to nestíhame, vy s te si to 

napriek tomu schválili. Vy ste si to napriek tomu s chválili 

a jednoducho my sme to nestihli.  

Nestíha sa to urobi ť do toho dátumu, tak sme to 

povedali. A preto, preto by som žiadal, aby ste zme nili 

uznesenie, neviem, ktorý z poslancov si to osvojí, ale aby 

ste zmenili uznesenie v tomto bode, ktorý pripra, čo sa 

týka tohto materiálu, ktorý pripravil pán poslanec Kolek, 

pani poslanec, pani poslanky ňa Dzivjáková, A berie na 
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vedomie informáciu a B žiada primátora hlavného mes ta 

Bratislavy pred ĺži ť platnos ť jednotku s tým, že číslo dva 

sa dá pre č. Takže všetko také isté, okrem tej dvojky, ktorá 

sa týka m ňa ako riadite ľa magistrátu, kde hovoríte 

o nesplnení uznesenia s tým, že hovorím aj dôvod a že sme 

sa o tom aj na finan čnej komisii bavili. A tam by som 

poprosil o podporu tých členov mestského zastupite ľstva, 

ktorí sú na finan čnej komisii a ktorí o tomto vedia 

a dúfam, že ma podporíte v tomto, v tomto, v tejto zmene 

uznesenia.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Na toto vystúpenie dve faktické poznámky.  

Pán poslanec Fiala.  

Stanislav   F i a l a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Pán riadite ľ, prepá čte, že sme si my, ako poslanci, 

dovolili zahlasova ť nie čo iné, ako Vy ste nám poradili.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

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

Pokia ľ mi pamä ť slúži, tak na júnovej finan čnej 

komisii sme žiadali túto inventarizáciu. Vtedy sme 

zadefinovali, že do konca septembra, možno ten 26. 9. vtedy 

si nepamätám, pán riadite ľ, že si namietal tento termín. 

Ale potom, jak sme sa stretli za čiatkom septembra na 

riadnej finan čnej komisii, tak bolo konštatované, že sa ten 

termín nestíha a Ty si navrhol koniec októbra. Vted y sme sa 

ešte bavili, že či kvôli tomu bude mimoriadne 

zastupite ľstvo vzh ľadom na závere čný ú čet, alebo nie. A tak 

to bolo. My sme, myslím, že ani neschva ľovali tento termín. 

Ty si ho navrhol a my sme ho akože akceptovali. Tak  by som 

to nazvala.  

Čiže takto to ja vnímam a tak si to pamätám. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ja k tomu termínu sa chcem vyjadri ť, že ja si pamätám 

diskusiu na mestskom zastupite ľstve, kde naozaj zaznelo 

upozornenie, že nie je také ľahké urobi ť to do konca 

septembra. Pán poslanec Kolek vysvetlil dôvody, pre čo si 

myslí, že  to má by ť. Aby sme sa stihli dosta ť ku 

závere čnému ú čtu a veciam s tým súvisiacich.  

Teraz je otázka, či si tu budeme odkazova ť cez 

uznesenia, že vyvodi ť zodpovednos ť a podobne.  

Ja chápem tú vec tak, že ak sa naplní to čo povedal 

pán kontrolór, a ten príspevok mi znel ve ľmi zrozumite ľne 
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z h ľadiska toho, aby sme naozaj závery inventarizácie 

dostali do života, teda do praktického ú čtovníctva, 

vy čistili veci, vy čistili veci, ktoré tam roky sedia a, 

a nehýbe sa s nimi. Myslím, že to bolo to, čo ste chceli 

dosiahnu ť.  

Vy ste samozrejme sledovali aj ten cie ľ, aby ste si 

urobili názor, alebo presný preh ľad, o záväzkoch mesta, 

pohľadávkach. Tak to vysvet ľoval pán poslanec vtedy, ke ď 

argumentoval potrebou mimoriadnej inventarizácie.  

Čiže, ja zmysel vidím, ale nevidím zmysel v tom, aby  

sme riešili veci tým, že sankcia. Lebo prvá časť toho 

uznesenia je taká, že už sa nedá pred ĺži ť to uznesenie, 

teda tá, to rozhodnutie, pán poslanec. Len technick y teraz 

hovorím. Tam je napísané, že stráca platnos ť. Ja môžem 

vyda ť ďalšie, ktoré dopovie nejako tú inventarizáciu smero m 

ku koncu októbra. Ale to, to, to, myslím, že vieme o čom 

chce, čo chcete poveda ť. Pred ĺži ť do nejakého zmysluplného 

dátumu.  

Čo sa týka toho, tej dvojky, ja nie som pripravený 

vyvodzova ť zodpovednos ť. Dám si veci vyloži ť od pána 

riadite ľa a členov ústrednej inventariza čnej komisie, v čom 

bol problém, pre čo to to ľko trvalo. Mne sa zdá ve ľmi 

dôležité, zdá to, aby sme pokro čili. Aby sme nerobili 

inventarizáciu pre inventarizáciu, ale aby sme ju u robili 

tak, že z nej naozaj bude nejaký úžitok v tom ú čtovníctve 

mesta. Čiže z tohto poh ľadu, a tak to vnímam aj Vašu snahu, 

pán poslanec, urobi ť nejaký poriadok.  
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Čiže nemyslím si, že dnes je to o sankciách, dnes je  

to o snahe dovies ť to do praktického konca, ktorý bude 

užito čný pre vás, ako poslancov, ale aj pre nás, ako tých , 

ktorí spravujeme tie financie, ú čtujeme a robíme v nich 

nejakým spôsobom poriadok.  

Toľko z mojej strany, ako reakcia na to, čo ste 

navrhli. Rozumiem tomu, že čo ste, čo ste chceli dosiahnu ť, 

ale chcel som sa  k tomu vyjadri ť.  

Tri faktické poznámky na moje vystúpenie.  

Pán poslanec Kolek ako prvý.  

Nech sa Vám pá či. 

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

Reagujem len v tej časti, ďakujem za slovo, že naozaj 

tu nejde o sankciu pre sankciu, čo sa týka riadite ľa.  

Dnes tu stojí otázka, že ke ď sa to posunie o mesiac 

ďalej, tak sa to stihne. My sme mesiac stratili na 

začiatku. Z organizácie výstupu z prijatého uznesenia.  dnes 

nám naraz ten mesiac sta čí, aby sme dotiahli inventarizáciu 

a neuvedomujeme si, že mesiac sme ni č nerobili. Čiže to je 

jedna vec.  

Druhá vec je, je presne to, čo zažívajú tí pracovníci, 

ktorí tu inventarizáciu robia. Ve ď my, a teraz mal som 

možnosť vidie ť tie zápisy, mal som možnos ť vidie ť to, čo 

ste Vy, pán primátor, hovoril, hovorili, že keby so m Vám 

doniesol to, materiál inventarizácie, tak sú tu dva  štósy. 

No, ale na čo by Vám to bolo. Tí ľudia sa cítia zneužití 

v tej svojej práci, lebo vidia, že to robia rok, čo rok to 
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isté, alebo robili, bez efektu, aby to malo (gong) dopad na 

zjednodušenie ich práce. A teraz sme ich dostali do  tej 

istej situácie. 

Pardon, pokra čujem ešte len jednou vetou. Pán 

kontrolór bol na tej vstupnej ústrednej inventariza čnej 

komisii a hovorí: vážení kolegovia, nemý ľte si to, že 

niekto sa Vás tu, pardon za výraz, chce buzerova ť za to, 

aby ste urobili nie čo, čo je zbyto čné. Nie, my chceme 

vedenie magistrátu dotla či ť k tomu, aby zmysluplnou vašou 

činnos ťou sa dospelo k takémuto a takémuto výsledku. Čiže 

to je jedna vec.  

A pre čo sme aj chceli by ť informovaní o tom , že 

čiastkové inventariza čné komisie zasadajú? Aby sme naozaj 

videli, že robia.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Skúsme sa drža ť tej minúty tak, ako to hovorí rokovací 

poriadok.  

Pani poslanky ňa Tvrdá. 

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

Ďakujem. 

Ja budem stru čná. Ja sa len chcem spýta ť na ten de ň D. 

takže je to 31. 10., pán riadite ľ? 
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Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

To povie pán riadite ľ. Odpovieme Vám. 31. 10.? Pán 

riadite ľ zareaguje. Môže to by ť na m ňa.  

Nech sa pá či, teraz má slovo pán hlavný kontrolór na 

faktickú poznámku.  

Ing. Peter   Š i n á l y , mestský kontrolór hlavného mes ta 

SR Bratislavy: 

Ďakujem za slovo. 

Vážený pán primátor, zopakujem, že ke ď to bude 15-ty 

november alebo 31-ty október, pre m ňa je dôležité vidie ť 

výstup, ten záver inventariza čnej komisie, o ktorom ke ď 

budem hovori ť s ú čtovníkmi, tak mi povedia, že o tom 

účtovali. A absolútne nebudem nespokojný, prepá čte mi to 

pani poslankyne poslanci, že to poviem, ke ď to z ďaleka 

nebude sto percent toho, čo malo by ť urobené, preto, lebo 

v minulých rokoch nebolo, nechcem hovori ť o percentách, ale 

účtované nebolo celkom ur čite a teraz ú čtované celkom 

ur čite bude a to je cie ľ riešenia aj záväzkov, ktoré sú 

teda dubiózne niektoré a hlavne aj poh ľadávok, ktoré sú už 

zrelé na odpis a práve tieto inventarizácie majú sl úži ť 

k tomu, ak sú teda zrete ľa hodné na návrh na odpis sem na 

rokovanie zastupite ľstva, aby sa teda ú čtovníctvo 

vy čistilo.  

Takže to je, to je teda cie ľ, ktorý, ktorý ste 

nazna čili v rámci vašich (gong) snáh o inventarizáciu 

mimoriadnu. 

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. 

Pán riadite ľ, faktická. 

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

Ďakujem. 

Nedá sa nesúhlasi ť s tým, čo povedal pán kontrolór. Ja 

mu za jeho slová ďakujem.  

Chcel by som len poveda ť, že čo sa týka toho d ňa Dé, 

ja by som bol ve ľmi rád, aby to bolo 31. 10., aj to tla čím 

tým smerom, aby to tak bolo. Ale ke ď si pre čítate 

zápisnicu, ktorú, ktorá je aj v materiáli, ktorý pr ipravil 

pán Kolek, tak tam sa jasne do čítate, že nám jednozna čne 

chýbajú veci. Ak niektoré veci, ktoré my nevieme ov plyvni ť, 

ako je mestská časť Dúbravka a Petržalka oznámili, že 

mimoriadnu inventarizáciu v čase nebudú, nebudú vykonáva ť, 

takže nám jednoducho budú, budú chýba ť informácie. Takže my 

ju budeme ma ť hotovú k 31. ale nie úplne, lebo jednoducho 

tam budú informácie, ktoré, ktoré my nebudeme ma ť. Budú 

chýba ť tieto veci.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Slovo má riadne prihlásený pán poslanec Havrila.  
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Jozef   H a v r i l a , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Ja mám návrh na zmenu textu v materiáli 8A, a to 

v bode B žiada primátora hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy vylú či ť druhý bod, to znamená vyvodi ť 

následky vo či zodpovednej osobe.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec, možno by ste mohli pretransformova ť ten 

návrh pretransformova ť do návrhu, aby sa hlasovalo 

osobitne. Nemôžte kolegovi poveda ť, že má vylú či ť bod. 

Musel by to urobi ť sám. Je predkladate ľom návrhu uznesenia, 

ale môžme o tom bode osem bé dva.  

(poznámka:  po čuť nejaké slová mimo mikrofón) 

Áno osobitné hlasovanie. Tomu rozumiem. To tu 

používame bežne, štandardne sa to robí, ak niekto 

nesúhlasí. A Vy zrejme nesúhlasíte osem bé dva, tak  chcete, 

aby sa o tom rozhodlo samostatne. My sme si tu nie čo o tom 

vysvetlili aj s pánom poslancom Kolekom, ako 

predkladate ľom. Čiže ja tomu Vášmu návrhu rozumiem. 

Keďže sa nikto už nehlási k bodu 8A, opýtam sa pána 

poslanca Koleka, či chce ešte reagova ť ako predkladate ľ? 

Nech sa pá či, máte slovo. 

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

Ďakujem. 

Nedá mi teda nezareagova ť už len na tú optimistickú 

informáciu od pána riadite ľa.  



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 24. októbra 2013  

 209 

Naozaj, v tom zápise jednozna čne sa hovorí o tom, že 

chýba, chýbal modul majetok. Ten modul majetok nebo l 

funk čný, a teraz pokia ľ tá informácia je dobrá, nie preto, 

že by bol pokazený, on nebol funk čný preto, že nebol 

naplnený údajmi. Hej? A toto bolo konštatované už v  januári 

alebo teda koncom decembra v takom duchu, v takom d uchu, že 

sa na tom pracuje. Hej?  

Spojazdnený, ke ď už teda nebol funk čný, tak potom sa 

spojazdnil, bol, bol tými osem tisícami kartami až v týchto 

dňoch, teda dvadsiateho prvého alebo dvadsiateho druh ého, 

podľa informácie, ktoré sme dostali.  

To pozitívum, naozaj, treba vidie ť v tom, že pán 

kontrolór to povedal jednozna čne, že tie malé kroky sú 

kroky, ale ke ď sa dajú robi ť vä čšie je to omnoho, omnoho 

účinnejšie.  

Tu by som rád zase povedal, že my, ako poslanci, 

nemáme páky a možnosti, aby sme pritla čili na mestské 

časti. Nie vy ste povinné urobi ť mimoriadnu inventarizáciu, 

keď vás magistrát o to požiada. To už je naozaj 

v kompetencii primátora, alebo teda možno, možno pá na 

riadite ľa, ale vyhovára ť sa na tom, že tam sme bezmocní, sa 

mi zdá takisto troška striasanie sa tej zodpovednos ti za 

to, aby to, čo sme považovali za nutné urobi ť, aby sme si 

nakoniec nepovedali, no neurobíme, lebo niekto nech ce. Hej? 

Znova opakujem, diel čích komisií bolo štrnás ť, za tri 

mesiace je tu výstup, ktorý hovorí o dvoch ukon čených, 

tretej takmer ukon čenej. Hej? Sú tam, sú tam veci, ktoré 

ur čite dajú viac zabra ť, čo sa týka činnosti a roboty, ako 
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to, čo sme si mysleli, že sa dá urobi ť behom týžd ňa 

a neurobilo sa ani behom mesiaca, ani behom dvoch.  

Ja trvám na tom uznesení, ktoré som predložil.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Toto bolo závere čné slovo predkladate ľa.  

Dáme priestor pre návrhovú komisiu.  

Nech sa Vám pá či. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Takže máme tu troška rozpor. Pán primátor, v tej časti 

Bé, čo bolo povedané bod jeden, pred ĺži ť platnos ť 

rozhodnutia, tá už uplynula 26. 9. a to je v rozpor e 

v zákone, zákonom, so zákonom. Bu ď vydáme nové rozhodnutie 

o pred ĺžení, tak sa to dá, ale nie rozhodnú ť o nie čom, čo 

už dávno teda stratila platnos ť.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pani poslanky ňa, ale toto sme mali rieši ť v rozprave. 

Pán poslanec predložil ten návrh tak, ako predložil . A ke ď 

poslanci odhlasujú, budeme plni ť.  
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Tak, niekedy odhlasujú aj protizákonné veci, aj 

neprípustné. Ako, my sa s tým vysporiadame.  

Pán poslanec, v tomto zmysle už nemôžte ni č urobi ť. Je 

po rozprave, je po všetkom.  

Môže vysvetli ť, čo chcel poveda ť, ale tomu rozumieme. 

Chce pred ĺži ť platnos ť. Len ono stratilo platnos ť. 

Technicky, právne, sa to nedá pred ĺži ť, to chcem poveda ť. 

Toto teraz pani pani poslanky ňa vysvetlila.  

Ale ja zmyslu Vášho uznesenia rozumiem. Ja viem, čo 

chcete dosiahnú ť a ja to aj urobím. 31. 10. bude nový dátum 

ukon čenia inventarizácie. To ste chceli dosiahnu ť. Len 

technicky sa to nedá urobi ť takto. Ale hlasova ť musíme 

o tom, čo je predložené, pani poslanky ňa. Nemáme inú 

možnosť. My nemôžme opravova ť to uznesenie, lebo to sa robí 

v rozprave.  

Takže návrhová komisia, bola požiadavka hlasova ť 

o bé čku  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Osobitne, osobitné hlasovanie.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Osobitne, čiže dajte hlasova ť o á čku, bé jedna, bé 

dva. Tak, si myslím, že by to zodpovedalo priebehu 

rozpravy.  
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Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Áno, bolo doru čené, doru čená požiadavka o jednotlivé 

hlasovanie. Takže teraz by sme mali hlasova ť o predloženom 

návrhu uznesenia v časti A, berie na vedomie informáciu 

o priebehu a tak ďalej.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Nech sa pá či, hlasujeme o bode A uznesenia, ktoré 

predložil pán poslanec Kolek.  

Nech sa pá či. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ť prítomných poslancov, 

dvadsa ťosem za, nikto proti, nikto sa nezdržal, dvaja 

nehlasovali. 

Pani predsední čka.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

V časti Bé máme dva body, jedna a dva. Jedna je 

pred ĺži ť platnos ť, teda bod jeden, platnos ť rozhodnutia 

16/2013 a dvojka je 

 

 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 24. októbra 2013  

 213 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ale práve tu bolo treba osobitne. Čiže B1 samostatne, 

B2 samostatne.  

Takže ideme o B1. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Áno, o pred ĺžení platnosti rozhodnutia.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Nech sa pá či, hlasujeme o tejto časti uznesenia. 

žiados ť, aby bola pred ĺžená platnos ť rozhodnutia 

o inventarizácii.  

Nech sa pá či, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťjeden prítomných, 

šestnás ť za, jeden proti, trinásti sa zdržali, jeden 

nehlasoval. 

O jeden hlas to prešlo, takže táto časť uznesenia bola 

schválená. 

Pani predsední čka.  
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Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Budeme hlasova ť o uznesení číslo dva, a to (poznámka:  

počuť predsedajúceho: „vyvodi ť následky“) vyvodi ť následky 

voči zodpovednej osobe.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Hlasujeme o časti B2 uznesenia. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Dvadsa ťdevä ť prítomných poslancov, 

trinás ť hlasovalo za, jeden hlasoval proti, trinásti 

sa zdržali, dvaja nehlasovali.  

Konštatujem, že táto časť uznesenia nebola schválená. 

 

Pani predsední čka, tým sme asi vy čerpali hlasovanie 

o uznesení k bodu 8A. 

 

 

 

 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 24. októbra 2013  

 215 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pozerám sa na hodinky. Je pätnás ť pä ťdesiatštyri. 

O šestnástej hodine je priestor pre ob čanov. Navrhujem, aby 

sme prerokovali ešte bod číslo osem. To je tá 

elektomobilita.  

 

 

BOD 8 ROZVOJ ELEKTROMOBILITY V PROSTREDÍ 

HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Dovoľte ve ľmi stru čný úvod k tomuto materiálu.  

Mesto Bratislava podpísalo memorandum so Slovenskou  

spolo čnos ťou pre elektromobilitu a zaviazali sme sa, že 

budeme robi ť konkrétne kroky pre podporu elektromobility.  

My sme si ten, tú úlohu rozložili na dve časti. Dnes 

vám hovoríme o niektorých opatreniach, ktoré, sme, pre 

ktoré sme sa inšpirovali u iných miest, ktoré sa sn ažia 

tiež podpori ť elektromobilitu.  

Nevieme ako mesto dáva dotácie tým, ktorí si kúpia 

elektkromobil, lebo na to jednoducho nemáme. Sú mes tá 

v Európe, ktoré to robia. My sa budeme snaži ť podpori ť 

parkovanie, legislatívu. Získa ť konkrétne skúsenosti 

s prevádzkou elektromobilov. Čiže dosta ť sa do tých vecí, 
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ktoré sa javia ako reálne z poh ľadu fungovania nášho mesta, 

ale ktoré budú znamena ť konkrétnu podporu elektromobility.  

Jednou vetou Vás chcem ešte informova ť o tom, že 

v Bratislave sa vyrába elektrické vozidlo, ktoré za čal 

vyrába ť koncern Volkswagen. Vyrába ho práve a iba 

v Bratislave. Berie to tiež ako podporu elektromobi lity, 

pretože to vozidlo funguje bez emisií a možno sa ra z stane 

prototypom mestského vozidla. Teraz nehovorím o kon krétnej 

zna čke, ale hovorím o elektromobile, ktorý sa stane 

normálnou sú časťou nášho života, tak ako sú ním mobily 

alebo iné novinky, ktoré priniesla moderná doba.  

Veľmi by som si želal, aby sme nasledovali príklady 

tých miest, ktoré sú spomínané v materiáli, kde tá 

elektromobilita má podstatne ambicióznejšie ciele a ké máme 

my, ale rozhodne tým, že dnes urobíme prvý krok, po dporíme 

myšlienku elektromobility v našom meste a dovolím s i 

poveda ť širšie, aj na Slovensku.  

Toľko z mojej strany na úvod.  

Pýtam sa, ke ďže otváram rozpravu, či sa niekto z vás 

chce k tomu vyjadri ť? 

Pán poslanec Fiala.  

Stanislav   F i a l a , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo, pán primátor.  

Určite nechcem na ťahova ť tento zdanlivo nekonfliktný 

bod. Iba, iba dve krátke poznámky. V tom, v tej prí lohe 

číslo tri, tam je snaha vyhradi ť tri percentá pre, pre 
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automobily tohto typu, alebo teda elektromobily. Zd á sa mi 

to by ť ve ľmi teda optimistické, alebo teda môže to zabráni ť 

využitiu týchto priestorov pre iné automobily. Takž e 

v budúcnosti možno áno.  

A potom tak technicky. Táto príloha má síce číslo 

jedna, ale potom hne ď nasleduje tri. Zrejme nejakým 

nedopatrením dvojka vypadla. Teda čítame materiály. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Máme dvoch ďalších prihlásených.  

Pán poslanec Uhler, ako predseda dopravnej komisie.   

Nech sa pá či. 

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

Ja by som sa chcel predkladate ľov teda spýta ť. Máme 

tam navrhnuté v prílohe číslo tri opatrenie číslo štyri: 

aktívny prístup na zmene legislatívy pri umožnení 

využívania vyhradených jazdných pruhov pre autobusy , car 

polling a elektromobily. Ako, ako si toto vedia v p raxi 

predstavi ť? Lebo myšlienka je síce dobrá, ale už dnes 

vieme, že máme ve ľký problém vo vymožite ľnosti práva pri 

jazde týmito pruhmi, pretože nám cez vyhradené pruh mi 

jazdia arogantní šoféri, ktorých bohužia ľ polícia 

pravdepodobne nestíha sankcionova ť. Je ich dos ť. A ak si 

predstavím, že tam pustíme car pollingové autá, pus tíme tam 
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elektromobily, tak mnohí ľudia nebudú vedie ť, pre čo to auto 

tam jazdí. Tie autá sú na prvý poh ľad nerozoznate ľné. 

A za čnú tam jazdi ť aj oni, pretože, však jedna husi čka ide, 

ide aj ďa, idú aj ďalšie. A nemyslím si, že toto bude dobré 

riešenie.  

Ja by som najradšej ten bod štyri vypustil, ale rád  si 

ho nechám vysvetli ť, že či si myslia, že je to 

zvládnute ľné. Lebo chápem tú myšlienku, ale obávam sa tej, 

tej realizácie.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

ešte pán poslanec Muránsky, predseda komisie územné ho 

plánovania a životného prostredia.  

Nech sa pá či.  

Potom vysvetlí pán inžinier Schlosser. 

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

Ďakujem. 

Určite ako predsedovi komisie životného prostredia mi 

nedá nevyjadri ť sa k tomuto, že kone čne sa hýbeme tým 

správnym smerom.  

Predsa len fosílne palivá sú vy čerpate ľné, kdežto 

elektrická energia, hlavne z obnovite ľných zdrojov, je 

nevy čerpate ľným zdrojom energie.  

Čiže toto chtiac-nechtiac je budúcnos ť. A myslím si, 

že čím skôr prispejeme aj my našou troškou k tomu, aby sme 
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sa presunuli z týchto fosílnych palív k elektromobi lom, tak 

tým skôr naozaj môžme, môžme nap ĺňať aj ustanovenia 

Európskej únie o tom, že máme znižova ť po čet emisií, že 

budeme mať čistejší vzduch, čo v kone čnom dôsledku sa 

priaznivo prejaví na našom zdraví.  

Každoro čne dostávame správu o zdravotnom stave 

obyvate ľstva, obyvate ľov Bratislavy a dúfam, že aj týmito 

našimi postupnými opatrnými, miernymi krokmi sa raz  

dopracujeme k tomu, aby Bratislava, aby Slovensko a  vlastne 

celý, celý náš civilizovaný svet prešiel k tejto 

modernejšej forme dopravy.  

Vďaka. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Pán inžinier Schlosser, prosím o stru čný vstup, ktorý 

bude skôr odpoveda ť na otázky.  

Ing. Tibor   S c h l o s s e r ,  hlavný dopravný inžinier: 

Áno. Tu som. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Aha, nech sa pá či. Prepá čte, h ľadal som Vás tam, kde 

je predkladate ľ.  

Takže, nech sa pá či, pán hlavný dopravný inžinier.  
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Ing. Tibor   S c h l o s s e r ,  hlavný dopravný inžinier: 

Samozrejme, toto sme prerokovali, či už s ľuďmi, ktorí 

pracujú v elektromobilite profesionálne a máme viac ero 

príkladov z rôznych miest, ktoré vlastne sa rozhodl i 

zvýhodni ť, zvýhodni ť práve využívanie elektromobilov.  

Určite to nebude naveky. V sú časnosti, tak jak sme 

hovorili, že car polling, car polling by sme vlastn e 

takisto využívali pre bus pruhy, rokuje sa s tým, s  touto 

vecou na ministerstve vnútra, policajnom prezídiu, kde oni 

zavá, chcú zavies ť do ur čitého času aj vymožite ľnos ť práva 

využitím kamerového systému, či už prejazd na červenú na 

svetelnej signalizácii. Čiže sofistikovane je už toto 

vyriešené.  

A možno administratívnym krokom z pozície zákona by  

bolo, že v tých za čiatkoch, aby sa prvých pä ť, osem rokov 

podporoval rozvoj elektromobility, dá sa možnos ť týmto 

ľuďom evidova ť sa, s tým eviden čným číslom vozidla do tejto 

databázy, kde budú kamery a týmto spôsobom sa vlast ne 

dokáže, že ľudia, ktorí narušujú a nie sú v systéme, budú 

plati ť pokutu a tí, ktorí vlastne sa zaevidovali, nebudú 

plati ť pokutu.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne za vysvetlenie.  

Pán inžinier, k tomu car pollingu, chcem poveda ť, že 

to je predstava o tom, že ke ď je v automobile viacej 

pasažierov, povedzme traja a viac, vtedy má možnos ť chodi ť 

cez tie vyhradené pruhy. To sa dá odkontrolova ť aj 
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vizuálne, aj kamerou. Takže, toto ľudia uvidia. Ale 

samozrejme, máte pravdu, pán poslanec, nie je to ta ké 

jednoduché. 

Ešte pán poslanec Uhler.  

Zapojte, prosím, pána poslanca Uhlera na druhé 

vystúpenie.  

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

Ďakujem. 

Čiže, chcem si to len zrekapitulova ť.  

Takže vymožite ľnos ť práva jazdy vo vyhradených 

jazdných pruhoch bude realizovaná kamerovými systém ami, 

ktoré budú vedie ť rozpoznáva ť eviden čné čísla áut, prípadne 

počet pasažierov a tým pádom by to bolo automaticky hl ásené 

na políciu.  

Dobre. Ďakujem. Som síce trošku skeptický, ale okej.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem ve ľmi pekne, za toto vysvetlenie z oboch 

strán.  

Keďže sa už nikto nehlási, uzatváram možnos ť sa 

prihlási ť do bodu číslo osem.  

Prosím návrhovú komisiu. 
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Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Budeme hlasova ť o návrhu uznesenia tak, ako nám bol 

písomne predložené, mestské zastupite ľstvo po A berie na 

vedomie materiál, po B poveruje primátora prípravou  

stratégie a prípravou opatrení.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem ve ľmi pekne.  

Prosím, prezentujte sa a hlasujte o bode číslo osem.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Dvadsa ťdevä ť prítomných poslancov, 

Všetci hlasovali za, nikto nebol proti, nikto sa 

nezdržal. 

Konštatujem, že sme schválili platné uznesenie. 

 

 

BOD 9A VYSTÚPENIA OBČANOV O 16.00 H. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Keďže je šestnás ť hodín, v zmysle rokovacieho poriadku 

je to priestor pre vystúpenia ob čanov.  
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Poprosím svoje kolegyne, keby mi priniesli prihlášk y, 

ktoré dostali od prítomných obyvate ľov mesta, aby som mohol 

vyhlási ť, kto sa prihlásil do diskusie.  

Máme šestnás ť prihlášok. Ke ďže máme tridsa ť minút, 

takže vieme uspokoji ť desa ť z vás. M ňa to ve ľmi mrzí, ale 

je to tak, pretože tridsa ť minút je rezervovaných zo strany 

poslaneckého zboru v zmysle toho, že sme takto upra vili 

rokovací poriadok.  

Čiže prvá vystupuje pani inžinierka Martina Piecková , 

po nej inžinier Ivan Hitka, potom pán Peter Tiršel,  potom 

pán Michal Fapšo, potom pán Juraj Hudcovský, pán Ru dolf 

Poruben, pán Ivan Matušík, potom inžinierka Božena  

Kopečná, pani Elena Fišerová, pán doktor Jaromír Šíbl, t o 

bol desiaty. Prihlásená je ďalej Lídia Kovárová, pán Peter 

Vranovský, pani Jarmila Karasová, pán Martin Zají ček a pani 

Elena Pätoprstá a posledná je pani Katarína Šimon či čová.  

Toto, prosím, asi nemôžeme stihnú ť za tridsa ť minút. 

Čiže ideme na trojminútové vystúpenia. To ľko, ko ľko 

stihneme, to ľko vám dáme priestor, aby sme stihli 

prerokova ť aj ďalšie body. 

Takže pani Piecková, nech sa pá či.  

Občianka  Martina   P i e c k o v á :  

Dobrý de ň. 

Vážené poslankyne, vážení poslanci, vážený pán 

primátor, dneska som sa prišla len v skratke inform ova ť 

o stave prešetrovania petície, podanej 26. septembr a 
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ohľadne rozdelenia budov na Exnárovej 6, medzi matersk ú 

škôlku a základnú umeleckú školu a zárove ň, pán primátor, 

aj potvrdi ť Váš prís ľub, že na novembrovom zastupite ľstve 

bude tento bod prejednávaný.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Stru čne odpoviem, aby ste mali hne ď odpove ď.  

Budúci týžde ň na 31. októbra, na štvrtok, je zvolaná 

komisia, ktorú sme ustanovili spolo čne s pánom starostom 

Pekárom. Stretneme sa a predpokladám, že po rokovan í tej 

komisie, pripravíme materiál na november. Čiže petíciu aj 

odpove ď, ako ju chceme rieši ť ako mesto, predložíme na 

novembrové zastupite ľstvo poslancom, ktorí o nej rozhodnú.  

Občianka  Martina   P i e c k o v á :  

Dobre, ďakujem ve ľmi pekne. 

A zárove ň by som chcela aj vás pani poslankyne a páni 

poslanci srde čne pozra ť, pozva ť v utorok 29. októbra v čase 

medzi pätnástou hodinou a tridsiatou minútou a sede mnástou 

hodinou do priestorov materskej školy Exnárova, kde  bude sa 

kona ť tekvi čková slávnos ť spojená s lampiónovým sprievodom, 

aby ste si mohli z prvej ruky urobi ť vlastný názor na 

problematiku tejto materskej školy, spoznali pedago gický 

zbor, deti a aj  názorne videli, čo táto petícia žiada 

rieši ť.  

Veľmi pekne ďakujem.  

 

 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 24. októbra 2013  

 225 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec, ve ľmi stru čnú poznámku, prosím. Lebo 

nezvykneme faktické, snažíme sa da ť priestor pre 

obyvate ľov.  

Nech sa pá či. 

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

Áno, naozaj ja len faktickú. 

Ďakujem pani Pieckovej a pani Geržovej, pretože mne 

tiež sa dostávala tá  komunikácia, kde vyzývali 

zamestnancov magistrátu, aby zvolali túto komisiu 

(poznámka:  po čuť predsedajúceho: „je zvolaná“) a potešil 

som sa, že kone čne je dátum a verím, že to spolu vyriešime 

na tom zastupite ľstve.  

Ďakujem ve ľmi pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Slovo má pán Ivan Hitka. Pripraví sa pán Peter Tirš el.  

Nech sa pá či. 

Občan   Ing. Ivan   H i t k a :  

Dobrý de ň, spomeniem situáciu, ktorá je vám všetkým 

dávno známa.  
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Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 

uzatvorilo kúpnu zmluvu v rozpore so zákonom. Nikto  to 

nespochyb ňuje, netreba teda o tom diskutova ť. Kúpna zmluva 

je tak ako právny úkon absolútne neplatná a h ľadí sa na ňu 

ako keby nikdy nebola. Jednoducho vôbec neexistuje.  Logicky 

sa teda nemusí ani ruši ť. Preto môže plati ť len taký právny 

stav, aký bol ešte pred uzatvorením zmluvy. Preto j e mesto 

ešte aj dnes v pozícii povinnej osoby, a preto je z o zákona 

povinné evidova ť dotknutý pozemok aj v katastri a stara ť sa 

oň ako riadny hospodár. Ak je dnes nie čo inak, je to 

v rozpore so zákonom.  

Dôležité je vedie ť, že absolútne neplatný právny úkon, 

nespôsobí právne následky ani v prípade, že na jeho  základe 

už bolo kladne rozhodnuté o vklade vlastníckeho prá va do 

katastra nehnute ľností. Ide o absolútne neplatný právny 

úkon.  

Mesto aj jeho zmluvný partner sa preto dodnes 

bezdôvodne obohacujú, hoci zo zákona boli obe stran y 

povinné už si dávno nezákonný získaný prospech navz ájom 

odovzda ť. Ide o obohatenie vzniknuté z titulu nezákonného 

užívania pozemku, ktorý už celých šestnás ť rokov užíva 

súkromník vlastne zadarmo na úkor mesta.  

Pán primátor sa však ku podivu  stará najmä o záujm y 

tohto súkromníka, ale úplne zbyto čne. Tieto otázky sú dávno 

vyriešené v zákone, či rozhodnutí správneho orgánu. Skôr 

bolo potrebné sa postara ť o nájomnú zmluvu.  

Nejde o moje predstavy. Nezákonné konanie mesta je 

realitou a niekto tak hrubo zanedbal svoje povinnos ti. Na 
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nápravu pritom nebolo a nie je potrebné žiadne súdn e 

rozhodnutie, súd žiadnu neplatnos ť absolútne neplatného 

právneho úkonu vyhlasova ť nemusí, lebo táto neplatnos ť 

vyplýva priamo zo zákona. Zo strany mesta sta čilo napísa ť 

jeden list do katastra a navzájom si so zmluvným pa rtnerom 

odovzda ť ten nezákonne získaný prospech a následne trva ť na 

platení nájomného až do doby, kým nebude právoplatn e ur čená 

oprávnená osoba pre dotknutý pozemok.  

Transparentnos ť, čistota, bezúhonnos ť, ale aj konanie 

iba v súlade so zákonom, či ako dobrý hospodár. Pár ľahko 

pochopite ľných pojmov. Nesta čí však ohá ňať sa nimi iba 

vtedy, ke ď sa to niekomu hodí a v reálnom živote potom 

cielene, úmyselne a dos ť arogantne porušova ť zákon. Hoci 

mám od pána primátora jednozna čný prís ľub na vyriešenie 

problému už skoro tri roky a poslanci majú informác iu 

o veci už viac ako dva roky, problém vyriešený nie je 

a mesto stále koná v rozpore so zákonom.  

Je najvyšší čas uvies ť vec do úplného súladu so 

zákonom a vyvodi ť zodpovednos ť vo či tomu, kto ostal 

nečinný. Lebo iba neustále a už aj smiešne výhovorky n a 

pse, predchodcov v tomto prípade ur čite neobstoja.  

Ďakujem za pozornos ť.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne pánovi Hitkovi za jeho vystúpenie.  

My sme tu mali minulý mesiac materiál, ktorý sa toh to 

týkal a zobrali sme ho na vedomie.  
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Slovo má pán Peter Tiršel, pripraví sa pán Michal 

Fapšo. 

Nech sa pá či, pán Tiršel. 

Občan   Peter   T i r š e l :  

Dobrý de ň prajem.  

Ja som Tiršel Peter a mám k vám takúto vec. 

Nečinnos ť mestskej časti Devín pri správe 

nehnute ľností vo vlastníctve magistrátu.  

Výmena časti parcely 1460/6 a časť parcely 1458, čo je 

moja parcela so starostom pánom Paczeltom bola doho dnutá 

ešte v roku 1900, čo, nie, 2003 za ú čelom udržania funkcie 

cesty. Na tejto dohode som sa výsledok ekonomického  plánu 

2-07202 ohlásil stavbu oplotenia, ktorá bola aj pov olená, 

odsúhlasená bez námietok. Neskoršie bola výmena ods unutá na 

od roku 2004 na magistrát za ú čelom právneho usporiadania.  

Pre prekážky, reštitu čné konanie tam bolo na parcelu 

1460/6 bolo konanie prerušené a ja som podal žiados ť 

o výmenu d ňa 4. 2. 2009.  

Dňa 29. 3. 2011 bol princíp výmeny opustený 

a magistrátom bol navrhnutý princíp kúpy časti parcele 

1460/6, sa jedná asi o osem alebo devä ť metrov, to je 

v podstate banálna vec, ktorú som dostal ako náhrad u. 

Následne som podal opakovanú žiados ť na odkúpenie starostke 

mestskej časti Devín, a to d ňa 5. 3. 2012, ktorú doteraz 

neriešila. Neviem pre čo, no. A vzápätí komplikuje celú vec 

tým, že viaže to, túto kúpu jako, z mojej strany ja ko, 

týchto pár metrov na, na riešenie ďalších problémov, ktoré 

súvisia s parcelou 1460/6 a teda záberov, ktoré na tejto 
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parcele ako na parcele 1460/5 a parcele 1432/1 vyko nal pán 

Bujna, asi pätnás ť metrovom rozsahu, a, a, ako aj pán, pán 

Oravec, ktorý zabral z vašeho pozemku asi cirka 150  m2.  

No ja vidím, že toto neni proste toto riešenie, aby  

som ja, aby som čakal na tieto, by som povedal nelegálne 

konania, až sa potom vyriešia medzi, medzi mestskou  časťou 

Devín a týmito pánmi, čo vám zobrali váš majetok 

a neriešila sa tým pádom jako moja vec, take, je to  takáto 

mali čkos ť, teda zameni ť jako, alebo, alebo odkúpim ten 

pozemok. To je v podstate celý princíp.  

Tak už čakám na túto vec od roku 2002 kedy boli prvé 

rokovania, aj proste bolo to akceptované jako zo st rany 

starostu Paczelta. Doteraz pani starostka nekoná a vyzerá, 

že ani kona ť nebude. Diel čie kroky boli urobené, ale to 

nikam zatia ľ neviedlo. (gong) 

To je z mojej strany všetko. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem ve ľmi pekne, pán Tiršel. 

Občan   Peter   T i r š e l :  

Prosil by som, ešte by som prosil prípadne urobi ť 

nejak návrh, nejakú je, urobi ť nejaké vyšetrovanie, čo ja 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

My ne, my nerobíme vyšetrovanie.  

Toto sa týka mestskej časti. Tie podklady, ktoré ste 

nám dali budeme žiada ť, aby nám vysvetlila pani starostka 

Kolková. Dostali ich všetci poslanci, tak ako ste c hceli. 

Len my tu nevieme kona ť za mestskú časť Bratislava – Devín. 

To nevieme. My máme kompetenciu na úrovni mesta. Mô žme tú 

otázku položi ť. Možno sa ňou bude zaobera ť pán poslanec 

Kolek, ktorý tu zastupuje vás, ktorí ste obyvate ľmi Devína, 

pozrie sa na to a porozpráva s pani starostkou. Ja s ňou 

budem tiež hovori ť o tom Vašom podklade.  

Čiže to ľko, prosím, k tomu, čo ste povedali.  

Vystupuje pán Michal Fapšo. Pripraví sa pán Juraj 

Hudcovský. 

Nech sa pá či.  

Občan   Michal   F a p š o :  

Dobrý de ň, ja pracujem na projekte vyhlásenia 

prírodnej rezervácie Pramene Vydrice už asi dva rok y vo 

voľnom čase.  

Jedná sa o územie asi jeden a pol krát tri kilometr e 

na území prevažne mestských lesov. Toto územie  je naozaj 

jedine čné a stojí za to ho skuto čne ochráni ť.  

Keby sme tam vyhlásili iba formálne nejaké bezzásah ové 

lesy, nebolo by to naozaj chránené, pretože lesný z ákon by 

platil na tomto území a prikazuje v ur čitých prípadoch 
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ťaži ť aj ke ď by sme to my formálne vyhlásili ako 

bezzásahové územie.  

Takže jediným spôsobom ako skuto čne chráni ť toto 

územie, je vyhlási ť tu prírodnú rezerváciu najvyššom stupni 

ochrany, pretože iba v tom prípade tu neplatí lesný  zákon.  

Vlastne čo sa zmení oproti sú časnému stavu, ak tam 

vyhlásime rezerváciu. Všetky rekrea čné funkcie ostanú 

zachované tak, ako sú teraz, jedine, čo z lesa zmizne, bude 

ťažba dreva, po ľovníctvo a motorové vozidlá.  

Mať prírodnú rezerváciu takto blízko hlavného mesta, 

by bolo naozaj takým európskym unikátom, pretože je  to 

veľmi výnimo čné a mesto by to mohlo využi ť vo svojej propa, 

propagácii pre turistický ruch.  

Keď sme zbierali pe, podpisy pod petíciu tuto 

v uliciach Bratislavy, takmer každý, koho sme zasta vili, 

nám petíciu hne ď podpísal. Ľudia sa o to ve ľmi zaujímali. 

Naozaj ich trápi otázka ochrany prírody. Nechcú, ab y sa 

všade rúbalo, aby boli všade po ľova čky, chcú takéto 

bezzásahové územia.  

Čo sa týka výstavby dia ľni čného pod rezerváciou 

a prieduchmi, ktoré by ústili v rezervácii, to nie je tiež 

žiadny problém, pretože napríklad podobný prípad na stal 

v prípade Bujanovského tunela, najdlhší železni čný tunel na 

Slovensku, tomu prieduchy tiež ústia v rezervácii 

Bujanovská dubina. Sta čilo požiada ť o jednoduché výnimky, 

tie boli udelené a prieduchy sú aj v rezervácii.  
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Čo sa týka ekonomickej otázky vyhlásenia rezervácie,  

tak mesto príde o, o zisky z, ktoré by malo, ke ď tam ťažilo 

drevo, čo v prípade rezervácie ťaži ť nebude. Tieto zisky 

závisia od objemu ťažby dreva. Ke ď by sme rátali za rok, za 

rok môžme z toho lesa vy ťaži ť iba to ľko, ko ľko v tom lese 

je prirodzený prírastok drevnej hmoty. Ke ď vy ťažíme viac, 

potom ďalšie roky musíme ťaži ť menej. V priemere je 

prirodzený prírastok v mestských lesoch asi šes ť metrov 

kubických na jeden hektár. Z jedného metra kubickéh o, pod ľa 

pána Kutku, máme čistý zisk asi dvanás ť eur, takže na 

územie rezervácie to vychádza približne dvadsa ťpäťtisíc eur 

čistého zisku ro čne, o ktorý mesto príde ak tam bude 

rezervácia (gong) z.  

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, pán Fabšo, za Vaše vystúpenie. 

(poznámka:  ve ľký potlesk) 

Iste viete, že touto témou sa budeme zaobera ť na 

novembrovom zastupite ľstve.  

(poznámka:  ve ľký potlesk pokra čuje) 

Slovo dávam pánovi Jurajovi Hudcovskému a pripraví sa 

pán Rudolf Poruben.  

Nech sa pá či. 
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Občan   Juraj   H u d c o v s k ý :  

Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci a pán 

primátor, ako rodi čia navštevujúce cirkevné školy 

a zariadenia v Bratislave sa obraciame na vás s ve ľkou 

nespravodlivos ťou hlavného mesta vo či našim de ťom.  

Na základe uznesenia vlády z ministerstva financií 

dostali všetky obce, mestá a vyššie územné celky št átnu 

dotáciu ú čelovo viazanú na zvýšenie platov o pä ť percent 

pre predagogických a nepedagogických zamestnancov 

regionálneho školstva financovaného z rozpo čtu územnej 

samosprávy. Išlo už tri, išlo už o tri ú čelové dotácie. 

Samospráva bola povinná tieto financie preposla ť 

zrie ďovate ľom za prvý štvr ťrok do 31. marca 2013, za druhý 

štvrtok do tri, štvr ťrok do 30. júna 2013, za tretí 

štvr ťrok do 30. septembra 2013, a to na prepo čítaný po čet 

detí k 15. septembru 2012. 

Všetky obce, mestá a vyššie územné celky na Slovens ku 

pochopili toto uznesenie vlády a poslali finan čné 

prostriedky na zákonné zvý, navýšenenie platov za k aždý 

štvr ťrok, okrem hlavného mesta Bratislavy. Hlavné mesto 

Bratislava napriek nieko ľkým žiadostiam, urgenciám 

a rokovaniam zria ďovate ľa, ktorým je rímskokatolická 

cirkev, Bratislavská ardici, arcidiecéza, do dnešné ho d ňa 

neposkytlo z dotácií, ktorá mestu prišla, ani jedno  euro 

pre zamestnancov, ktorí sa starajú v piatich maters kých 

školách, štyroch školských kluboch detí, štyroch šk olských 

jedál ňach a základnej umeleckej škole na území Bratislavy  

o 3.318 žiakov.  
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Je to neuverite ľná arogancia, hanba a výsmech hlavného 

mesta vo či de ťom a rodi čom týchto škôl, pretože náš 

zria ďovate ľ má školy a školské zariadenia aj inde 

a s ostatnými samosprávami má vynikajúcu spoluprácu .  

Chceli by sme požiada ť o urýchlenú nápravu 

a doplatenie týchto ú čelových finan čných prostriedkov 

s ospravedlnením.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Keďže ešte ďalší diskutujúci chce hovori ť k tomu 

istému, tak pozývam k mikrofónu pána Rudolfa Porube na 

a potom na to kratu čko zareagujem. 

Nech sa pá či, pán Poruben.  

Občan   Rudolf   P o r u b e n :  

Vážené dámy, vážení páni, pán primátor, tiež tu 

vystupujem ako zástupca rodi čov žiakov v cirkevných 

školských zariadeniach, ktoré nedostali viazanú ú čelovú 

dotáciu na zvýšenie platov u čite ľov a ostatných pracovníkov 

v týchto zariadeniach o pä ť percent, dohodnutým odborovým 

združením a vládou.  

Zdá sa nám zvláštne, aby naše deti, ktoré navštevuj ú 

tieto výchovné a cirkevné zariadenia boli ukrátené na 

zvýšení platov ľudí, ktorí sa o nich starajú. Zarážajúce na 
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tom je, celom je to, že prostriedky na toto zvýšeni e 

magistrát dostal a jedná sa mimochodom len o pä ťdesiat 

centov na žiaka.  

Preto vás žiadame, aby táto nerovnos ť, bezprávie, 

ktoré sa stalo, sa odstránilo, aby už v budúcnosti 

nedochádzalo k podobným rozdielom.  

Ďakujem ve ľmi pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Priznám sa, že ja som trochu smutný z toho, že sa t o 

na stôl dostáva až teraz, nevedel som o tom, že sme  za prvý 

štvr ťrok neposlali. Ur čite to nie je zlý úmysel z našej 

strany.  

Ten návrh, aby sme to napravili, riešili, poslali, 

zrealizujeme. Jednoducho urobíme si v tom vo ve ľmi krátkom 

čase poriadok.  

Naozaj si myslím, že chyba je na našej strane. Ale 

nerozumiem celkom, kde sa stala chyba, pretože sme o tom 

rokovali v operatívnej porade, mali sme na to nejak ý režim. 

Pre čo tie peniaze neboli odoslané neviem. Čiže,dáme to do 

poriadku.  

Diskutuje v úplne inej veci pán Ivan Matušík, pripr aví 

sa pani Božena Kope čná.  
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Občan   Ivan   M a t u š í k :  

Vážený pán primátor, vážení poslanci,  

ja som rodený Bratislav čan a vyše polstoro čia pracujem 

ako architekt. 

Veľmi ma mrzí, že dneska o tej dobe šes ťdesiatich 

a sedemdesiatich rokov sa hovorí, že bola totalitná  

architektúra.  

Vážení poslanci, ja si vás dovolím ako upozorni ť, že 

takú totalitu, jak dneska zažíva naša generácia 

v architektúre, takú sme doteraz nezažili. Rozhoduj ú tu 

rôzny finan čníci, ktorí majú svoje úzke záujmy. Spravidla 

sú neni ani zo Slovenska. Z Ve ľkej Británie je 

najagresívnejší Ror čík, ktorý teda búra, devastuje, 

konkrétne Kamenné námestie.  

Tak, myslím, že je tu čo napráva ť a chcem upozorni ť na 

to, že neni to normálny stav a na to je tu predsa a j 

architektonická obec, ktorá iste pánu primátorovi r ada 

pomôže a poradí.  

Ďakujem vám.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem ve ľmi pekne, pán Matušík.  

(poznámka:  potlesk) 

Slovo má pani Božena Kope čná, pripraví sa pani Elena 

Fišerová. 
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Nech sa pá či, pani Kope čná. 

Občianka   Božena   K o p e č n á :  

Ďakujem. 

Vážené pani poslankyne, páni poslanci, zú čast ňujem sa 

na vašom zasadnutí ako zástupky ňa peti čného výboru za 

Peterskú ulicu v Ružinove, proti výstavbe bytového domu na 

našej ulici. 

Nám, obyvate ľom ulice, neznámy investor ako Advokácio 

s. r. o. sa rozhodol na malom trávniku postavi ť 

štvorpodlažný, štrnás ťbytový dom s dvadsiatimi šiestimi 

parkovacími miestami.  

Ulica má len rodinné domy a na časti ulice nie je ani 

chodník. Štvormetrová šírka ulice umož ňuje len jeden prúd 

áut, vyhýbajú sa pod našimi oknami.  

V máji, v marci roku 2012 sme podpísali petíciu s 3 20 

podpismi proti tejto výstavbe a poslali sme ju pánu  

primátorovi.  V máji tohto roku sme dostali odpove ď, že 

naša petícia bude zoh ľadnená v prebiehajúcom procese 

posudzovania opakovanej žiadosti tohto investora. 

Nesúhlasné stanovisko so stavbou poslal aj miestny úrad 

Ružinov.  

Až za čiatkom tohto mesiaca, teda októbra, v desiatom 

čísle Ružinovského echa sme sa do čítali, že miestny úrad 

Ružinov dostal na vedomie kópiu záväzného stanovisk a 

hlavného mesta Slovenskej republiky so súhlasom k t ejto 
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stavbe s podpisom pána primátora zo d ňa 15. mája tohto 

roku.  

My, obyvatelia podpísaní v petícii proti výstavbe 

z predchádzajúceho roka sme toto stanovisko nedosta li na 

vedomie do dnes. Naša petícia nebola nikde vôbec sp omenutá, 

hoci podávanie petícii vo veciach verejného záujmu zaru čuje 

Ústava Slovenskej republiky v článku 27 ako jednu zo 

základných ľudských práv.  

Podľa zákona číslo 242 z roku 98 Zbierky o peti čnom 

práve sme mali dosta ť o jej výsledku odpove ď do 30 dní. 

Odvtedy už uplynulo pä ť mesiacov, ale stanovisko nemáme.  

Obraciam sa preto na Vás, páni poslanci, aby ste ná m 

poradili, ako máme ďalej postupova ť, ke ď naše peti čné právo 

nebolo zoh ľadnené. Uvedenej stavbe na Peterskej ulici 

chceme v každom prípade zabráni ť pred ďalším postupom o jej 

územnom rozhodnutí a pred stavebným povolením.  

Žiadam túto našu požiadavku vzájomne akceptovania, 

v záujme akceptovania našej petície z roku 2012 da ť do 

zápisnice z tohto zasadnutia aj s návrhom  pre ďalší 

postup. Kópiu prosíme zasla ť.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Tú formálnu odpove ď samozrejme zašleme.  
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Skôr tá otázka je, že akým spôsobom si s tým poradí  

stavebný úrad. O tom my budeme diskutova ť s pánom 

starostom, pretože, pretože je to vec, na ktorú mám e možno 

rozdielny názor. My sme to ve ľmi dlho posudzovali na úrovni 

mesta, kým sme vydali to stanovisko, pretože ide 

o stabilizované územie a toto územie, o ktorom hovo ríme, 

bolo takým prechodovým územím medzi rodinnými domam i a tou 

vyššou zástavbou, ale nechcem teraz ís ť do merita, pretože 

tým bránime pre vystúpenie ďalších ob čanov.  

Pán starosta, skúsme to rieši ť. 

Nech sa pá či, faktická poznámka.  

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

Ďakujem ve ľmi pekne za slovo.  

Mňa zaujalo, pán primátor, ten Váš výraz, že ako s tý m 

naloží stavebný úrad. No naloží tak, že máme záväzn é 

stanovisko hlavného mesta. A to znamená výstavba, p án 

primátor.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Nie, nie. 

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

Pán primátor, nehovorte mi, že nie. My ke ď dáme 

nesúhlasné stanovisko, tak už teraz z obvodného, 

z okresného stavebného úradu nám príde zamietavé st anovisko 

s tým, aby sme postupovali v súlade so záväzným sta noviskom 
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hlavného mesta. Ešte sa nám nikdy nestalo, že by po tvrdili, 

potvrdilo naše rozhodnutie.  

Pán primátor, povedzme si na rovinu. To záväzné 

stanovisko hlavného mesta je dôležité pre stavebný úrad. 

Záväzné stanovisko predchádzajúce stratilo platnos ť. My sme 

mali šancu, my sme mali šancu, že parkovisko zostan e 

parkoviskom a tých pár stromov tam zostane. Teraz t á, tá 

šanca, že to tam takto zostane je mizivá. Povedzme to na 

rovinu ľuďom, ktorí sa tu prišli pýta ť.  

Ja urobím všetko preto, ale Vás upozor ňujem, pán 

primátor, (gong) že tam je možnože pol percentná ša nca, že 

to tak bude.  

Ďakujem ve ľmi pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ja už len jednu vetu k tomu poviem.  

Ja som všetkých starostov informoval o tom, že poki aľ 

stavebný úrad, ako správny orgán, nesúhlasí so závä zným 

stanoviskom, alebo so stanoviskom regionálneho úrad u 

verejného zdravotníctva, alebo so stanoviskom hasi čškého 

zboru, ktoréhoko ľvek dotknutého orgánu, môže požiada ť 

o jeho prehodnotenie. To je v možnostiach pod ľa správneho 

poriadku.  

Sú orgány, ktoré majú nadriadeného, to znamená, 

regionálny úrad verejného zdravotníctva má Slovensk ý úrad 

verejného zdravotníctva, ktorý rieši takúto požiada vku. My 

taký nadriadený orgán nemáme, ale povedal som všetk ým 
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starostom, že sa môžu znovu obráti ť a poveda ť, pod ľa nás je 

to v rozpore s územným plánom, nemôžte to povoli ť, lebo je 

to tak a tak. Touto vecou sa budeme zaobera ť. Čiže túto 

možnosť má každý stavebný úrad, vrátane ružinovského.  

Nechcem tú diskusiu rozvádza ť.  

Dáme slovo pani  Elene Fišerovej, nech sa Vám pá či.  

Pripraví sa pán Jaromír Šíbl.  

Občianka   Elena   F i š e r o v á :  

Dobrý de ň, vážený, vážené poslankyne, vážení poslanci, 

ja nadväzujem na tému, ktorá tu bola už uvedená, sp omenutá 

a ide o štátne financie pre školské zariadenia cirk evných 

škôl.  

Chcela by som len pripomenú ť k tejto téme, že tieto 

dotácie sú viazané termínom vy čerpania. V opa čnom prípade, 

ak teda školské zariadenia tieto financie nedo čerpajú do 

termínu, pokia ľ viem 31. decembra 2013, tak tieto 

prostriedky musia vráti ť a chcem len poprosi ť teda, ak ni č 

zjavne nestojí v ceste k financovaniu školských zar iadení 

cirkevných, tak vás teda poprosím, aby ste aj tento  termín 

vy čerpania dotácie posunuli spôsobom tak, aby tam bola  

možnosť rozumne s tými dotáciami naklada ť.  

Ďakujem ve ľmi pekne za (poznámka:  nie je rozumie ť) 

a za tie reakcie pána primátora.  
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Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Ja už pridám len jednu informáciu. Nie je to zase t aké 

ružové ako to možno na prvý poh ľad vyzerá.  

Štát nám na to zvýšenie platov dal menej pe ňazí, ako 

reálne potrebujeme. Čiže máme problém, že nám to nesta čí na 

verejné, cirkevné a súkromné školy. Reálne je to ta k. 

Budeme to musie ť so štátom dorokova ť.  

Ale to, že sme neposlali peniaze, to je úplne iná 

problematika, na ňu ste upozornili, tú budeme rieši ť ako 

prvú.  

Slovo má pán doktor Jaromír Šíbl. 

Nech sa pá či, máte slovo. 

Pripraví sa, ak ešte stihneme, pani Lídia Kovárová.   

Občan   RNDr. Jaromír   Š í b l :  

Dobrý de ň, venujem sa ochrane prírody v tomto meste 

celý svoj profesný život a sme ve ľmi sklamaní a roz čarovaní 

z toho, že taký dôležitý bod programu ste dnes vyšk rtli, 

ako je prírodná rezervácia Pramene Vydrice a petíci a 

občanov. A argumentujete, že ste nemali materiály v čas, ale 

pritom materiály ste dostali v utorok a na dnes bol a ešte 

pripravená detailná prezentácia.  

A ako je možné, že o tomto bode nie ste schopní 

hlasova ť a o bodoch, ktoré ste dostali na stôl dnes ráno 

ste schopní hlasova ť. A minulé zastupite ľstvo ste boli 
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schopní hlasova ť o predaji Mariana a tiež vám chýbalo 

dokonca len elementárne uznesenie.  

Ďalej hovoríte, že chýba stanovisko Mestských lesov.  

V materiáloch, ktoré ste dostali, máte dve stanovis ká od 

pána riadite ľa Mestských lesov a pán riadite ľ Mestských 

lesov je tuná osobne. Myslím, že pre ňho by nebol problém 

poskytnú ť akéko ľvek stanovisko, keby ste sa ho opýtali. 

Takže, neviem, nechápem, aké stanovisko ešte vám od  

Mestských lesov chýba.  

Takisto v materiáloch máte finan čnú kompenzáciu, 

hovoril o tom už môj kolega pán Fapšo, môžem zopako vať, že 

možný ro čný zisk z územia rezervácia závisí od dvoch 

premenných veli čín. Jedna je intenzita ťažby, druhá je zisk 

z predaja jedného  metra kubického dreva. V závislo sti od 

týchto veli čín, možný ro čný zisk, o ktorý môžte prís ť, sa 

pohybuje v intervale od cca 6.000 po cca 60.000 eur o. Ve ľmi 

stru čne. Aj toto máte v materiáloch, ktoré ste dostali. 

Takže, ja vôbec nechápem, pre čo tento bod bol 

vyškrtnutý z programu a žiadam pána primátora, aby v tento 

bod, aby ešte raz dal hlasova ť o tomto bode programu 

a o jeho zaradení na dnešné rokovanie, tak nám, ako  nám to 

bolo pris ľúbené a nech páni poslanci a pani poslankyne tuná 

zoči-vo či tým ľuďom, ktorí sem prišli, nie kvôli tomu, aby 

sa na vás pozerali, ale kvôli tomu, že majú záujem,  aby tá 

rezervácia bola čo najrýchlejšie vyhlásená. Aby kone čne na 

území Mestských lesov bolo aspo ň jedno dostato čne ve ľké 

územie, kde sa nemusíme uhýba ť pred kamiónmi, pred lesnými 

kolesovými traktormi, kde nemusíme dáva ť pozor, kedy nám 

kto zrúbe strom na hlavu a kde nemusíme by ť v obavách, kedy 
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nás nejaká zblúdilá gu ľka vystrelená nezodpovedným 

poľovníkom zasiahne nás, alebo našich blízkych.  

Myslíme si, že obyvatelia toto chcú. Dokázali to 

svojimi podpismi pod petíciou.  

A petícia bola predložená v júni a myslím si, že bo l 

dostato čne dlhý čas, pán primátor, aj pre Vás, aj pre Váš 

odborný kolektív, aj pre pánov poslancov, aj pani 

poslankyne, aby pokia ľ ich tá problematika zaujíma, aby si 

ju naštudovali, aby dnes boli pripravení o tom hlas ova ť, 

keď už ste sa rozhodli, ako ste sa rozhodli.  

Keďže pripomínam, že pôvodná dohoda bola taká, že to 

vôbec nepôjde cez mestské zastupite ľstvo, ale bude to Vašim 

rozhodnutím, táto rezervácia z pozície mesta schvál ená 

a podporená.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

(poznámka:  ve ľký búrlivý potlesk sprevádzajúci 

hlasovými prejavmi) 

K tomu frenetickému potlesku chcem oznámi ť, k tomu 

frenetickému potlesku chcem oznámi ť, že máme pravidlo, že 

každá petícia, ktorá má viac ako tritisíc podpisov,  má by ť 

predmetom rokovania mestského zastupite ľstva. To pravidlo 
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platí na každú petíciu. Tak sme sa s poslancami doh odli, že 

tu spolo čne budeme robi ť odpove ď na tú petíciu.  

Ja som to, prosím, dnes stiahol práve preto, aby to  

budúci mesiac mohlo prejs ť.  

Osem rokov sa usilujú aktivisti v tomto meste, aby sa 

vytvoril bezzásahový priestor tejto rezervácie. A j eden 

mesiac ur čite tomu nezabráni, aby sme mali problémy s tým, 

že ak sa to o mesiac podarí, tak to bude ve ľký výsledok pre 

vás, aj pre nás.  

Naozaj sme to urobili s úmyslom, že máme úprimný 

záujem ten problém posúdi ť ve ľmi vecne a rozhodnú ť 

pozitívne o tej petícii. Tak je pripravené aj uznes enie. Je 

v alternatívach, to je pravda. Pre ktorú alternatív u sa 

mesto rozhodne závisí aj od hlasovania poslancov. 

Predpokladám, že tu o mesiac budeme ma ť o tom ve ľmi 

zodpovednú diskusiu, ale je to s cie ľom, aby sme dali 

pozitívnu odpove ď, pretože dos ť dlho mesto reagovalo 

negatívne.  

Čiže ja len na vysvetlenie k pánovi Šíblovi.  

Pán námestník, faktická poznámka. To nemôže by ť 

vystúpenie. Jedna minúta.  

A potom pôjde pani Kovárová.  

Nech sa pá či. 

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

Ďakujem pekne. 
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Ja mám dve veci. Prvá je, že sa chcem ve ľmi po ďakova ť 

všetkým stúpencom Vydrice a všetkým ktorí ste sa do stali 

sem aj osobne a som ve ľmi sklamaný, že nemôže prizera ť 

k hlasovaniu. Ale ak sme čakali tak dlho, tak teda po čkáme.  

Ale chcem poveda ť, že materiál je pripravený 

dostato čne, plnil som poslušne všetky nové a nové 

požiadavky. Raz bolo treba mapu, inokedy vy číslenie, bolo 

treba ešte doda ť ďalšie. Dodávali sme a dodávali.  

Ale poslanci sa chcú podrobnejšie oboznámi ť, chcú 

rokova ť a na to má každý poslanec právo. Prosím preto, aby  

ste pochopili tú situáciu a vytrvali spolo čne až do 

predmetného rokovania, ktoré bude a o tom ja už 

nepochybujem, že bude najneskôr na budúcej schôdzi.  (gong) 

Ale vzh ľadom na to, pán primátor, že prišli ob čania, 

chcem navrhnú ť aj vám kolegovia, aby ste strpeli ešte 

vyjadrenia ostatných, ktorí sa prihlásili. Možno sú  aj na 

iné témy. Ale to, že sme až do dnes nevedeli, že sa  s ťahuje 

materiál, ja som to nevedel až do nejakej desiatej hodiny, 

tak tí ľudia sa nemali ako dozvedie ť, že ste sa rozhodli 

preloži ť rokovanie. Dajme dlhšie, dlhší čas na vyjadrenia 

občanov. Ja som presved čený, že tu nikto neprišiel so 

žiadnou zlou vô ľou a že tie vyjadrenia, podobne, ako to 

boli doterajšie, si zasluhujú, aby sme si ich vypo čuli.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prosím, ja som mal úmysel, že ešte dáme dvoch 

diskutujúcich. Máme ich dokopy ešte šes ť.  
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Berie tu, beriem to ako procedurálny návrh od pána 

námestníka Budaja. Budeme hlasova ť o tom, či všetci šiesti, 

alebo ešte vystúpia dvaja a tí štyria, žia ľ sa nezmestili 

do tej, rokovacím poriadkom stanovenej, polhodiny.  

Bohužia ľ, je to tak.  

(poznámka:  po čuť hlasnú vravu) 

Čiže návrh je, návrh je, aby sme pred ĺžili priestor 

pre vystúpenia ob čanov s tým, že to bude šes ť vystúpení po 

tri minúty. Čiže toto je návrh pána námestníka Budaja.  

Prosím, prezentujte sa a hlasujte o návrhu pána 

námestníka, aby sme pred ĺžili čas, ktorý je ur čený pre 

vystúpenie ob čanov na dnešnej schôdzi zastupite ľstva.  

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. O pred ĺžení času.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Dvadsa ťdva prítomných poslancov. 

Konštatujem, že nás je málo, čiže nemôžme rozhodnú ť. 

Toto uznesenie síce malo kladný priebeh, ale chcelo  by to 

ešte jedného poslanca, ktorý je mimo rokovacej sály .  

(poznámka:  po čuť piskot) 

Pokra čujeme vystúpením pani Lídie Kovárovej.  

Ja verím, že ešte poslanci prídu, aby sme mohli 

o tomto procedurálnom návrhu legitímne rozhodnú ť.  

Nebol prijatý, lebo nás nie je dos ť.  
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Pokra čujeme. Ja som povedal, že ešte dvaja.  

Nech sa pá či, pani Kovárová.  

Začali sme neskôr, od šestnástej hodiny. 

(poznámka:  po čuť hlasný hovor) 

Šššššt. Môžme. Šestnás ť hodín nula štyri sme za čali.  

Pani Kovárová má slovo.  

Občianka  Ing. Lídia   K o v á r o v á :  

Dobrý de ň, som inžinierka Lídia Kovárová a som 

poverená zastupovaním vlastníkov bytového domu a pr i ľahlej 

parcely na Kutlíkovej 2 v Bratislave.  

Obraciam sa na vás znova oh ľadne situácie v súvislosti 

s prebiehajúcou investi čnou výstavbou v areály BVS 

v Petržalke na Starohájskej ulici.  

Ako sme vás v liste adresovanom d ňa 13. 9. 

informovali, vás pán primátor, 4. septembra tohto r oku sme 

obdržali list, list z BVS, v ktorom nás upovedomujú , že 

investi čná výstavba bude prebieha ť aj na parcelách, ktoré 

priamo obkolesujú náš dom a parcelu, ktorú vlastním e.  

Na týchto parcelách sú záhradky, vysadených asi 

štyridsa ť kusov tridsa ťro čných stromov a okrasných drevín.  

BVS v tomto zámere plánuje splanírova ť veškerú zele ň 

a vybudova ť tu alternatívny vjazd do areálu, pri čom 

momentálne prebieha výstavba nového vchodu z projek tu roku 

2010.  
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Je nám celkom nepochopite ľné, pre čo BVS mieni 

investova ť nemalé náklady do ďalšieho vchodu.  

Vzhľadom na to, že chceme komunikova ť o dianí v našom 

bezprostrednom okolí, sme za čiatkom septembra odoslali 

množstvo listov adresovaných napríklad vedeniu, 

predstavenstvu a dozornej rade BVS, starostovi Petr žalky, 

ale znova aj Vám, pán primátor. Do dnešného d ňa sme práve 

od strán, ktoré sú v tom priamo zainteresované, neo bdržali 

vôbec ni č, napriek tomu, že na predchádzajúcom zasadnutí 

26. 9. ste mi Vy, osobne s ľúbili, že na tento list 

zareagujete a odpoviete. Doteraz, doteraz sme ni č 

nedostali. Ani od Vás, ani od BVS, ani od dozornej rady, 

napriek tomu, že už dávno prešlo tridsa ť zákonných dní. 

Proste to, to je absolútna ignorácia ob čana a vôbec 

nekomunikácia, ignorácia.  

Čo mi na to poviete, pán primátor? 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Všetko z Vašej strany? 

Občianka  Ing. Lídia   K o v á r o v á :  

Áno. Zatia ľ áno.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Môžte vystúpi ť a potom musíte skon či ť. Prepá čte, 

nemáme tu dialóg. Čiže Vy ste skon čili.  
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Ja len chcem zareagova ť na to, že toto je v prvom rade 

vecou stavebného úradu. Tu mesto nemôže kona ť. To je snaha 

o vybudovanie prístupu do areálu, ktorá má nahradi ť to, aby 

nám po, po priestore Draždiaku, teda po tom lese, n echodili 

vozidlá. Tak si ja pamätám na ten projekt.  

(poznámka:  po čuť hlasný hovor mimo mikrofón) 

Ja Vám ve ľmi dobre rozumiem.  

My dostávame mesa čne iks tisíc listov, čiže ja sa 

pozriem na ten Váš list. Naozaj tak ako sme povedal i. Ale 

odo m ňa ne čakajte riešenie toho problému. Rie. 

(poznámka:  po čuť hlasný hovor mimo mikrofón) 

Dostanete ju, dostanete ju.  

Slovo má pán Peter Vranovský.  

Nech sa pá či, pán Vranovský, máte priestor na 

vystúpenie.  

Občan   Peter   V r a n o v s k ý :  

Ďakujem pekne. 

Volám sa Peter Vranovský. Budem len nadväzova ť, lebo 

pán Ftá čnik, ja by som si ve ľmi rád bol, keby ste si 

vypo čuli body alebo zhrnutie kompletného, kompletného to hto 

problému. Ke ďže budú vystupova ť aj ďalší, ja budem ve ľmi 

rýchly.  

V prvom rade, treba si uvedomi ť, BVS-ka je mestská 

spolo čnos ť. Má, je majoritným akcionárom je mesto, tejto 

spolo čnosti. To znamená, BVS, ako mestská akciová 
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spolo čnos ť v spolupráci so stavebným úradom asi vedome 

porušuje stavebný zákon pod ľa paragrafu 34 stavebného 

zákona bod dva, vzh ľadom na to, že my sme vlastníci 

susediacich parciel a nikto nereaguje, respektíve n ikto nás 

neprizval na ú častníctvo.  

Ďalší bod. Rovnako sa nám javí, že pod ľa rovnakého 

scenára chcú postupova ť aj v prípade ďalšieho vjazdu 

a oplotenia.  

Pán Ftá čnik, len chcem, aby ste si uvedomili. Ten dom 

nejako vyzerá. Okolo domu bude vies ť múr. My tam skon číme 

oplotení jak také, jak také zvery.  

Stále nikto nereaguje. Všetci, na, všetci sa 

vyhovárajú,  nikto s nami nekomunikuje, všetci sa n ám smejú 

do ksichtu. Vôbec nikto nereaguje na toto. My sa cí time 

totálne odvrhnutí. Aj ke ď sme vlastníkmi okolitých 

pozemkov. Máme na toto právo.  

Ďalšia vec. Neviem či, neviem či je to, či je to 

problém tých stavbárov, ktorí tam robia, ale zneprí jem ňujú 

nám totálne život. Robia tam v skorých ranných hodi nách. 

O šes ť pä ťdesiat, ke ď vám niekto v nede ľu o šes ť pä ťdesiat 

ráno za čne beha ť s, za čne beha ť s nejakým valcom, všetko sa 

vám domom otriasa. Po skon čení celej tejto stavby, my 

musíme vola ť statika.  

Ďalší problém, ktorý je tam. Chcem teda poukáza ť na 

to, že vykonávajú tam potrebu. My tam máme aj malé deti 

v tomto dome. Kým my zavoláme policajtov a prídu, o ni 

samozrejme už dokon čia tú potrebu. Vyzerá to tam jak mínové 
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pole. Oni majú tam TOI-TOI búdky, okej, ja viem. To to je 

vec na, na tú firmu, ktorá, ktorá zastrešuje celú t úto 

stavbu. Vieme, sa všetci vyhovára ť.  

Chcem aby ste v tomto istom jednali, alebo konali, 

vzh ľadom na to, že je to mestská spolo čnos ť.  

Ďalej máme vážny problém s tým, že nikto s nami 

nekomunikuje. Sme priamo dotknutí, nikto s nami 

nekomunikuje. Totálna ignorácia.  

Práve v ruke držím petíciu s podpismi tristo ob čanov, 

ktorí nám to podpísali bez váhania, bez mihnutia ok a, 

neboli absolútne žiadne problémy. Sú proti tejto vý stavbe, 

sú proti tomuto kl čovaniu. Ja vás chcem, ja vás chcem  

upozorni ť, tieto stromy vybudovali všetky naši, teda 

obyvatelia tohto domu. To sú tridsa ťro čné stromy, ktoré sú 

naozaj staré.  

Chcem vás upozorni ť aj na to, BVS-ka, ako, ako ako 

spomenula inžinierka Kovárová, BVS-ka mala povoleni e na 

výrub jedného stromu. Tam to kl čujú hala-bala. Ja mám 

fotodokumentáciu o tom, že čo, čo tam je. Po nich tam 

zostáva mesa čná krajina.  

Bol by som ve ľmi rád, pán Ftá čnik, keby ste sa tam 

prišli pozrie ť. Srde čne Vás týmto pozývam.  

A opä ť, opä ť apelujem, my sme Vám v tom liste a vo 

všetkých listoch požadovali teda, že chceme odkúpi ť tieto 

pozemky, aby sme tomuto zabránili. My nechceme, aby  ste nám 
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nie čo dali. My to chceme odkúpi ť, aby sme sa o to starali, 

aby, aby jednoducho sa to znova nestalo. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Budeme na to reagova ť tak, ako som povedal, to 

znamená, budeme ten problém rieši ť.  

Pán poslanec Šov čík.  

Nevidím, kde 

(poznámka:  po čuť hovor mimo mikrofón) 

Petíciu môžte odovzda ť normálne na, na, do podate ľne, 

pretože tam dostanete potvrdenie, že ste ju odovzda li 

a kedy. To je celkom oficiálny postup.  

Nevidím pána poslanca Šov číka, ale hlási sa.  

(poznámka:  po čuť slová „ja som v komisii“) 

Aha, prepá čte, božemôj. Prepá čte pán poslanec.  Máte 

slovo.  

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

Som na nezvy čajnom mieste. 

 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 24. októbra 2013  

 254 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Áno, áno.  

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

Mám celosvetovú premiéru v návrhovej komisii. 

Pán primátor, ob čan povedal, že sa obrátil písomne na 

členov dozornej rady Bratislavskej vodárenskej spolo čnosti. 

Tu sedí ved ľa mňa aj pán poslanec Panák, my o tom ni č 

nevieme, že by sa niekto obracal na nás. Takže ak t akáto 

korešpondencia išla na nás, prosím, aby nám bola od ovzdaná.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Šindler zrejme na to zareaguje. Prosím  

faktickou. Máme faktické poznámky.  

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

Prosím. Ďakujem za slovo. 

Áno takýto list od obyvate ľov Kutlíkovej došiel aj na 

dozornú radu . došiel a dostal sa mi do rúk 25. sep tembra, 

pri čom 24. sme mali dozornú radu a odpove ď na tento list 

som pripravil, aby sme ho schválili na dozornej rad e, na 

riadnej dozornej rade, ktorú máme 29. októbra na bu dúci 

utorok. Čiže na budúci utorok dozorná rada schváli odpove ď 

aj oficiálne doporu čene zašle splnomocnencovi tejto, týchto 

občanov na Kutlíkovej.  
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Takže vieme o tom, pracujeme na tom a odpove ď na 

budúci týžde ň dostanete.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne.  

Pán námestník Budaj, faktická.  

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

Nie k tejto veci. Chcem ešte raz poprosi ť, ke ďže mám 

dojem, že je nás dos ť, či by poslanci boli ešte ochotní 

hlasova ť. Ak nebudú, nezmením to, ale chcem to navrhnú ť, 

o tom, aby ob čania, ktorí prišli, mohli pokra čova ť vo 

svojich, vo svojich príhovoroch.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Je to procedurálny návrh.  

Máme ešte štyroch prihlásených. Pani Jarmilu Karaso vú, 

pána Martina Zají čka, pani Elenu Pätoprstú a pani Katarínu 

Šimonči čovú.  

O tomto teraz budeme hlasova ť, či títo štyria ob čania 

dostanú priestor ešte na vystúpenie.  

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

O návrhu, procedurálnom sa hlasuje bez rozpravy.  

Nech sa pá či. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 
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Prosím, keby k mikrofónu prišla pani Karasová, lebo  

vyzerá to tak, že poslanci návrh pána námestníka sc hválili. 

Dvadsa ťštyri prítomných, 

dvadsa ťtri za, jeden proti, jeden sa zdržal 

hlasovania. 

(poznámka:  potlesk) 

Konštatujem, že vystúpia ešte štyria prihlásení 

občania.  

Pani Karasová ako prvá.  

Nech sa pá či. 

Občianka  Mgr.  Jarmila   K a r a s o v á :  

Tak, vážený pán primátor, vážení páni poslanci, ja by 

som chcela upriami ť pozornos ť na také dva, tri body.  

Po prvé, neviem ko ľkí z vás, a ako často cestujete 

z vlaku a na hlavnej stanici ke ď vystupujete.  

No môžem vám poveda ť, že to je nie čo strašné. To 

nikomu tu neprekáža v Bratislave, že vlastne pre mn ohých 

cestujúcich zo zahrani čia je to prvý kontakt so Slovenskom?   

Toľko smradu, čo tam je. Tam tí bezdomovci si u ľavujú. 

Čo robí mestská polícia, pýtam sa? Ako je to možné, že, že. 

No cho ďte sa tam pozrie ť a postojte si tam desa ť minút, ke ď 

čakáte na autobus alebo trolejbus. Ve ď to je nie čo hnusné. 

Tak, ja som videla tých zahrani čných, jak krútili nosmi, 

nevedeli kam sa otá čať. A toto je dennodenne, aj ve čer, čo 

večer.  
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Tak by som vás prosila, nie čo, kto to má na starosti 

keby s tým naozaj za čal robi ť. Alebo tam aspo ň postavil 

nejaké verejné WC, lebo už nie čo, lebo to je, to je  

strašné jak to tam vyzerá. No.  

A s tým spojené by som chcela poprosi ť aj šéfa, kto má 

mestskú políciu.  

Ja osobne by som bola za to, aby mestská polícia bo la 

zrušená, pretože pod ľa mňa, neviem teda, ke ď mám ja 

z Ružinova také skúsenosti, nevidím ich tam, ako je  rok 

dlhý. Aby som neklamala, videla som ich raz za triš tvrte 

roka pri vrátnici, tam dvaja klábosili s vrátni čkou. Ale 

nikde v uliciach ich nevidíte. Nevidela som ešte, ž e by 

niekomu dali pokutu ke ď odhadzuje či už cigaretové ohorky, 

či už nejaké papiere, ve ď sa tu naozaj topíme v tej špine. 

Ale to je zbyto čné. To je jak hrach na, na stenu hádza ť, 

pretože to nikoho zrejme tu netrápi. No.  

Potom už len poznámky k pánovi Petrovi Hrabkovi. To  je 

také úsmevné, že pozerala som na tých bilboardoch j ak je 

usmiaty, jak hovorí, že vie, teda ke ď bude znova zvolený, 

ako s tou dopravou. No, čo robil doteraz? S ľúbil už v zime, 

že tam zruší to na znamenie. Asi treba jednu tragéd iu, aby 

sa to stalo. Aby tam nejaké decko, čo chodia do školy, 

prišlo o život, potom ur čite, jak sa poznáme, tak bude aj 

peňazí, aj času, aj sa všetko rýchlo dá do poriadku. Však?  

A posledná poznámka, samozrejme, môj Martinský 

cintorín.  

No, chodia tam stále bicyklisti na bicykloch, ľudia so 

psami. No ke ď im nie čo poviete, tak m ňa to vtedy už skoro 
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stálo život jak som doplatila na tom so zranením. A le 

nikoho toto netrápi, nikoho.  

Neviem, pýtam sa pre čo? Až sa každému z vás nie čo 

z toho stane, hej? Až každý proste na to doplatí, a ž potom 

sa rozhýbete. Ve ď ste za to, páni poslanci, platení, 

dočerta.  

Ďakujem. 

(poznámka: po čuť vravu v rokovacej sále) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pani. Ďakujem pani Karasovej.  

Pozývam k mikrofónu pána Martina Zají čka.  

Nech sa pá či, máte priestor na Vaše vystúpenie.  

Občan   Martin   Z a j í č e k :  

Dobrý de ň. Vážený primátor, vážení poslanci 

a poslankyne, moje, moje meno je Martin Zají ček, vystupujem 

v mene signatárov otvoreného listu proti predaju Ka menného 

námestia, ktorý do dnešného d ňa podpísalo viac ako 

tisícdvesto ob čanov a ktorý vám bol adresovaný.  

Dnes sa na tomto zasadnutí malo rokova ť o predaji 

Kamenného námestia. Aj napriek odro čeniu návrhu, by sme vás 

chceli prihovori ť, pretože o osude tohto k ľúčového 

mestského priestoru sa bude rozhodova ť v blízkej dobe. 
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Považujeme za nevyhnutné vás upozorni ť na nebezpe čie 

vyplývajúce z tohto plánovaného kroku. Ak sa predaj  

realizuje, bude to bezprecedentný zásah do koncepci e 

verejných priestranstiev mesta, ktorý v dlhodobom h orizonte 

vážne ohrozí infraštrukturálny, urbány ale najmä so ciálny 

rozvoj Bratislavy.  

Nepridajte sa k vašim predchodcom, ktorí za podobný ch 

okolností obrali obyvate ľov Bratislavy o možnos ť rozhodova ť 

o priestore, ktorý využívali. Nedopus ťte, aby sa scenár PKO 

a podhradia zopakoval v samom srdci mesta, ktoré je  dnes, 

aj napriek problémom, aktívnym verejným priestranst vom.  

Je dôležité k námestiu pristupova ť s osobitným 

zrete ľom. Nie však s osobitným zrete ľom na predaj pozemkov, 

ale so zrete ľom na stratégiu tvorby budúcej podoby tohto 

priestoru, ktorá ovplyvní obraz Bratislavy na dlhé 

desa ťro čia.  

Nesystematický prístup a neschopnos ť mesta zabezpe či ť 

kultivovaný vzh ľad a čistotu námestia vo vlastnej réžii, sa 

nesmie sta ť argumentom na jeho odpredaj.  

Na zlepšení verejného priestoru sa môže podie ľať aj 

súkromný sektor. Ale za vopred vymedzených pravidie l 

a adekvátnej regulácie, ktoré však v predloženom ná vrhu 

chýbajú. Predaj by nemal by ť prvou alternatívou, ale 

posledným riešením, na ktoré mesto siahne.  

Preto vás žiadame: Zastavi ť odpredaj Kamenného 

námestia v Bratislave s okamžitou platnos ťou. Zachova ť 

verejné vlastníctvo a verejný charakter priestoru K amenného 
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námestia v plnej miere. Obnovi ť námestie v réžii mesta 

s participáciou širokej, i odbornej verejnosti na p rocese 

jeho revitalizácie.  

Pán primátor nám na, v odpovedi na otvorený list 

avizoval, že mesto pripraví verejnú prezentáciu 

urbanistickej štúdie. Prezentáciu, na ktorej svoju 

predstavu ukáže iba súkromný investor. Preto nepova žujeme 

za relevantnú pre ďalší postup. Takáto štúdia vychádza 

z potrieb investora a nie z požiadaviek a potrieb 

obyvate ľov mesta. Nevychádza ani z výsledkov riadnej 

súťaže, ktorej nezávislá odborná porota by z predložen ých 

možností vybrala ten najkvalitnejší návrh.  

Požadujeme verejné vypo čutie názoru ob čanov a ich 

zapracovanie do zadania sú ťaže. Sme za kvalitný, čestný 

a transparentný proces revitalizácie Kamenného náme stia, do 

ktorého budú môc ť so svojimi požiadavkami vstúpi ť 

obyvatelia, široká i odborná verejnos ť a budú 

spolurozhodova ť o budúcej podobe námestia.  

Vážený pán primátor, vážené poslankyne a poslanci, 

neoberajte ob čanov o verejný priestor, ktorý užívajú, 

ulice, ktorými krá čajú, námestia, na ktorých sa stretávajú. 

Zastavte predaj Kamenného námestia (gong) nech nie je 

precedensom pre osud verejného priestoru Bratislavy .  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 
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Občan   Martin   Z a j í č e k :  

V mene signatárov otvoreného listu Vám ďakujem za 

pozornos ť.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem ve ľmi pekne, pán Zají ček.  

(poznámka: potlesk) 

Opäť.  

(poznámka:  potlesk pokra čuje) 

Opäť chcem poveda ť verejne a nahlas, že v podstate 

požadujete to, čo mesto.  

My 25. 11. organizujeme verejnú prezentáciu, ale ni e 

len urbanistickej štúdie, ktorú spracoval investor,  ale 

budete tam ma ť aj pani hlavnú architektku, m ňa, 

predpokladám, že aj viacerých poslancov, aby ste si  

vypo čuli, ako sa na ten problém díva mesto. Že pripravuj eme 

súťaže, ktoré ste teraz spomínali, že chcete sú ťaži ť. 

Presne takýmto spôsobom uvažujeme aj my.  

Čiže budeme sa venova ť tomu urbanistickému aspektu 

a potom nadväzne môžme rieši ť aj majetkové veci.  

Čiže ja vás pozývam všetkých, ktorých vás to zaujíma , 

25. januára, teda jedenásty, v tejto miestnosti bud eme 

diskutova ť o prezentácii urbanistickej štúdii nie len za 

účasti investora, predpokladám, že aj za Vašej a tak isto 
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za ú časti mesta. Tú prezentáciu organizuje mesto 

Bratislava.  

Pani Elena Pätoprstá je predposledná prihlásená, po  

nej pani Katarína Šimon či čová.  

Nech sa pá či. 

Občianka Elena   P ä t o p r s t á :  

Ďakujem. 

Ja vystupujem k Vydrici. Bolo tu povedané, že mater iál 

bol stiahnutý. Ja rešpektujem rozhodnutie poslancov , že 

podľa nich materiál, ktorý nebol v komisii odsúhlasený,  sa 

vrátil.  

Ale ja pevne verím, že toto bol vlastne za čiatok tohto 

zastupite ľstva, ktoré všetky materiály bude takto férovo 

a čestne posudzova ť vždycky na komisii. Že to je nový 

začiatok tohto zastupite ľstva. Za čína sa Vydricou a myslím 

si, teda prosím vás, aby Vydricou neskon čil, ale vždycky by 

ste, mali by ste by ť takíto korektní ku každému materiálu. 

Za to vám chcem po ďakova ť, napriek tomu, že ste stiahli 

tento materiál, čo mi je strašne ľúto. Hlavne kvôli ľuďom, 

ktorí sem prišli a ktorí sem prídu aj v novembri.  

A chcem vám ešte ve ľmi kratu čko poveda ť. Tu vlastne 

rozhodujete nie o tom, či máme poslúchnu ť ob čanov, ale nie, 

ale tu sa rozhodujeme o, nad dvoma rozdielnymi veca mi: 

ťaži ť, alebo da ť prednos ť rekreácii. Naozaj, tieto dve veci 

sa nedajú sk ĺbova ť. Ve ľmi ťažko budeme posudzova ť teraz 

úžitok z ťažby vo či turizmu. To sú dve hodnoty, ktoré sa 

veľmi ťažko porovnávajú.  
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To rozhodnutie ma ť v Bratislave úplne unikátnu 

rezerváciu, to je vlastne ten bod B, ak si pamätáte . Sú tam 

dve varianty. Jedna je ten evolu čný les a druhá, tá 

varianta B je, je rezervácia.  

Tá prvá varianta je taká platonická, je to také mil é, 

príjemné, ale nie je to rezervácia plnokrvná, to čo chceme. 

Aby tam naozaj nejazdili tie štvorkolky, autá, aby sa tam 

neťažilo, aby sa tam nedevastovali tie chodníky, aby s a tam 

nestrie ľalo. Aby tam naozaj vzniklo prvenstvo pre tú, pre 

tú Bratislavu.  

To je naozaj unikát, to nie je nejaký výmysel. Tí 

ľudia, ktorí to tých devä ť rokov robili, to sú naozaj 

profesionáli. Sú to skuto čne dobrí odborníci a chcú pre 

toto mesto nie čo, čo tu tie okolité krajiny nemajú. A ak, 

podľa mňa, stratíme túto šancu, pretože Viede ň chystá nie čo 

podobné, to prvenstvo nám môžu zobra ť tie ostatné krajiny.  

Ja vás chcem ve ľmi pekne poprosi ť v tom novembri, 

uvažujte trošku ekonomicky pre túto Bratislavu, aby  sme 

mali nie čo, čím sa môžme pochváli ť naozaj v tej Európe, 

ktorá nad týmito vecami, tieto veci si ve ľmi váži.  

To je všetko. Ďakujem vám pekne.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

(poznámka:  potlesk) 
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Ako posledná v tejto diskusii. 

(poznámka:  potlesk pokra čuje) 

Ako posledná v tejto diskusii ob čanov vystúpi pani 

Katarína Šimon či čová.  

Nech sa Vám pá či. 

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

Dobré popo ľudnie, vážené panie poslankyne, vážení páni 

poslanci, vážené  vedenie mesta.  

Ďakujem za možnos ť vystúpi ť. Tak nebudem zdržiava ť, 

len krátko.  

Chcela by som vopred k bodu tridsa ťdva, ktorý je dnes 

na programe rokovania tohoto zastupite ľstva poveda ť vám na 

úvod, že: 

Tento bod sa volá Informácia o rokovaniach so 

spolo čnos ťou Henbury Development. Materiál k tomuto bodu 

bol zverejnený v týchto d ňoch, čiže tak sme sa dozvedeli až 

na naše po čudovanie, že pod tento bod, s týmto názvom o 

rokovaniach, je zaradený aj návrh územného plánu zó ny 

Bratislavské nábrežie.  

My sme to, pán primátor, mali na našej komisii, ja 

viem. Aj ste povedali, že to dáte, opýtate sa mests kého 

zastupite ľstva, čo si o tom myslí o tých alternatívach 

možných a tak sme čakali program tohto zastupite ľstva. 

Keďže tam ten bod sa neobjavil, tak sme boli kludní, a si že 

to bude o mesiac alebo niekedy inokedy. Ale ne čakali sme, 

že pod takýto názov zaradíte nie čo úplne iné, ktoré sa síce 
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týka územne PKO, ale, ale volá sa to úplne inak. A zaradi ť 

takýto bod o rozhodovaní o čiasto čnom zachovaní, alebo 

menej čiasto čnom, respektíve o búraní PKO dva dni pred 

rokovaním zastupite ľstva, nepovažujeme za fér, vážený pán 

primátor.  

Ja som len chcela poveda ť. Viete o tom ve ľmi dobre, že 

beží petícia, stále nie je ukon čená, o zachovaní PKO. My 

sme túto petíciu nemali pre čo odovzda ť zastupite ľstvu, ani 

Vám, vážený pán primátor, pretože odkedy platí uzne senie 

z júna 2011 číslo 166/2011 o zachovaní celého PKO, tak tá 

petícia u nás ležala. Ja tu mám len časť tej petície. 

Nemôžem vám ukáza ť, mám iba jednu ruku. Ale toto je iba 

časť, ďalšia petícia je na internete, na facebooku, vyše 

dvanás ťtisíc podpisov minimálne.  

Takže týmto ľuďom teraz poviete, že bude sa búra ť? Oni 

o tom nikto nevie, pán primátor. To uznesenie zo ši e, 

z júna  2011 vzniklo na základe nieko ľkomesačnej diskusie, 

ankiet, odborných seminárov, prieskumov verejnej mi enky, 

deliberácie, tam sa ob čania vyjadrili, že chcú zachova ť 

PKO, tak isto aj mestské zastupite ľstvo. A teraz zrazu dva 

dni pred tým sa majú dozvedie ť, ani nevedia o tom, lebo 

nemajú ako vedie ť, že teraz idete rozhodova ť o jeho 

nezachovaní, respektíve jeho búraní.  

Ďakujem ve ľmi pekne. 

(poznámka:  materiál bol zverejnený 18. 10. 2013, t eda 

šes ť dní pred rokovaním zastupite ľstva, zdroj: 

http://www.bratislava.sk/MsZ/Archiv/MsZ_13_10_24/Ms Z_body_2

41013_anonym/  koniec poznámky) 
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Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne.  

(poznámka:  potlesk) 

Chcem len zacitova ť, že v tom spomínanom uznesení 

z júna 2011, 166/2011, je aj bod D, ktorý sa týka s tavebnej 

uzávery až do obsta, po dobu obstarávania územného plánu 

zóny až do prijatia územného plánu zóny, čiže týka sa táto 

problematika toho, o čom máme informova ť.  

Ja neviem, kde ste to čakali, pretože máme to v tom 

uznesení 166. Preto sme to tam vložili a ideme len študova ť 

alebo respektíve prostredníctvom zadania zanalyzova ť čo 

v tom priestore je možné. Nikto dnes nerozhoduje o tom, že 

ideme búra ť, čiasto čne zachováva ť, len sa pýtame, či máme 

študova ť aj tieto alternatívy. Zatia ľ by som z toho nerobil 

takú paniku ako Vy, pretože stále sa to týka plneni a 

uznesenia, ktoré bolo prijaté v júni 2011. 

Samozrejme diskusia nás čaká v bode tridsa ťdva, tam si 

o tom povieme viac.  

Chcem sa opýta ť vážených pánov poslancov, ktorí majú 

faktické poznámky, či na nich trvajú?  

Pán poslanec Fiala netrvá, pán poslanec Havrila trv á.  

Nech sa pá či, pán poslanec Havrila.  

Pán poslanec Havrila má slovo.  
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Jozef   H a v r i l a , poslanec MsZ: 

Tak, ďakujem za slovo.  

Ja by som len ve ľmi rád chcel poprosi ť všetkých 

občianskych aktivistov a iniciátorov, aby nám do mailo vých 

schránok skúsili posiela ť po jednom, dvoch mailoch, nie po 

štyridsiatich, pä ťdesiatich, aby nám to nazaspamovali. Lebo 

to, čo sa dialo v čera, najmä oh ľadom Pramene Vydrice, to 

bolo jednoducho nie čo neuverite ľné.  

Ja mám rád ob čianskych aktivistov, ale treba aby táto 

ich práca bola troši čku skoordinovaná, aby to malo hlavu 

a pätu.  

Lebo skuto čne, štyridsa ť mailov s tým istým obsahom 

číta ť. No, nedostal som sa ku každému a možno som prišie l 

o nejaké dôležité informácie.  

Takže, bu ďte takí ústretoví a skúste sa dohodnú ť, 

posla ť nám materiály, ktoré považujete za dôležité, my si  

ich ve ľmi radi pre čítame. Verte.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem ve ľmi pekne.  

Toto bol posledný príspevok do bodu, ktorý sa volá 

Vystúpenia ob čanov.  
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BOD 9 NÁVRH NA SCHVÁLENIE DODATKU Č. 1 K 

ZMLUVE O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV 

Č. 3/2012 ZO D ŇA 16. 04. 2012 K 

ROZŠÍRENIU PREDMETU NÁJMU O PLOCHU 

172,31 M 2 NA ZIMNOM ŠTADIÓNE ONDREJA 

NEPELU V BRATISLAVE PRE SLOVENSKÝ 

ZVÄZ ĽADOVÉHO HOKEJA, O. Z., AKO 

PRÍPADU HODNÉHO OSOBITNÉHO ZRETEĽA 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Je šestnás ť pä ťdesiatdevä ť a my máme pred sebou ešte 

stále štyridsa ťdva bodov programu, takže prosím, prejdeme 

ku návrhu, ktorý sa skrýva pod bodom číslo devä ť. Je to 

Návrh na schválenie dodatku číslo 1 k zmluve o nájme 

nebytových priestorov na Zimnom štadióne Ondreja Ne pelu pre 

Slovenský zväz ľadového hokeja ako prípad hodný osobitného 

zrete ľa.  

Prosím pána riadite ľa, keby uviedol materiál.  

Pán riadite ľ, máte slovo k bodu číslo devä ť.  

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

Áno. Sekundi čku, iba si nájdem poznámky.  

To je, rozšíne. Áno ide o rozšírenie skladového 

priestoru pre potreby štátnej športovej reprezáncie . Ide 
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o celkovú výmeru 172 metrov štvorcových za sumu 12. 061,00 

euro ro čne.  

Keďže niektoré komisie nezasadali, tak nemáme od nich 

výsledky. Ale od tých, od ktorých mám, tak by som m al ma ť 

v poznámkach, ktoré si teraz neviem nájs ť, ale myslím si, 

že tam bola. No ďakujem, ďakujem za slovo.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem za uvedenie bodu číslo devä ť.  

Chcem sa opýta ť, či niekto chce vystúpi ť k tomuto 

bodu? 

Ak treba, je tu aj riadite ľ STARZU, ktorý môže nie čo 

vysvetli ť, pokia ľ by bolo potrebné.  

Ak tomu tak nie je, uzatváram možnos ť sa prihlási ť 

a dávam slovo návrhovej komisii.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Budeme hlasova ť o návrhu uznesenia tak, ako nám bolo 

písomne predložené, mestské zastupite ľstvo schva ľuje  ako 

prípad hodný osobitného zrete ľa.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prosím, prv než budeme hlasova ť, by som chcel, aby sme 

sa prezentovali. Nemám istotu, že máme v sále dvads aťsedem 
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poslancov, čiže budeme sa prezentova ť najprv. Zistíme, 

koľko nás je a pod ľa toho budeme postupova ť.  

Čiže prosím, prezentujte sa. Čoko ľvek stla číte, nie je 

teraz podstatné, je to len prezentácia. Ale potrebu jem 

zisti ť, ko ľko je v sále prítomných poslancov.  

Začíname trojpätinové hlasovania, pokia ľ by nás nebolo 

dos ť, museli by sme urobi ť prestávku a nejakým spôsobom sa 

zmobilizova ť.  

Páni poslanci, ideme sa prezentova ť.  

(Prezentácia.) 

Vidím.  

Je tu prítomných dvadsa ťsedem poslancov, čiže môžme 

rozhodova ť o tých hlasovaniach, ktoré si vyžadujú 

dvadsa ťsedem prítomných.  

Ja vyzývam všetkých tých, ktorí sú mimo rokovacej 

sály, aby sa dostavili do rokovacej miestnosti, pre tože 

môže sa sta ť, že budeme ma ť problém schváli ť aj veci, ktoré 

nie sú pre nikoho problém.  

Takže, prosím teraz návrhovú komisiu, aby ešte raz 

uviedla návrh na hlasovanie pod bodom číslo devä ť.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia tak, ako nám bolo píso mne 

predložené, mestské zastupite ľstvo schva ľuje. 
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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. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte o bode číslo devä ť. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťtri prítomných poslancov, 

tridsa ťjeden za, nikto proti, dvaja sa zdržali. 

Konštatujem, že sme prijali platné uznesenie. 

 

 

BOD 10 NÁVRH NA SCHVÁLENIE NÁJMU 50 M A 25 

M BAZÉNA PLAVÁRNE PASIENKY, JUNÁCKA 

4, BRATISLAVA PRE OB ČIANSKE 

ZDRUŽENIA AKO PRÍPADU HODNÉHO 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Bod číslo desa ť je Návrh na schválenie nájmu 50 a 25 

petro, 25 metrového bazéna Plavárne Pasienky pre ob čianske 

združenia ako prípad hodný osobitného zrete ľa. 

Pán riadite ľ.  

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

Ďakujem. 
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Krátko uvediem tento materiál. 

Ide o prenájom bazéna na plavárni Pasienky pre dve 

občianske združenia. Jedno je športový klub VITAL, ten  

žiada prenájom bazéna v rozsahu 31 dráhohodín mesa čne, 

druhým je Trinity Triathlon Team, ktorý požaduje pr enájom 

bazéna v rozsahu 35 dráhohodín mesa čne.  

Mestská rada odporú ča tento materiál schváli ť.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Diskusiu za číname faktickou poznámkou pána poslanca 

Gašpierika.  

Nech sa pá či. 

Ing. Libor   G a š p i e r i k , poslanec MsZ: 

Nie faktickú.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Tak, Vy ste sa tak prihlásili, pán poslanec. 

Ing. Libor   G a š p i e r i k , poslanec MsZ: 

Mne to, mne to, (poznámka:  nie je rozumie ť) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Takže, ja viem.  

Ospravedl ňujem sa, čiže už je to, dúfam, vyriešené.  

Chcete sa prihlási ť do diskusie? 

Takže budete hovori ť po pánovi poslancovi Muránskom.  

Pán poslanec, máte slovo. 

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

Ďakujem za slovo. 

Tak, ako vždycky, ke ď prerokovávame tento bod, tak by 

som rád od pána Chynoranského dostal ubezpe čenie, že tam 

zostane stále dostatok vo ľného priestoru pre ob čanov a pre 

verejnos ť.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán riadite ľ, dám Vám slovo, ale najprv pán poslanec 

Gašpierik.  

Prosím, zapnite mikrofón pre pána poslanca Gašpieri ka.  

Ing. Libor   G a š p i e r i k , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Vážený pán primátor, ja som sa hlásil 

v predchádzajúcom bode, nie teda konkrétne v tomto bode 

číslo desa ť.  
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Ja som si dovolil teda predloži ť návrh, lebo máme 

sedemnástu hodinu a teraz spústu bodov, ktoré sú vl astne 

neprerokované pred nami a nemyslím si, že by sa mal o sta ť 

pravidlom, že budeme rokova ť zastupite ľstvo dva, tri dni, 

respektíve za čína ť ďalšie zastupite ľstvo pokra čovaním 

predchádzajúceho zastupite ľstva. Budúci týžde ň sú aj 

sviatky a myslím si, že by nebolo dôvodné, aby sme sa 

stretávali znovu o týžde ň, budúci týžde ň vo štvrtok. 

A ja som si chcel dovoli ť predloži ť návrh a požiada ť 

kolegov poslancov, pokia ľ by sme mohli prerokova ť ur čité 

body, ktoré majú spolo čnú charakteristiku alebo teda tú 

vecnú agendu v rámci jednej rozpravy a potom o tom 

hlasova ť, že by sme to trošku urýchlili a pokia ľ by sme 

vedeli zvládnu ť dnešné zastupite ľstvo, takúto procedúru už 

sme tu mali aj v minulosti.  

A dovolil som si predloži ť návrh aj po konzultácii 

s pánom vedúcim oddelenia správy nehnute ľností, ktorý mi 

v tomto pomohol, že by sme spojili také štyri body,  bod 17 

až 21 - to sú nájmy, bod 24 až 29 - sú to predaje, prípady 

hodné osobitného zrete ľa, bod 39 až 42 - sú to pozemky pod 

budovami a následne bod 44 až 48 - zverenia a byty.   

Myslím si, že nikomu nebude ukrátené právo na 

diskusiu, lebo sa môže k tomu vyjadri ť, ale potom by sme už 

teda procedurálne rýchlejšie hlasovali.  

Takže, tento návrh potom aj predkladám písomne 

návrhovej komisii a ke ď teda, kedet. Pardon. Keby teda 

kolegovia podporili tento návrh. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec, ten sa nedáva návrhovej komisii, je t o 

procedurálny návrh, o ňom sa hlasuje bez rozpravy. 

Čiže mali by sme sa k Vášmu návrhu vyjadri ť, mali by 

sme sa k Vášmu návrhu vyjadri ť hne ď a poveda ť, či chceme 

zlú či ť rozpravu, lebo tak rozumiem tomu návrhu, ku 

konkrétnym bodom, ktoré ste vymenovali.  

O tom budeme hlasova ť. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte o návrhu pána 

poslanca Gašpierika.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Pre čo? Bude diskusia spolo čná k štyrom bodom. To nie 

je guláš. Môžte diskutova ť, len, len musíte vedie ť, že.  

No, tak to je. 

Tridsa ťpäť prítomných poslancov, 

dvadsa ťjeden za, štyria proti, desiati sa zdržali. 

Konštatujem, že sme tento návrh prijali a budeme po dľa 

neho postupova ť. 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Sme stále v bode číslo desa ť, kde sa už nikto nehlási .  

Uzatváram možnos ť sa prihlási ť. 
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Prosím návrhovú komisiu. 

Pardon, chceli ste vyjadrenie pána riadite ľa. Som 

príliš rýchly. 

Prepá čte, pani predsední čka.  

Slovo má pán riadite ľ Chynoranský.  

Ing. Jozef   C h y n o r a n s k ý ,     

riadite ľ Správy telovýchovných a rekrea čných zariadení 

hlavného mesta SR Bratislavy (STARZ) 

Vážený pán primátor, vážené mestské zastupite ľstvo, 

v dôvodovej správe máte aj percentuálne vy číslenie ko ľko 

hodín je pre verejnos ť. Čiže aj napriek tomuto nájmu 

zostáva pre verejnos ť šes ťdesiatšes ť celé nula sedem 

percenta. A športové kluby nám zaberajú tridsa ťtri celé 

devä ťdesiattri percenta.  

V podstate ešte chcem pripomenú ť, že tieto dva kluby 

nám vä čšinou využívajú doobedné hodiny, kedy bazén je mene j 

vy ťažený.  

Ono je to tak, že niektoré kluby zanikajú, vznikajú . 

Napríklad, odišli nám moderní pä ťbojári, ktorí už nemali 

financie na to, aby využívali plaváre ň. Takže my 

kontinuálne potom dopl ňujeme vlastne športovými klubmi 

vy ťaženos ť bazénov.  
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Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne.  

Slovo má návrhová komisia.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Budeme hlasova ť o návrhu uznesenia tak, ako nám bolo 

písomne predložené, mestské zastupite ľstvo schva ľuje 

materiál. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťpäť prítomných, 

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

nehlasoval. 

Prijali sme platné uznesenie. 

Ďakujem pekne, pán riadite ľ. 
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BOD 11 NÁVRH NA ZRUŠENIE UZNESENIA 

MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO 

MESTA SR BRATISLAVY Č. 946/2013 ZO 

DŇA 07.02.2013, KTORÝM BOL SCHVÁLENÝ 

AKO PRÍPAD HODNÝ OSOBITNÉHO ZRETEĽA 

NÁJOM ČASTI POZEMKOV V K. Ú. RUŽINOV 

SPOLOČNOSTI HELIOS, SPOL. S R.O., SO 

SÍDLOM V BRATISLAVE 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Bod číslo jedenás ť je Návrh na zrušenie uznesenia 

mestského zastupite ľstva zo 7.2.2013, ktorým sme schválili 

predaj a, pardon, ktorým sme schválili ako osobitný  zrete ľ 

nájom časti pozemkov spolo čnosti HELIOS. 

Nech sa pá či, pán riadite ľ.  

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

Ďakujem za slovo. 

My navrhujeme zruši ť toto uznesenie aj z toho dôvodu, 

že, teda hlavne z toho dôvodu, že zo strany žiadate ľa nám 

prišla síce podpísaná zmluva, ale chýbali v nej dôl ežité, 

dôležité informácie, ako sú, ako je dátum kolauda čného 

rozhodnutia a dátum stavebného povolenia.  

Táto zmluva nám prišla podpísaná bez týchto dátumov  

a následne na to ešte došli ďalšie pripomienky, ktoré, 

ktorými by oni dop ĺňali alebo zmenili znenie zmluvy. S čím 

samozrejme nemôžeme súhlasi ť a preto navrhujeme, aby. Lebo 
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teraz nám vznikol taký, by som povedal ma čkopes 

a potrebujeme zruši ť toto uznesenie a preto je takýto náš 

návrh.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Otváram diskusiu.  

Ako prvá ju otvorí pani poslanky ňa Tvrdá faktickou 

poznámkou.  

Nech sa pá či. 

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

Ďakujem pekne za slovo. 

Včera na stretnutí predsedov poslaneckých klubov som 

navrhla stiahnu ť tento materiál. Pán vedúci Krištof ma 

ubezpe čil, nám podrobne vysvetlí, v čom je zmena, v čom je 

rozdiel, aby sme vedeli hlasova ť tak, alebo onak.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Urobíme to, ke ďže takú požiadavku máte.  

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

Ďakujem. 

Ja ešte k tomu predchádzajúcemu procedurálnemu návr hu. 

Ja sa chcem spýta ť. Pod ľa rokovacieho poriadku má každý 

poslanec právo dva krát vystúpi ť ku každému bodu. Pod ľa 

mňa, síce sme v minulosti spájali body, ale nebolo to  

hlasovaním ale bolo to konsenzom. Pretože vy týmto príp, 

týmto hlasovaním porušujete rokovací poriadok, lebo  

odmietate niektorým poslancom da ť, v rozpore s rokovacím 

poriadkom, povedzme dve vystúpenia k jednému bodu.  

Čiže tým, že ste spojili body, nemám proti tomu ni č, 

pokia ľ by to bolo prijaté konsenzom, to znamená, že by tu  

jednohlasne všetci s tým súhlasili, ale nemyslím si , že 

môžte takúto procedúru da ť, navrhnú ť, pretože Vy ste 

vlastne teraz. Ja sa chcem prihlási ť tri krát a nebude mi 

to umožnené.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Bude. Ja Vám, Vám dám slovo špeciálne, každému kto 

bude chcie ť dám slovo. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Vy máte čas, nech sa pá či, môžte rozpráva ť, vo ľby sú 

až deviateho, takže, my to zvládneme.  

Pani poslanky ňa Jégh má faktickú poznámku.  

Dám Vám slovo, pán poslanec, nebojte sa.  

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Ja som chcela na toto poveda ť iba to ľko, že nehovorilo 

sa o spolo čnom hlasovaní, ale o spolo čnej rozprave. 

Hlasova ť sa bude o každom bode zvláš ť.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Určite áno.  

Pán poslanec a starosta Pekár, nech sa pá či.  

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

Ďakujem ve ľmi pekne za slovo, pán primátor. 

Mňa v tom uvedení materiálu zaujalo, že Vy vyžadujete  

od zmluvnej strany dátum vydania stavebného povolen ia 

a dátum kolaudácie? Zdá sa mi to ako nemožné. Ako m ôže 

vedie ť tá zmluvná strana, ktorá ide do zmluvy s mestom ke dy 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Toto súvisí samozrejme s otázkou pani poslankyne 

Tvrdej. Ja teraz požiadam vedúceho oddelenia správy  

nehnute ľného majetku, aby vysvetlil poslancom v čom máme 

spor s touto spolo čnos ťou, v ktorých bodoch sa nevieme 

dohodnú ť, či naozaj je to dôvod na zrušenie uznesenia.  

Pán vedúci, nech sa pá či, máte slovo.  

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

vedúci oddelenia správy nehnute ľností: 

Ďakujem ve ľmi pekne.  

Tak ako povedal pán riadite ľ uznesenie k tomuto, 

k tejto spolo čnosti bolo prijaté. My sme spolo čnos ť vyzvali 

na podpísanie zmluvy, ktorá bola predložená do mest ského 

zastupite ľstva. Spolo čnos ť mala pripomienky k zmluve, 

následne, ke ďže posledný de ň uznesenia nám doru čila 

podpísanú zmluvu bez vyplnených dátumov na stavebné , na 

predloženie stavebného povolenia a územného povolen ia.  

Tieto veci dávame štandardne do zmlúv, vzh ľadom 

k tomu, že nechceme, aby, aby nájomnou zmluvou tiet o územia 

boli prenajaté ve ľa rokov. Je to absolútne štandardná 

záležitos ť, ktorá sa na doby neur čité dáva do zmlúv.  

A potom, ako nám doru čila takto nie právne perfektnú 

zmluvu, ke ď sme ich nieko ľkokrát prosili, aby nám tieto 

dátumy doložili, ni č viac nebráni tomu, aby sa tá zmluva 

podpísala, sta čia nám tieto dva dátumy, nám doru čili ďalšie 

návrhy na zmenu zmluvy, ktoré boli, ktoré boli tak 
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zásadného a ve ľkého charakteru, že menili samotnú podstatu 

uznesenia, a je to prílohou toho materiálu, kde men ia, 

menia výmeru pozemku, teda navrhujú zmeni ť výmeru pozemku 

z 1357 m2 na 295 m2, zmeni ť dobu z doby neur čitej na dobu 

ur čitú, vypusti ť zmluvné pokuty a tak ďalej, a tak ďalej. 

Je to prílohou toho materiálu.  

Čiže, to sú, to sú veci, ktoré menia samotnú podstat u 

toho o čom sa tu vôbec rozprávalo a rozhodovalo. O tomto 

v žiadnom prípade my rozhodnú ť nemôžme a nechceme, aby 

ostal, ostal, ostalo také právne vákuum. Stalo sa n ám to 

prvý krát a chceme to normálnym korektným spôsobom ukon či ť 

tento vz ťah.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Faktickými poznámkami reagujú poslanci. 

Pán poslanec Pekár. 

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

Ja si myslím, že toto je hlboká neznalos ť činnosti 

stavebného úradu toto, čo som teraz po čul. Pretože, ja 

znovu opakujem, ako môže stavebník vedie ť, kedy dostane 

stavebné povolenie? Stavebné povolenie dostane vted y, ke ď 

splní všetky podmienky stavebného úradu. On nemôže vedie ť 

kedy, ten dátum, kedy dostane stavebné povolenie.  

Ja ešte na margo. Súvisí s tým aj ďalšia vec. Pretože 

má už, je v nejakom konaní na stavebnom úrade a vy keď 
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zrušíte zmluvu tak čo sa stane? On vybuduje odbo čovacie, 

odbočovací pruh na križovatke?  

Ja som s ním hovoril a chcel som od neho, aby 

zrekonštruoval chodníky okolo tej jeho investície. To nie 

sú malé plochy. A ako my chceme dosiahnu ť, aby 

zrekonštruoval tieto chodníky na vlastné náklady, k eď, ke ď 

on nepodpíše zmluvu, bude ma ť stavbu len na svojom pozemku 

a na všetko, na okolie, nechá tak. Kto to bude robi ť? mesto 

alebo mestská časť? Alebo ministerstvo vnútra tam je okolo. 

To, to sú problémy.  

Počítajte aj s týmto, ak takto budeme robi ť 

s investorom, tak sa nám to môže vráti ť v tom, že my, alebo 

mesto bude investova ť do rekonštrukcie toho, čo by mohol 

urobi ť investor. Skúsme sa dohodnú ť.  

Toto nie je jediné, jediný problém s týmto investor om. 

Vy dokonca tu na meste dávate nájomné zmluvy a poža dujete 

od mestských častí, aby sme platili za nie čo, kde chceme. 

Napríklad v Ružinove, vybudova ť parkovacie, malé 

parkoviská. A máme plati ť mestu nejaký nájom? Ve ď potom, 

ako sa k sebe správame, ve ď sme partneri?  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Len č, faktická.  
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Ing. Peter   L e n č , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo, pán primátor. 

Zrejme v tomto prípade, čo sa týka tých dátumov, tam 

zrejme asi ide o, o termíny, ktoré sú, ktoré sú ako  tie 

neprekro čite ľné. Vlastne ten investor sa zaväzuje, že do 

tej doby získa to, to kolauda čné rozhodnutie.  

Beriem ten argument, čo hovorí aj starosta Pekár, lebo 

niekedy my sami im kladieme prekážky a oni, oni nem ôžu 

získa ť. Dobre. Okej.  

Ja, pokia ľ som čítal to uznesenie, ktoré sme 

schválili, tak tam bolo napísané, že ak do šes ťdesiatich 

dní nepodpíše ten investor zmluvu, tak to uznesenie  stráca, 

stráca platnos ť. Ja mám za to, že nejedná sa o hocijakú 

zmluvu, ale tú zmluvu, ktorú mu mesto ponúkne na po dpis 

a to sa nestalo. On podpísal nejakú inú zmluvu, nev iem akú.  

A takú drobnú ešte poznámku. Že možno v tomto prípa de 

pán primátor, by Vám celkom vyhovovalo, keby sme bo li 

schválili (gong) návrh tej zmluvy, tak ako sme to, ako sme 

to navrhovali s kolegom Šindlerom a vec by bola vyr iešená. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

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

Ďakujem za slovo. 

Medzi magistrátom a týmto investorom ešte existuje 

návrh dohody o podmienkach úpravy časti miestnej 

komunikácie Herlianska ulica číslo, taký dlhý kód, asi 

desa ťmiestny, pre ú čely stavby HELIOS polyfunk čný dom 

v Ružinove, objekt 102 komunikácie, parkoviská a sp evnené 

plochy.  

Ja by som navrhoval, keby mohla by ť táto dohoda 

vzájomne odsúhlasená medzi investorom a mestom a po tom toto 

uznesenie, ktoré je rozsahovo a aspo ň pod ľa investora, 

rozsahovo aj možno v zmluvných podmienkach inak, ak o je 

skuto čnos ť, alebo realita, pod ľa tejto dohody, tak by mohlo 

byť zrušené. Ale zruši ť to vopred, s tým že by nebol žiadny 

zmluvný dokument medzi investorom a mestom, si mysl ím, že 

by bolo pred časné, lebo investor by ostal v takom prázdnom 

vákuu, právnom vákuu vo vz ťahu k mestu na realizáciu tejto 

stavby.  

Takže, ak by sme to mohli oddiali ť alebo stiahnu ť 

tento bod a rieši ť ho až po nejakej vzájomnej zmluvnej 

dohode. Ja by som to privítal.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Fiala.  
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Stanislav   F i a l a , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Ja iba z materiálu, z vyjadrenia firmy HELIOS. 

V súvislosti s Vaším mailom zo d ňa 26. 4. a tak ďalej,  

ktorým bol zo strany magistrátu jednostranne zrušen ý termín 

29. 4. na spolo čné rokovanie vo vyššie uvedenej veci. 

Toto mi nepripadá ako keby ste ich ve ľmi prosili. Vy 

ste im zrušili termín na stretnutie, jednozna čne ur čili, 

kedy majú podpísa ť zmluvu. Ako, nie celkom sa mi to, sa mi 

to javí.  

Mali sme tu pred časom vo významnej, významný predaj, 

kde sme predlžovali termín tej protistrane a prizná m sa, 

toto by sa mi viac pá čilo, pred ĺži ť ten termín na vzájomné 

rokovanie, pretože skuto čnos ť bude asi, asi taká, pod ľa 

môjho názoru, že my dnes zrušíme uznesenie, s ktorý m 

magistrát ako keby nevedel, čo má robi ť, ma čkopes, údajný. 

A potom tá, tá spolo čnos ť pravdepodobne príde opätovne 

s nejakým návrhom. No, mne sa javí, že pred ĺžením toho, tej 

zmluvnej lehoty by sme tomu predišli a nemuseli by sme to 

tu ma ť opä ť na budúce a magistrát by mohol kona ť.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán vedúci, nech sa pá či.  
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Ing. Ivan   K r i š t o f , zástupca riadite ľa magistrátu a 

vedúci oddelenia správy nehnute ľností: 

Ďakujem ve ľmi pekne.  

Ja sa úplne stotož ňujem s pánom starostom. Bolo by 

fajn, keby to bolo vybudované, keby sa to vybudoval o.  

My máme nejaké štandardizované vzory zmlúv. Ten, te n 

vzor zmlúv bol prílohou toho materiálu. Ten sme pre dložili 

klientovi a ten nám klient doru čil podpísaný s tým, že tam 

nevyplnil tieto dve veci. Tieto dve veci sú absolút ne 

štandardnou záležitos ťou. Mesto  proste potrebuje 

kontrolova ť, čo sa v tom meste deje, respektíve má záujem 

kontrolova ť. Desiatkam, stovkám iných nájomníkov to problém 

absolútne nerobí v tomto meste.  

Keby stál problém iba na tomto, nebolo by to, nebol o 

by to zložité. Zložitejšie sa to stáva v momente, k eď si 

pre čítate ten návrh toho nájomníka, respektíve toho 

klienta, ktorý redukuje prenajímanú plochu, nájomné , dobu 

nájmu a tak ďalej, a tak ďalej, čím absolútne devastuje 

uznesenie, ktoré bolo prijaté. A proste v tomto rok ovaní 

ďalej pokra čova ť nemôžme.  

A ešte k tomu akým spôsobom, akým spôsobom s ním 

rokujeme? Ja som sa osobne stretol s týmto klientom  aj za 

účasti svojich pracovní čok a, a naozaj ve ľmi, ve ľmi 

asertívnym spôsobom vystupoval vo či nám, hoci som mu 

vystupoval, že tá kompetencie nepatrí mne, patrí, p atrí 

zastupite ľstvu.  

Ale nemám absolútne s tým, aby sme ten materiál 

stiahli, stiahli teraz a po čkali na to, akým spôsobom sa 
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ukon čí jeho rokovanie s oddelením koordinácie dopravných  

systémov.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Takže prosím, ak pred ĺžime termín, to znamená, 

nerozhodneme dnes o tej veci, umožníme to, aby sa p odpísala 

zmluva v pôvodnom znení, možno bez dátumov, ktoré p re 

investora nie sú dôležité.  

Ak to schválime, zrušenie, urobíme to preto, lebo 

investor už nechce podpísa ť pôvodnú zmluvu, ale chce po nás 

ďalšie zmeny, ktoré musíme znovu prerokova ť 

v zastupite ľstve a inak sa to urobi ť nedá. A žiadne 

predlžovanie času na to nepomôže.  

V tejto chvíli je otázka posúdi ť, čo teda chce 

investor. My chceme ma ť vz ťah, ktorý umožní, to čo povedal 

pán starosta Pekár, vybudova ť tie príslušné investície, 

ktoré sú spojené s tou stavbou.  

Ešte pán starosta Pekár, faktickou.  

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

Ja by som ešte dal do pozornosti aj tú pripomienku 

pána poslanca Len ča, kde sa hovorí v tom predchádzajúcom 

uznesení, že ke ď nepodpíše investor do šes ťdesiat dní 

uznesenie, tak slác, stráca platnos ť. Mne sa zdá, že teraz 

ruši ť uznesenie, ktoré, ak už prešla lehota šes ťdesiat dní, 

je zbyto čné.  
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Ďakujem. 

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

vedúci oddelenia správy nehnute ľností: 

To je ten, to je ten, práve ten problém, ktorý som 

vravel, že zatia ľ je to jedno z jedného. On tú zmluvu 

podpísal. Ona je z jeho. Nie, on ju podpísal v tom znení 

bez vyplnenia tých dátumov. Ona, zase, ako, nemôžme  

poveda ť, že nenaplnil to uznesenie. On ho istým spôsobom 

paradoxným naplnil a zárove ň nás písomne vyzval 

a jednozna čne nám zakázal dop ĺňať do tej zmluvy akýko ľvek 

dátum.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Dobre. Vieme zrejme kde sme .  

V rozprave sme si vysvetlili súvislosti prijatia al ebo 

neprijatia tohto materiálu.  

Uzatváram možnos ť sa prihlási ť.  

Návrhová komisia uvedie návrh na hlasovanie.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Budeme hlasova ť o návrhu uznesenia tak, ako nám 

predkladate ľ predložil, mestské zastupite ľstvo schva ľuje  

zrušenia, zrušenie uznesenia.  

(poznámka: po čuť slová mimo mikrofón, nie je rozumie ť) 
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Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Nie. Ja som to ne. Ja som po čul, že mohli by sme to 

stiahnu ť. Ale mohli by sme to stiahnu ť nie je, že to 

stiahneme.  

Lebo viete. Bu ď to platí, alebo to neplatí, alebo teda 

nie čo a my o tom máme pochybnosti, že to neplatí, lebo také 

ľahké to s tými šes ťdesiatimi d ňami nie je, ke ďže tá druhá 

strana konala. Treba, aby sme sa k tomu vyjadrili.  

Toto, kvórum, prosím, pani predsední čka je aké? 

Kvórum? Sta čí nám tu oby čajná vä čšina alebo nadpolovi čná? 

Respektíve trojpätinová? Ako je to? Ke ď rušíme uznesenie, 

ktoré bolo prijaté troma pätinami? 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Trojpätinová. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Trojpätinová? Taký je výklad?  

Nie som si tým úplne istý, ale nechám to na vás, st e 

návrhová komisia, musíte to vedie ť.  

Nech sa pá či, prezentujte sa a hlasujte.  
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(poznámka:  po čuť slová mimo mikrofón, nie je 

rozumie ť) 

Nie, on bol schválený ako prípad hodný osobitného 

zrete ľa. Je otázka, či to môžme zruši ť takýmto spôsobom. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ť prítomných poslancov, 

dvaja hlasovali za, štyria proti, dvadsiatitraja sa  

zdržali, jeden nehlasoval. 

Čiže sme neprijali tento návrh.  

Uznesenie je stále platné z toho poh ľadu ak teda druhá 

strana koná. Budeme ich znovu vyzýva ť na podpis tej 

pôvodnej dohody s, alebo tými dvoma dátumami. Ak zm enia 

podmienky, predložíme vám nový návrh. Tak som tomu rozumel.  
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BOD 12 NÁVRH NA SCHVÁLENIE ROZŠÍRENIA 

PREDMETU NÁJMU NÁJOMNEJ ZMLUVY Č. 07 

83 0998 04 00 O NEBYTOVÉ PRIESTORY  

V BRATISLAVE, K. Ú. STARÉ MESTO, NA 

POZEMKU PARC. Č. 363/3, AKO PRÍPADU 

HODNÉHO OSOBITNÉHO ZRETEĽA,  PRE 

BRATISLAVSKÉ KULTÚRNE A INFORMAČNÉ 

STREDISKO, 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. Návrh na schválenie rozšírenia 

predmetu nájmu nájomnej zmluvy, ktorá je tu citovan á, na 

nebytové priestory v Starom Meste pre Bratislavské kultúrne 

a informa čné stredisko. 

Pán riadite ľ, bez úvodného slova.  

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

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Toto nebudeme komplikova ť. Je to naša organizácia. 

Myslím, že ste materiál čítali.  

Otváram diskusiu k bodu dvanás ť.  

Nikto sa nehlási.  

Prosím návrhovú komisiu.  
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Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia tak, ako nám bolo píso mne 

predložené, mestské zastupite ľstvo schva ľuje ako prípad 

hodný osobitného zrete ľa.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťšes ť prítomných poslancov, 

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

nehlasoval.  

Konštatujem, že sme prijali platné uznesenie. 
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BOD 13 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 

NÁJMU ČASTI POZEMKOV REGISTRA V 

BRATISLAVE, V K. Ú. VINOHRADY, PARC. 

Č. 19620/2, K. Ú. DÚBRAVKA, PARC. Č. 

3600/1, UZATVORENÍM DODATKU K ZMLUVE 

O NÁJME NEHNUTEĽNOSTÍ Č. 08-83-1070-

07-00 V ZNENÍ DODATKU Č. 08-83-1070-

07-01, DODATKU Č. 08-83-1070-07-02, 

DODATKU Č. 08-83-1070-07-03, DODATKU 

Č. 08-83-1070-07-04 A DODATKU Č. 08-

83-1070-07-05, MESTSKEJ PRÍSPEVKOVEJ 

ORGANIZÁCII MESTSKÉ LESY 

V BRATISLAVE 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Bod číslo trinás ť je schválením prípadu hodným 

osobitného zrete ľa vo vz ťahu k nájmu pozemkov 

v katastrálnom území Vinohrady, Dúbravka Mestským l esom. 

Opäť by som to zobral bez úvodného slova, ak dovolíte.  

Ak chcete vysvetli ť nejakú dôležitú súvislos ť, pán 

riadite ľ, ur čite to urobte, ale myslím si, že, že to nie je 

potrebné. 

Je? 

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

Ja iba, ak možno jednu vetu.  
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Ide o vrátenie tých od ňatých výmer do, naspä ť do nájmu 

Mestským lesom.  

To je všetko. 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 trinás ť.  

Nik sa do nej nehlási. 

Prosím, návrhová komisia.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia tak, ako nám bolo píso mne 

predložené, mestské zastupite ľstvo schva ľuje  materiál. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťpäť prítomných, 

tridsa ťštyri za, nikto proti, jeden sa zdržal 

hlasovania. 

A konštatujem, že uznesenie bolo prijaté. 
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Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

 

Štrnás ť a pätnás ť sme vypustili, teda nebudeme o nich 

rokova ť.  

 

 

BOD 16 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 

NÁJMU POZEMKOV V  BRATISLAVE,  K. Ú. 

PETRŽALKA, PARC. Č.  939 A PARC. Č. 

940/3, PRE SPOLO ČNOSŤ IMAGINE 

DEVELOPMENT S.R.O. SO SÍDLOM 

V BRATISLAVE 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Šestnástka je Návrh na nájom pozemkov v katastrálno m 

území Petržalka pre spolo čnos ť Imagine Development. 

Pán riadite ľ.  

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

Ďakujem. 

Ide o, ide o nájom za ú čelom rekonštrukcie prístupovej 

komunikácie, vybudovania a užívania parkovacích mie st okolo 
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štyridsa ťdva a spevnených plôch a vybudovanie verejného 

osvetlovania, verejného osvetlenia k stavbe projekt  

Kutlíkova 2, bytové domy.  

Súhlas starostu tu máme s tým, že mám iba k tomu 

krátku poznámku ešte z rokovania na mestskej rade, mám tu 

poznámku, pán Nesrovnal žiadal doplni ť materiál o záväzok, 

že investor nezmenší právo ľudí užíva ť verejnú komunikáciu.  

Pozerám, že pán Nesrovnal tu priamo nie je, pretože  

ten záver na mestskej rade bol taký, že pán Nesrovn al 

predloží nejaký návrh na toto zastupite ľstvo. Takže neviem, 

že či ho doplním ja, alebo môžem teda poveda ť túto 

podmienku, aby sme ju doplnili do zmluvy. A to v to mto 

znení, jak som pre čítal, že investor sa zaväzuje, že 

nezmenší právo ľudí užíva ť verejnú komunikáciu.  

Môže to tak by ť?  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Otváram diskusiu k bodu číslo šestnás ť.  

Hlásia sa do nej dve poslankyne.  

Pani poslanky ňa Krištofi čová. 

Prosím, zapnite mikrofón pre pani poslanky ňu 

Krištofi čovú, ktorá je riadne prihlásená do diskusie. 
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Karti čku máte, predpokladám, máte stla čenú, všetko ako 

má by ť. Máme nejaký technický problém.  

Ďakujem pekne. Neviem. 

Hneď to vyriešime.  

Aha, tu je ešte zapnutý mikrofón pre pána riadite ľa, 

možno v tom je problém. Ten sa nedá vypnú ť. Musí zasa 

niekto, možno, Vám pomôc ť, pán riadite ľ, aby ste sa toho 

signálu zbavili a mohli sme posunú ť slovo pani poslankyni 

Krištofi čovej.  

Karti čku von, nepomôže? Nepomôže. 

Pán riadite ľ je prihlásený aj ke ď vy ňal karti čku 

z hlasovacieho zariadenia, to znamená, že má silný vplyv na 

hlasovacie zariadenie.  

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

To je preto, lebo mi nechceli da ť slovo.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Nechceli mu da ť slovo, áno,  ke ď som tu nebol. 

(zasmiatie) 

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

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Kým ešte dostane slovo pani poslanky ňa Krištofi čová, 

chcem upozorni ť na dve alternatívy. Máme tam alternatívu za 

jedno euro a máme tu alternatívu v zmysle rozhodnut ia 

primátora.  

Možno aj o tom bude hovori ť pán Drahan Petrovi č, ktorý 

je prihlasený do diskusie za investora.  

My sme sa na mestskej rade priklonili ku alternatív e 

číslo dva, to znamená k tej alternatíve v zmysle 

rozhodnutia primátora.  

To len hovorím na doplnenie, aby ste dostali úplnú 

informáciu o príprave tohto materiálu a o tom, čo je v ňom 

obsiahnuté. Sú v ňom dve alternatívy. My navrhujeme 

hlasova ť o alternatíve dva. Takto to je zatia ľ pripravené.  

Reaguje to na faktickú poznámku, lebo na monitore s a 

objavila faktická, s tou si to vie poradi ť, ale asi žiadne 

ďalšie kroky to nevie.  

Môžte k ľudne.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Ing. Alena Krištofi čová, poslanky ňa MsZ: 

Áno, áno. Ďakujem pekne. 

Ja by som sa len rada uistila, možno je to v týchto  

materiáloch aj zrejmé, že toto je slepá ulica, že t am bez 
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problémov oproti sebe prejdú dve autá, lebo, aby tá  

Kutlíkova 1, 3, 5, tí, ktorí tam bývajú, mohli bez 

problémov prechádza ť.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Prihlásený, alebo prihlásená bola pani námestní čka 

Kimerlingová. Má teraz slovo a priestor na vystúpen ie.  

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: 

Vážení kolegovia, ja by som vás chcela upozorni ť na tú 

alternatívu číslo dva a konkrétne v nej bod C a D, kde sú 

dané sadzby na spoplatnenie nájmu po kolauda čnom 

rozhodnutí. A to či už sa to týka parkovísk, alebo 

ostatných spevnených plôch.  

Mne sa zdá trošku nespravodlivé vo či investorovi, 

ktorý urobí verejnoprospešnú investíciu, aby po 

skolaudovaní tejto investície, ke ď už ob čania môžu používa ť 

či už parkoviská, alebo iné spevnené plochy, teda 

komunikáciu, aby nám ešte platil nájomné.  

Tak ja dávam návrh, aby sme do tohto bodu C aj bodu  D 

za existujúcim textom zaradili, že bude teda plati ť tie 

dané sumy až do doru čenia žiadosti o prevzatí investície do 

majetku mesta.  
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To znamená, že investor vysloví svoju vô ľu, že to, čo 

vybudoval prevedie do majetku mesta a potom už je v lastne 

na orgánoch mesta, aby čo najrýchlejšie konali a do toho 

majetku mesta to dostali. A teda ak bude mesto aleb o 

mestská časť v tej svojej činnosti liknavá, tak potom nech 

na to nedopláca investor, ktorý už bez tak verejnop rospešnú 

investíciu urobil.  

Tento návrh dám aj písomne.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďalší prihlásení sú, pán poslanec Kríž.  

Mgr. Oliver   K r í ž , poslanec MsZ: 

Ja by som len doplnil informáciu, ktorú teda podala  aj 

pani po, pani námestní čka Kimerlingová, svojim spôsobom aj 

odpove ď na pani poslanky ňu Krištofi čovú. 

Tie dve bytovky, ktoré sú tam v sú časnosti, sú 

takzvané domy bývalých plynárov, kde teda to boli p ôvodne 

služobné byty a tá cesta nikdy nebola oficiálnou ce stou. Tí 

ľudia, ktorí tam bývajú, tak už roky žiadali mesto 

o vybudovanie komunikácie.  

Mnohokrát sa stáva, v zi, hlavne teda v zimných 

mesiacoch, ke ď vychádzajú alebo v jeseni vychádzajú na 

hlavnú, tak, tak, vynášajú odtia ľ kamene, blato a tak 

ďalej, a tak ďalej.  
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Nikdy samospráva nemala peniaze na vybudovanie tej 

cesty. Teraz zhodou okolností, tým že tam dôjde k, 

k výstavbe, tak ten investor ide tú cestu urobi ť a následne 

ju odovzdá samospráve.  

Čiže v tomto prípade, ja si myslím, že to je prínosn é 

a prospešná investícia. Tá cesta bude potom sp ĺňať všetky 

náležitosti, ktoré má sp ĺňať. To znamená, zmestia sa tam 

autá, bude ma ť tam možnos ť, v prípade potreby, zájs ť aj 

vozidlo rýchlej zdravotnej služby, prípadne požiarn ikov. 

Doteraz to bolo také neisté, tá cesta nebola nikdy 

udržiavaná. Čiže toto ja beriem ako prínos pre, pre aj 

mestskú časť, aj tých obyvate ľov hlavne, ktorí tam dlhé 

roky bývajú.  

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: 

Pán primátor, ja dávam návrh, aby sme ako o prvej 

hlasovali o alternatíve číslo jeden, ke ďže naozaj toto je 

projekt, ktorý sa, teda táto cesta sa tvorí hlavne pre 

obyvate ľov, ktorí tam budú. Čiže je to vo verejnom záujme, 

preto si nemyslím, že by sme mali ešte od tohto inv estora 

vytiahnu ť ďalších štyridsa ť, pä ťdesiattisíc euro.  

Čiže chcem, aby sme hlasovali najskôr o alternatíve 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne.  

Toto zrejme zoberie do úvahy návrhová komisia.  

Pani poslanky ňa Reinerová.  

Ing. Anna   R e i n e r o v á , poslanky ňa MsZ: 

Chcela som doda ť k podporeniu návrhu pána poslanca. 

Zaoberali sme sa týmto bodom programu aj po čas prestávky 

a naozaj alternatíva číslo jedna sa mi zdá spravodlivá vo či 

investorovi, pretože vybuduje cestu, ktorá bude slú ži ť 

všetkým ako aj návštevníkom danej lokality. A pre m esto je 

to ví ťazstvo, je to WIN-WIN Lottery teda pre obe strany. 

Vybudovaná cesta za náklady investora.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Chcem vás informova ť, že sa do diskusie prihlásil pán 

Drahan Petrovi č, ktorý je zástupcom spolo čnosti Imagine 

Development a chcem sa opýta ť, či súhlasíte s jeho 

vystúpením?  

Kto súhlasí, prosím, nech zdvihne ruku.  

Konštatujem, že je to vä čšina.  
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Pán Petrovi č, nech sa pá či, máte priestor na 

trojminútové vystúpenie. Kolegy ňa Vám podá mikrofón.  

Máte slovo. Nech sa pá či. 

Občan   Ing. arch. Drahan   P e t r o v i č ,  zástupca 

spolo čnosti Imagine Development s. r. o. :  

Čiže ja som partnerom spolo čnosti Imagine Development 

a zárove ň som podpredsedom Inštitútu urbánneho rozvoja, 

ktorý sme práve založili pred tromi rokmi z dôvodu,  aby sme 

nastavili férové podmienky v realitnom alebo develo perskom 

biznise.  

Naša, náš projekt je trochu príkladom toho, kedy od  

jari tohto roku sa za čalo uplatni ť, uplat ňova ť rozhodnutie 

pána primátora o nájmoch pozemkov, ktoré sa nám nez dá 

férové.  

Vysvetlím pre čo. My sme odkupovali tie pozemky v roku 

2008 od mesta za sumu jedna celá tri milióna korún spolu aj 

s priestorom kde je pozostatok lužného lesa, to je okolo 

tritisíc metrov štvorcových, ako stavebnú parcelu. My sme 

sa zaviazali, že tam ten lesík necháme a stále to j e našou 

snahou. Čiže to je zhruba tá suma okolo štyristotisíc eur 

v tej, v tej nákupnej cene.  

Popritom sme susedom s Kutlíkovej 1, 3, 5 v podstat e 

darovali časť pozemku v rozlohe osemstošes ťdesiat metrov 

štvorcových v sume stopätnás ť tisíc eur.  
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My tam ideme stava ť v dvoch etapách byty v dokopy 

okolo stotridsa ťtri bytov. Pôvodní obyvatelia, tých je tam 

päťdesiatjedna bytov. Čiže nie je to len výstavba pre nás.  

Čo budeme robi ť je kompletnú rekonštrukciu prístupovej 

komunikácie, kanalizáciu a osvetlenie, čo je v tej sume 

okolo dvestošes ťdesiattisíc eur. Ke ď to propor čne rozdelím, 

hej, medzi pôvodných a nových obyvate ľov, tak tých 

pôvodných je tam dvadsa ťosem percent. Čiže ako keby 

suplujeme úlohu mesta v sume sedemdesiattritisíc eu r.  

Čo sa ale stalo je, že tým rozhodnutím, ktoré sa 

začalo aplikova ť od tej, od tej jari, by sme mali by ť 

spoplatnení nájmom za túto, za túto plochu už od 

právoplatného územného rozhodnutia, čo môže trva ť v našom 

prípade do kolaudácie rok, rok a pol. Je to stav, k torý my 

nevieme vôbec ovplyvni ť, je to mimo nás a zárove ň sme ako 

keby potrestaní za to, čo tam chceme urobi ť tou sumou, 

ktorá bude vychádza ť okolo šes ťdesiatdvatisíc eur.  

Čiže tá neférovos ť je trochu v tom, že ke ď si 

zoberiete podobný development, ktorý nemá tieto vst upné 

podmienky, že stavia povedzme na ulici kde všetko j e 

hotové, urobia si iba príjazd do svojho domu, nemus ia robi ť 

ni č kvázi aj pre verejnos ť a zárove ň nie sú potrestaní 

nájmom. Čiže ke ď to tak zrátam, tak my versus niekto iný, 

rozdiel je okolo tristodvadsa ťtisíc eur.  

Čo ešte považujeme za rozumný kompromis je návrat, 

hej, pri podobných projektoch infraštruktúrnych, to  znamená 

cesty, chodníky, parky, k tomu ako to bolo (gong) d o jari, 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 24. októbra 2013  

 307 

že sa platí od právoplatného stavebného povolenia. To si 

viem predstavi ť ako kompromis.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Teraz by sme asi mali da ť slovo  vedúcemu oddelenia 

správy nehnute ľného majetku, aby nám istým spôsobil 

vysvetlil tú logiku uznesenia v alternatíve číslo dva. A 

budeme postupova ť tak, ako zaznelo v rozprave. Najprv 

jednotka, ak neprejde, budeme hlasova ť o dvojke, respektíve 

najprv budeme hlasova ť o návrhu pani námestní čky 

Kimerlingovej, ten bude ako prvý.  

Čiže, pán vedúci, 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, my sme ve ľmi ve ľa, dlho, rozsiahlo komunikovali 

s Inštitútom urbánneho rozvoja. Ja som tiež ve ľmi rád, že 

takáto organizácia vznikla na území Bratislavy a hl avné 

mesto bude ma ť partnera na komunikáciu v tejto sfére.  

Je pravda, že pokia ľ sa zrekonštruujú komunikácie, 

cesty, malo by to by ť naozaj nejakým spôsobom zoh ľadnené. 

Druhou, druhá stránka tej mince je, že my sme mesto  a máme 

tých partnerov nieko ľko desiatok stovák, každý by chcel za 

jedno euro si prenajíma ť veci. Čiže bude naozaj potom aj 
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pre budúcnos ť, ve ľmi citlivo budeme musie ť zvažova ť komu 

a akým spôsobom.  

Ja som si tu vypo čul argumentov poslancov, ktorí tam 

žijú, ktorí poznajú tú lokalitu, čiže samozrejme, v tomto 

prípade chápem, že tá investícia je pravdepodobne d obrá, 

prínosná pre obyvate ľov tohto mesta.  

Upozor ňujem, že môže sa to sta ť nástrojom na 

zneužívanie v budúcnosti od iných developerov, od i ných 

skupín. Čiže budeme musie ť asi ve ľmi citlivo pre budúcnos ť 

narába ť s týmito vecami.  

V tomto prípade asi naozaj tá alternatíva za jedno 

euro je lepšia.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne za vyjadrenie pánovi vedúcemu, ktorý 

tiež podporil alternatívu číslo jeden v tomto prípade.  

Nevidím ďalšieho prihláseného, čiže prosím návrhovú 

komisiu. 

Nech sa pá či, návrhová komisia má slovo.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Mali by sme hlasova ť aj na základe návrhu poslaneckého 

ako procedurálny návrh o alternatíve jedna, ako pán  

Muránsky povedal, aj pani Reinerová to potvrdili. A  tu aj 

v rokovacom poriadku je napísané, že ak je v materi áli 
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uvedený návrh uznesenia v dvoch alebo viacerých 

alternatívach, hlasuje sa, hlasuje mestské zastupit eľstvo 

najskôr o variante odporú čanom návrhovou komisiou. 

Schválením jedného variantu, sa ostatné varianty po važujú 

za neprijaté.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Áno, áno. Tak to je. Čiže, keby sme neschválili 

jednotku, potom budeme rozhodova ť o pozme ňujúcom návrhu 

pani námestní čky a o dvojke ako o celku.  

Dobre, môže to tak by ť. To je. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Ideme hlasova ť o alternatíve číslo jeden.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Áno. Čiže návrhová komisia predkladá ako prvú 

alternatívu jednotku za jedno euro.  

Prosím, prezentujte sa a hlasujte o bode šestnás ť 

v alternatívy číslo jeden.  

Nech sa pá či, prezentujte sa a hlasujte  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťtri prítomných, 
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tridsa ť za, nikto proti, dvaja sa zdržali, jeden 

nehlasoval. 

Konštatujem, že sme schválili alternatívu číslo jeden 

a tým vlastne aj uznesenie k celému materiálu.  

Uzatváram rokovanie o bode šestnás ť.  

 

 

SPOLOČNÁ DISKUSIA K BODOM 17, 18, 19, 20, 21 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Otváram teraz rokovanie o bode 17, 18, 19, 20 a 21.  

Prosím o úvodné slovo k všetkým týmto bodom pána 

riadite ľa magistrátu.  

Otvorím spolo čnú rozpravu, v ktorej budete ma ť 

priestor, aby ste sa k veciam vyjadrili.  

Pán riadite ľ, nech sa pá či, ak treba nie čo zvýrazni ť 

z tých bodov, prosím, aby ste to urobili, máte tera z 

priestor.  

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

Ďakujem. 

Iba k niektorým z nich.  
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Bod 17 bol schválený aj na finan čnej komisii, aj na 

mestskej rade, pardon. Som nemal mikrofón, s tým , že 

odporú čajú schváli ť tento nájom na dobu ur čitú na desa ť 

rokov.  

Áno, to bol bod číslo 17. 

Potom ďalej body, ktoré máme, ktoré sa týkajú prenájmu 

priestorov telocvi ční pre, pre školské zariadenia 

GAUDEAMUS, GALILEO a GALILEO SCHOOL (poznámka:  bod y číslo 

19, 20).  

V dvoch prípadoch, aj v prípade GAUDEAMUS, aj GALIL EO 

SCHOOL navrhujeme, navrhli sme výpo čet prenájmu takým 

spôsobom, že sme zobrali iba pracovné dni, teda 250  

pracovných dní po čas roka s tým, že telocvi čne by sa 

využívali dvanás ť hodín denne, čím sme vyde a týmto po čtom 

hodín sme vydelili priemerné ro čné náklady, ktoré boli 

vypo čítané správcom objektu na sedem a pol tisíc eur ro čne. 

Takto sme sa dostali k sumám 1.064,00 pre GAUDEAMUS  

a 1.991,00 eur pre GALILEO SCHOOL.  

Bod 21, ktorý sa týka prenájom, prenájmu priestorov  

pre spolo čnos ť, pre spolo čnos ť GALILEO SCHOOL so sídlom na 

Hradskej, je na dobu neur čitú za nájomné 20,00 eur za meter 

štvorcový a tam ideme pod ľa rozhodnutia primátora.  

Ďakujem pekne. To je všetko.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne, pán riadite ľ.  

Otváram spolo čnú rozpravu k bodom 17 až 21. 
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Pán poslanec Fiala.  

Stanislav   F i a l a , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Nie som celkom, celkom nadšený s tým, že máme spolo čnú 

rozpravu a je to možno aj následok toho, že sme bol i možno, 

možno populistickí pri tom, okolo tej šestnás ť tridsa ť, 

voči, vo či ob čanom a schválili sme si, že im dáme, dáme 

priestor a teraz to na, teraz nahá ňame čas.  

Teraz k meritu veci. Bod 19 a 20.  

Máme tu v materiáloch iný, iný návrh uznesenia, ted a 

sme mali na stoloch, ako je v pôvodnom znení a tá s uma je 

vyššia.  

Tento materiál tu máme tu máme, alebo tento návrh t u 

máme tretí krát za sebou, pri tom prvom, ak ma pamä ť 

neklame, bol pôvodný návrh sto eur za, za mesiac. T eraz je 

to trošku šalamúnsky. Už je tam, už je tam celá sum a, 

zrejme za celú dobu, takže opticky je to pekne vyšš ia suma 

aj oproti tým návrhom, ktoré máme, sme mali pôvodne  

predložené.  

Ja si dovolím upozorni ť. Ak, ak som dobre pozeral, ten 

bod sedemnás ť, to je ten pavilón, myslím E v Petržalke, tam 

máme vyčíslenú sumu za služby asi v objeme devä ťtisíc eur. 

Je tam, je tam zlá strecha a možno sme radi, že to 

prenajmeme.  

Ak si pozriete pozorne bod 19 a 20, tento objekt ti ež 

nie je v nejakom ve ľmi dobrom stave a tu ako keby sme boli 
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pripravení zahlasova ť za, za sumu, ktorá je, nesp ĺňa teda 

celkom moje predstavy, aj ke ď neviem sa k tomu presne 

vyjadri ť. Mal som ten prepo čet tak, ako bol pôvodný dodaný 

v riadnom termíne. Pred chví ľou som sa dozvedel, že je to 

zvýšené. Nie som si istý, či je to zvýšenie adekvátne, 

pretože je tam prepo čítané iba na istý po čet dní.  

Ak som správne rozumel, tak tento objekt nevyužíva 

nikto iný, ako tieto dva subjekty.  

S ve ľmi dobrou, s ve ľmi dobrou pravdepodobnos ťou sa, 

sa dá o čakáva ť, že my im to ešte nieko ľko rokov ako 

telocvi čňu budeme prenajíma ť. Oni tam aj v ďaka tomuto 

objektu budú, budú podnika ť. Ja nemám ni č proti tomu, len 

po istom čase ich už trpezlivos ť prejde a budú od nás 

pýta ť, aby sme teda zainvestovali do tej strechy možno 

štyridsa ťtisíc eur. Bod sedemnás ť napríklad.  

Pýtam sa, odkia ľ budeme ma ť prostriedky na to,  aby 

sme, aby sme zafinancovali opravu tejto strechy, kt orá raz 

ur čite nevyhnutne príde, ke ď si na to teraz nevytvárame 

predpoklady a to nájomné je , pod ľa môjho názoru 

a výpo čtov, ešte ve ľmi ve ľkorysé.  

Bol som pripravený k tomu pôvodnému návrhu, ktorý 

nezoh ľadňoval tie služby a pod ľa mňa aj doteraz 

nezoh ľadňuje da ť návrh na nové uznesenie v zmysle: mestské 

zastupite ľstvo žiada primátora, aby, aby predložil taký 

návrh na prenájom ve ľkej telocvi čne nachádzajúcej sa 

v Bratislave, v katastrálnom území Podunajské Bisku pice na 

Dudvážskej ulici číslo 6, vo výmere dvest, vo výmere 

dvestoosemdesiatpä ť celé štyri metra štvorcových, ktoré pre 
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hlavné mesto Bratislavu nie je nevýhodný a ktorý zo hľadňuje 

náklady na služby spojené s nájmom.  

Toto už zrejme do istej miery je splnené. Nie som s i 

istý, či je to už v tejto chvíli adekvátne. Pokia ľ by som 

mal istotu, že vieme to prenaja ť dajme tomu 

v popolud ňajších alebo v iných hodinách iným subjektom, tak 

by som vedel za toto zahlasova ť. Táto istota mi ale chýba, 

podľa mňa to prenajíma iba týmto dvom a príjem 

pravdepodobne bude toto jediný, ktorý nepokrýva naš e 

náklady.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán námestník Budaj, faktická. 

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

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán námestník stiahol faktickú. 

Pán poslanec Černý. 

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

Ďakujem za slovo. 
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Ja si dovolím vystúpi ť k tomuto aj na, teda vyjadrenie 

predre čníka vzh ľadom k tomu, že sa to nachádza objekt 

v Podunajských Biskupiciach na Základnej škole Dudv ažskej. 

V minulosti sa tu rozprávalo o tom, že pre čo 

stanovujeme ten nájom na nejakú hodinovú taxu. Len na 

vysvetlenie si dovolím poveda ť, že bolo to z takého 

nejakého interného popudu mestskej časti aj z toho 

hľadiska, pretože ten objekt je koncipovaný tak, že 

telocvi čňa sa dá využíva ť samostatne, bez prístupu do 

školy. To bola tá výhoda a tým pádom aj ostatné org anizácie 

alebo rôzne hádzanárske kluby, ktoré potrebovali tú to 

telocvi čňu si prenaja ť, v následnej dobe si ju mohli 

prenaja ť bez toho, aby neohrozovali ďalší vyu čovací proces, 

dá sa poveda ť, alebo nemuseli sa mieša ť do vyu čovacieho 

procesu.  

Či to ešte ďalej takto trvá, to vám v tomto okamžiku 

nie som schopný poveda ť. Faktom však je, že sú časťou tohto 

materiálu sú doplnené fotografie, ako ten, ako tá 

telocvi čňa v tomto stave vyzerá. Takže skuto čne je potreba 

vytvára ť si nejaké rezervy, možno na budúce rekonštrukcie, 

ale, je treba poveda ť, a to je aj prílohou faktúry, že táto 

inštitúcia GALILEO SCHOOL v tomto smere ne čaká pasívne, že 

až niekto príde a opraví. Nie. Ona investuje aj do tej 

školy, ktorá dneska už by bola a bola dlhodobo opus tená. 

Investuje aj do okolitého priestoru, asfaltuje nám tam 

chodníky vrátane školského ihriska, ktoré je, ktoré  vzniká 

na nejakej podobe v podstate rôznych multifunk čných 

preliezok a v podstate tá spolupráca v rámci tohto 

zve ľaďovania objektu celkového beží na dobrej úrovni.  
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Takže preto si dovolím podpori ť ten návrh tak, ako ho 

pre čítal, ale aj pripravili.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem ve ľmi pekne, pán poslanec  za Váš vstup do 

diskusie.  

Máme ďalších dvoch prihlásených, ktorí sa chcú 

vyjadri ť.  

Pani poslanky ňa Krištofi čová.  

Ing. Alena Krištofi čová, poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Ja by som chcela k bodu číslo 17.  

Možno ste si všimli, že bola na stole príloha k tom uto 

bodu, kde žiadate ľ Športový klub polície žiada, 

v sú časnosti je totiž platná nájomná zmluva až do roku 

2016, ešte tri roky, kde majú stanovenú výšku nájom ného 

8,30 za meter štvorcový a to z toho dôvodu, že inve stovali 

do tohto objektu 60.000,00 eur. Táto zmluva by mala  splati ť 

platnos ť tri roky pred vypršaním toho obdobia, kedy bolo im  

stanovené nájomné 8,30 a od podpísania nájomnej zml uvy by 

mali ma ť výšku nájomného 9,58 za meter štvorcový.  

Žiadate ľ tu žiada, aby ešte tri roky, tak ako to bolo 

v pôvodnej zmluve, zostalo nájomné 8,30 a nájomné 9 ,58 bolo 

uplatnené až od 25. 10. 2016. Myslím, že by to bolo  celkom 

korektné. 
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A preto sa chcem spýta ť predkladate ľa, či by si vedel 

takúto vec osvoji ť alebo či treba o tom hlasova ť? 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Dám slovo pánovi riadite ľovi, ale najprv pán poslanec 

Hrčka.  

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Ja tiež ešte raz k tým telocvi čniam, ktoré sme tu už 

mali nieko ľkokrát.  

Moja jednoduchá otázka je, bude mesto na prevádzku 

dopláca ť, alebo prevádzka bude hradená z tých nájmov, ktoré  

tam sú? Lebo to je pod ľa mňa, pre m ňa podstatná vec, či tá 

prevádzka z toho, či z toho príjmu sa zaplatí aspo ň 

prevádzka, teda neriešime teda ešte nejakú rekonštr ukciu, 

ktorá teda by, pod ľa mňa, tiež mohla by ť k tomu podmienená, 

ale minimálne aby aspo ň prevádzkové náklady nedoplácalo.  

A nech je to tam po čítané akoko ľvek, tak proste stále 

mi to z toho nie je jasné, pretože to, že to rozpo čítate na 

počet pracovných dní a potenciálnych desa ť alebo dvanás ť 

hodín denne, to neznamená, to neni odpove ď na to, či sa to 

naozaj využíva, či ten príjem príde. Lebo to, že to tam 

napočítate a oni si z toho zoberú dve hodiny, tri hodiny , 

dvadsa ť, tridsa ť percent, ten zvyšok, ak sa neprenajme, tak 

je to zase čistá strata mesta, hej? Akože.  
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Ja len potrebujem jednozna čnú odpove ď, či to bude, 

z h ľadiska prevádzky, ziskov, teda ziskové, nebude stra tové 

pre mesto, to je pre m ňa hlavné.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem ve ľmi pekne.  

Faktickou poznámkou reaguje pán riadite ľ Gajarský.  

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

Teraz neviem zareagova ť na to, že či to má nejaký 

nájom aj ďalší, či je to využívaná telocvi čňa, ktorá má 

nejaké. Sú tam iba tieto.  

Tým pádom je matematika jasná. My sme sa to snažili  

zvýši ť aj tú sumu, že sme to nedali na 365 dní a 24 hodín  

denne, jak to bolo predtým. Dali sme to na 250 dní 

pracovných a dvanás ť hodín denne, čím sa samozrejme tá suma 

zvýšila a vychádzali sme z tohto výpo čtu.  

Samozrejme my nevieme, ale to nie je ani ich chyba,  že 

to nie je ďalej nejakým spôsobom využívané a že tam nie je 

záujem o tie priestory a keby že to rozpo čítame iba na tie 

dve – tri hodiny pre, iba pre týchto nájomcov, to b y, 

neviem no, to by pod ľa mňa akože naozaj nebolo asi fér.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Faktickou poznámkou na pána poslanca Hr čku reaguje aj 

pán poslanec Len č.  

Ing. Peter   L e n č , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo, pán primátor. 

Ja by som možno doplnil ešte pána poslanca Hr čku 

o takú otázku. Tú telocvi čňu spravuje niekto, kto 

kontroluje ten čas, ktorý to tá škola využíva, respektíve 

či to v tom čase, ke ď to škola nevyužíva, nevyužíva niekto 

iný len tak zadarmo? Alebo, alebo proste tej, tej š kole 

dáme do rúk k ľúč, dohodli sme sa, že dvanás ť hodín to budú 

využíva ť, ale nás, nás to viacej nezaujíma, robte si s tým,  

čo chcete?  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Odpovieme na tú otázku, ale na faktické najprv 

zareaguje pán poslanec Hr čka.  

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ja rozumiem tomu, že je to nespravodlivé, ke ď si 

niekto to prenajíma na dve – tri hodiny, ale ja sa chcem 

spýta ť, ako, z vlastného by ste to doplácali? Lebo, prost e, 

akože, tak treba niekde, niekde je chyba. Skrátka, keď sa 

tá telocvi čňa nevyužíva, niekde je chyba. Ale toto je 

proste, ke ď my dostaneme, ja neviem, desa ť, pätnás ť, 
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dvadsa ť percent prevádzkových nákladov, tak ten zvyšok je 

naša čistá strata.  

A neviem ako, je tu materiál tretí krát, tretí krát  

neprešiel o pár hlasov. Kolegy ňa sa ma na to nieko ľkokrát 

pýtala. Ale, skrátka, ako mám za to zahlasova ť, ke ď ja 

jednoducho hlasujem za, za úmyselnú stratu mesta, p retože 

sa neefektívne nakladá s mestským majetkom. Čia je to 

chyba? Neviem, čia je to chyba. Ale, skrátka to treba 

rieši ť.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec, nehlasujete za stratu. V čase, ke ď sa tá 

telocvi čňa využíva, nebude stratová. To nás motivuje ako 

majite ľa tej telocvi čne, aby sme ju ponúkli aj iným 

subjektom, aby tam chodili a využívali ju dvanás ť hodín 

denne krát dvestopä ťdesiat pracovných dní. To je model. 

Lebo ke ď to vyrátate len na štyridsa ť dní a proste ten 

jeden to zoberie za tú ve ľkú cenu, tak potom ke ď príde 

druhý, ktorý by si to tiež chcel prenaja ť, tak zrazu z toho 

budú neuverite ľné zisky.  

Však zase takto svet nefunguje asi. Nás to, no tak 

proste, ako to tak môže fungova ť? Zaplatí ve ľkú cenu preto, 

aby nám dával do vrecka peniaze? Pôjde niekam inam.  Bude 

cvi či ť s tými de ťmi inde.  

Tu rozprávame aj o cvi čení detí. Deti nemajú kde 

cvi či ť, cvi čia v našej telocvi čni. Ak tam prídu iné 

subjekty, tá minimálna suma, za ktorú im to budeme ponúka ť, 
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bude tá cena, ktorá je tu vyrátaná alebo viac. Lebo  sú to 

dospeláci, môžu si to dovoli ť, proste má to úplne iný 

charakter. Ale otázka kde ich zoberieme, ak takí ni e sú 

v Podunajských Biskupiciach, tak teraz čo s tým urobíte? 

Zavrieme to celé, neprenajmeme, lebo to sa stane. J a som 

teraz rozhodol o tom, že v októbri tam môže to GALI LEO 

SCHOOL cvi či ť, lebo potrebuje cvi či ť. A ke ď im to od toho 

novembra neprenajmeme, decká nebudú ma ť kde cvi či ť a my 

máme nulu. Máme totálnu stratu.  

To chceme dosiahnu ť? Ja neviem či je to dobrý cie ľ, či 

je to dobrý cie ľ.  

Pán poslanec Fiala a pán poslanec Hr čka chcú reagova ť 

na moje vystúpenie.  

Nech sa pá či. 

Stanislav   F i a l a , poslanec MsZ: 

Ďakujem, pán primátor. 

To, že ste to prenajali, s tým som po čítal a to je 

v poriadku. Na to máte právo. A toto bolo prechodné  

obdobie, ako to dlhodobo ošetri ť?   

Tam skôr ide otázka, ke ď pán riadite ľ magistrátu 

vlastne v tejto chvíli, ke ď tu je tretíkrát, nevie, či sú 

tam ďalšie subjekty, ktoré si to mô, 

(poznámka: je po čuť slová „nie sú“) 

no, takže nie sú. To znamená, že to, čo povedal pán 

poslanec Hr čka, je naozaj čistá strata.  
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A keby aj náhodou boli, kam sa majú hlási ť, na 

magistrát? Alebo, kto by to zmanažoval, že sa to pr enajme 

na hodinu, že si tam pôjde niekto iný futbal zahra ť? Má 

vôbec mesto vytvorené nejaké možnosti, že ak by nie kto 

v tej, v tej oblasti chcel ís ť zahra ť, že vie, kam sa má 

prihlási ť? Ak sú to tieto subjekty, tam asi nepochodí. Tie 

to majú už prenajaté. 

To znamená, nemyslím si, že by na tom mesto ešte 

zarobilo v tom zmysle, že by to mohlo niekomu inému  

prenaja ť. Ak si vytvorí tieto možnosti, dobre,  viem si to 

predstavi ť, že to, že to prenajmeme. Ale takto je to 

naozaj, pod ľa môjho názoru, čistá strata. 

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: 

Z toho matematického h ľadiska to je tak, že ak Vy máte 

dvoch záujemcov na dvadsa ť alebo tridsa ť percent toho 

potencionálneho času, tak im to nedáte za cenu dvadsa ť 

alebo tridsa ť percent nejakých prepo čítaných nákladov, ale 

to zvýšite. Nemusíte to zvýši ť na sto percent, ale zvýšite 

to povedzme na pä ťdesiat, šes ťdesiat percent tej ceny 

a poviete im, že ke ď si napríklad zoženú niekoho, kto to 

tam bude, tak im to budete adekvátne znižova ť. To znamená, 

napríklad, už ich motivujete, aby tam niekoho zhá ňali a tak 

ďalej.  
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Ale skrátka, musíte nie čo spravi ť. Nemôžte urobi ť len 

to, že matematicky to vydelíte, oni si za, oni si z aplatia 

svojich dvadsa ť, tridsa ť percent a tých sedemdesiat 

percent, ako je tu zvykom, sa pokr čí plecom, a vždycky sa 

na konci povie, že, tak sa zaplatilo, lebo sa to zl e 

vypo čítalo.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec, dajte návrh, ja Vám rozumiem. Dajte 

návrh, ako by (poznámka:  nie je rozumie ť, hovoria naraz 

predsedajúci aj poslanec Hr čka) 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

No, len, na to by som čakal, že takýto návrh, že to 

príde, ale viete to, akože teraz, zas to, zas to tu  ideme 

na kolene robi ť, je to tu tretí krát.  

Preto sa o tom bavíme, že prvý krát to bolo 

rozpo čítané na dvadsa ťštyri hodín denne, 

tristošes ťdesiatpä ť dní do roka, absurdné. Teraz je to 

rozdelené na dvestopä ťdesiat dní a desa ť hodín, okej, už je 

to racionálnejšie, ale ešte stále mi tam chýba tá časť, kde 

by sme sa bavili o tom, že roz, roz, dajme to vyšši e s tým, 

že ich motivujeme, že ke ď zoženú (gong), tak jednoducho 

môžu mať nejakú ú ľavu, alebo nie čo podobné. To je proste 

akceptovate ľný model, ale, ale proste v takomto, ke ď 

jednoducho.  
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Od za čiatku je ten materiál čistá strata tak, ťažko sa 

mi za to zahlasuje, napriek tomu, že je to škola. J e to 

súkromná škola, ve ľmi ťažko sa mi za to hlasuje. A preto to 

ani neprechádza si myslím, lebo nie som sám.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Je to na Vás.  

Pán riadite ľ Gajarský.  

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

Pozrite sa, ak by som bol, poviem tak, že súkromný 

investor, alebo súkromník, ktoré vlastní takéto akt ívum, 

nazvem to nerentabilné aktívum, to rozhodnutie je v eľmi 

jednoduché. Hej?  Ale my  sme mesto a my plníme aj iné 

funkcie, ako sú tie, aby sme vytvárali zisk. V tomt o 

prípade, samozrejme ten zisk nevytvárame, je tam mí nus. Je 

tam na strane, je to kvôli tomu samozrejme, že tie výdavky 

sú ve ľké na, na údržbu, sedem a pol tisíc a táto škola ic h 

využíva, nevyužíva ten priestor na, na plných, na t ých sto 

percent, na ktorých sme to prepo čítavali, využíva to iba na 

nejakých dvadsa ť, tridsa ť percent a za to sú nám ochotní, 

samozrejme, plati ť. 

Ak toto zruším, tak budem na nule a nebudem. Teda 

nebudem na nule, budem ešte na mínuse. Budem na mín us 

7.500.  
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Ak im to prenajmem, to je myslím nejakých 1.000 eur , 

tak budem nie na mínus sedem a pol, ale len na mínu s šes ť 

a pol.  

Samozrejme, nie je to žiadne ví ťazstvo, žiadna sláva, 

ale je to omnoho menšia strata. Je to menšia strata  o tisíc 

eur.  

Tak teraz sa rozhodujeme medzi tým, alebo to potom 

naozaj, že vypnem a nechám, ja neviem, schátra ť alebo to 

potom po ďme preda ť. Ja neviem. Hej? Ale teraz sa bavíme 

o tom, že môžeme, môžeme ten priestor na ne, na nej aký čas 

využi ť a nejakú, a tú stratu si zníži ť. O tom rokujeme.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ja by som vás strašne nabádal, aby ste rozhodli ten to 

problém hlasovaním. Tak jak je to tu rozohraté, to 

neprejde. Prosím, zvážte tie faktické poznámky. Môž me sa tu 

šanova ť a strie ľať na seba, nemá to zmysel. Ve ď vieme o čom 

hovoríme. Ja rozumiem aj pánovi poslancovi.  

My robíme to, čo ste nám povedali. Tristošes ťdesiatpä ť 

krát dvadsa ťštyri nie, urobte iný výpo čet. Urobili sme. 

Teraz hovoríte pridajte desa ť percent alebo dvadsa ť, 

pridáme. Donesiem to sem na budúce. Vyjadrite sa 

hlasovaním.  

To naozaj, toto ke ď tu budeme robi ť pri ďalších 

bodoch, tak skon číme o desiatej pri dvadsa ťpäť a pôjdeme 

domov. A zvolám vás o týžde ň alebo o dva. Nie o mesiac. 
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O týžde ň alebo o dva. To vám hovorím tak, ako tu sedíme. 

Veľmi zodpovedne. To sa nedá kopa ť pred sebou.  

Takže zvážte, prosím, lebo všetko sme už povedali 

k tomu.  

Čiže ke ď chcete reagova ť, nech sa pá či.  

Pán hlavný kontrolór má slovo.  

Ing. Peter   Š i n á l y , mestský kontrolór hlavného mes ta 

SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne za slovo. Len faktickou, pán primátor.   

Na operatívnej porade sme ešte nevedeli, že tam nik to 

iný nie je a že vlastne to využíva len táto škola.  

Ja som sa Vás na to práve pýtal a uspokojil som sa 

s tou iniciáciou tých dvestopä ťdesiatich dní, ktorú mi 

predložil pán vedúci Krištof.  

A teraz ke ď som po čul pána Černého, ako hovoril 

o de ťoch, ktoré teda zrejme sú to lokálne deti prevažne,  

ktoré tam chodia využíva ť tú telocvi čňu a ke ď ten objekt je 

náš a my ho absolútne na ni č nevyužívame, zverme ho 

mestskej časti, oni ho sná ď budú vedie ť využíva ť pre 

občanov, pre obyvate ľov, ktorí tam bývajú. My to ur čite 

nezvládneme.  

Ja tu nechcem na ťahova ť zase tieto deti. Podpíšte im 

ďalšie tri týždne, pán primátor, ale urobme nie čo, čo je 

užito čné aj pre obyvate ľov tej mestskej časti. Však mne už 
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z tohto úplne jasné, že my s tým už roky ni č neurobíme, len 

budeme za chví ľu opravova ť tú strechu.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pani námestní čka Kimerlingová.  

Ing. Viera   K i m e r l i n g o v á ,     

I .  námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

Ja by som teda, zostala som prihlásená s faktickou 

napriek tomu, že ste vyzvali, aby sme sa odhlásili,  pretože 

chcem vyslovi ť požiadavku na pána riadite ľa magistrátu 

a rovnako aj na pána Krištofa.  

Keďže už to tu to ľkokrát bolo, tak a, a v podstate 

nedali žiaden racionálny návrh, aby sme naozaj tam nemali 

žiadnu stratu, tak nech spracujú materiál, ke ď to 

prenajmeme v celku týmto dvom školám aj so všetkými  

prevádzkovými nákladmi a dajme im právo podnájmu. A  oni 

sami si nájdu tých podnájomcov, ktorí im zaplatia 

prevádzkové náklady až do tej výšky, ako budú nám m usie ť 

zaplati ť.  

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. 
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Asi som chcel poveda ť presne to isté, čo pani 

námestní čka. Ten model da ť im, da ť do správy je, je 

zrozumite ľný, s časovým ones, s časovým limitom rok, dva, 

tri a tam by sa potom opätovne rozhodovalo, či oni sú 

ziskový a budú radi, ke ď im to pred ĺžime, alebo sa urobia 

nové podmienky. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec Černý. 

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

Ďakujem za slovo. 

Ja si myslím, že treba aj pozrie ť sa na fotky obraz, 

ktoré síce sú v materiáli predložené, strana sedem až 

devä ť, a sú dos ť zlé vidite ľné. Ale keby ste to videli 

v reáli, takto vyzerala celá budova mater, celá bud ova 

základnej školy, pretože ten objekt bol opustený. H ej? 

Skúste sa tam ís ť pozrie ť dnes, kde sú vymenené plastové 

okná, je tam vymenená podlaha, pretože je dlhodobo tá 

škola, je už tam v prevádzke možno od roku 2002 ale bo 3 

a investuje. Investuje. A na druhej strane, treba s a 

pozrie ť aj na túto telocvi čňu, ktorú doteraz mala prenajatú 

iba krátkodobo a jako to vyzerá.  

No jednoducho, ak si myslíme, že dneska im to zverí me 

na full time a oni ešte s tým, s tou haraburdou bud ú ďalej 
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podnika ť a budú ju ďalej prenajíma ť, aby sme sa dostali 

k nule, tak, ako,  o tom dos ť pochybujem.  

Takže, napriek tomu, čo tu zaznelo, podporím pôvodný 

návrh tak, ako ho predniesol pán Gajarský.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prosím, to čo by som ja navrhoval, keby sme zvážili. 

Robíme rozhodnutie na jeden rok. Robíme ho na jeden  rok.  

Pán poslanec vysvetlil, ako to vyzeralo predtým so 

školami a ako to možno bude vyzera ť, pokia ľ ni č 

neschválime, aj s telocvi čňami.  

Urobme to, že jeden rok a zoberme ten návrh pána 

poslanca, pána poslanca. Pána hlavného kontrolóra, ktorý 

hovorí, aby sme do tých materiálov doplnili úlohu: 

pripravi ť návrh na zverenie mestskej časti ku polovici 

budúceho roku, kedy ten nájom kon čí.  

Čiže aby sme pripravili veci, predložili, rozhodli 

o tom a mestská časť bude tá, ktorá sa tými vecami bude 

zaobera ť. Bude tam pozýva ť miestnych obyvate ľov. Naozaj to 

má rácio, že by to miestni ľudia mali využi ť, ke ď to nie je 

využité tých dvanás ť hodín denne, ke ď zostaneme pri tom 

pracovnom režime.  

Ja si myslím, že tento návrh by mohol by ť. Teda 

poveda ť, dobre, ešte rok áno, ale potom chceme už nový 

režim. To cítim z tých vašich vystúpení. Mohlo by t o by ť to 
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zverenie mestskej časti. Čiže by sme rozhodli o tom, že tú 

telocvi čňu v čas, niekedy na jar zveríme mestskej časti 

k dátumu 1. 7.  a mestská časť nabehne do nového režimu. 

V miestnom zastupite ľstve si vysporiada školy ale bude ma ť 

záujem pozýva ť tam aj obyvate ľov, aby využila kapacitu tej 

telocvi čne podstatne lepšie.  

Myslím si, že toto by mohla by ť tá cesta, ktorá by nás 

dnes dostala ďalej.  

Chcem vás pekne poprosi ť, keby ste takýto návrh 

prijali. 

Autoremedúrou do toho dop ĺňame tú úlohu, predloži ť 

návrh na zverenie mestskej časti. Termín dajme do konca 

februára. To je myslím reálne, aby to kolegovia z o ddelenia 

majetku pripravili. Ak dátum zverenia by bol k 1. 7 . ke ď 

tieto nájmy skon čia.  

To je, pod ľa mňa, možná cesta, ako sa z toho dosta ť.  

Sta čí to k jednému tomu materiálu. To len, do jedného 

vloži ť, aby to uznesenie existovalo, aby bolo zapísané 

v našom zozname uznesení.  

My vám ten návrh predložíme. Budeme o ňom v marci 

rokova ť, rozhodneme a k 1. 7. už to má mestská časť.  

Keďže nevidím nikoho prihláseného k týmto piatim bodom  

programu, uzatváram možnos ť sa prihlási ť.  

Ideme rokova ť postupne o jednotlivých bodoch tak, ako 

sme ich prerokovali v tej spolo čnej rozprave.  
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BOD 17 NÁVRH NA UKONČENIE NÁJMU 

VYPLÝVAJÚCEHO ZO ZMLUVY O NÁJME Č. 

07 83 0681 06 00 TÝKAJÚCEJ SA 

NEHNUTEĽNOSTI „PAVILÓNU E“ 

NACHÁDZAJÚCEJ SA NA ZÁPOROŽSKEJ 

ULICI Č. 8 V BRATISLAVE, V K. Ú. 

PETRŽALKA DOHODOU A NÁVRH NA 

SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 

NÁJMU NEHNUTEĽNOSTI „PAVILÓNU E“ 

NACHÁDZAJÚCEJ SA NA ZÁPOROŽSKEJ 

ULICI Č. 8 V BRATISLAVE, V K. Ú. 

PETRŽALKA, PRE ŠKP - ŠPORT, SPOL. 

S R.O. SO SÍDLOM V BRATISLAVE 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pani predsední čka, máte slovo.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Ja by som sa chcela opýta ť pri materiáli 17. Tu bol 

športový klub, ktorý priložil nejaký návrh. Pani 

Krištofi čová to predniesla. S tým sa ni č neudialo.  
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Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán vedúci, pán vedúci, pán riadite ľ alebo pán vedúci, 

vy ste mali reagova ť na to, či tri roky im ešte dáme 8,50 

a potom ideme na 9,58. To bol návrh pani poslankyne , možno 

autoremedúrou a tým by sme spriechodnili veci. Lebo  nám 

zatia ľ avizujú, že v tej podobe, ako je to pripravené, to  

nepodpíšu. Zrejme to vie aj pani poslanky ňa a preto 

predložila taký návrh.  

Čiže skúsme ís ť touto cestou, je to racionálne 

a rozumné.  

Pán riadite ľ, Vy ste predkladate ľ, Vy to môžte 

akceptova ť autoremedúrou.  

Slovo.  

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

Áno, ja to akceptujem.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem ve ľmi pekne, pani poslanky ňa, za pomoc.  

Čiže návrhová komisia to uvedie v tomto znení. 

Nech sa pá či. 
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Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Takže budeme hlasova ť o návrhu uznesenia tak, ako nám 

bolo písomne predložené s tým doplnkom, ktoré, ktor ý sa 

prijal autoremedúrou, teda schva ľuje v bode A a dva. Aj 

s podmienkami 1, 2, 3. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec Hr čka, k procedúre chcete? 

Nech sa pá či. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Osobitný zrete ľ, autoremedúrou nejde prija ť. Ja len to 

je. Tam sa mení cena. Nemyslím si, že je možné pri 

osobitnom zretele prija ť zmenu ceny. To musí by ť, môžte to, 

čo ste povedali Vy, text uznesenia, a teda text neja kej 

dôvodovej správy áno, ale text uznesenia je to, čo mu 

vysie ť zo zákona 15 dní a zmeni ť sa to môže len na návrh 

zastupite ľstva.  

Môj výklad. Môžem sa samozrejme mýli ť, ako sa ob čas 

zmýlim, ale myslím si, že autoremedúrou nie je možn é prija ť 

zmenu uznesenia v textovej časti, teda v časti uznesenia.  
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Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

A hlasovaním je možné? 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

No, tak budeme hlasova ť o návrhu pani poslankyne 

Krištofi čovej. Po ďme na to takto. Máte asi pravdu, aby sme 

z toho nerobili úplne hokej.  

Čiže prosím, keby ste uviedli ten návrh ako návrh pa ni 

poslankyne Krištofi čovej, na to, aby tie prvé tri roky boli 

za tú pôvodnú cenu 8,30.  

Ja viem, že pani poslanky ňa to má v ruke a myslela si, 

že už je to vyriešené. Čiže po čkáme, kým to dostane 

návrhová komisia a budeme to robi ť týmto postupom. Aby 

neboli pochybnosti, či môžme alebo nemôžme meni ť text 

materiálu, ktorý bol zverejnený. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Áno, ďakujem. 

Čiže budeme hlasova ť o návrhu znenia pani 

Krištofi čovej, v odstavci, v časti schva ľuje, v odstavci 

dva, meníme 9,50 eur  na meter štorcový na rok, na 8,30 až 

do 25. 10. 2016.  
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Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

A potom tých 9,50 sa tam ako dostane?  Áno, 9,58. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

9,58 zmeníme na 8,30. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Chápem, ale iba na tri roky, a potom co?  

Potom. 

(poznámka:  po čuť slová: „môžem to pre číta ť?“) 

Pre čítajte to, prosím, ešte raz.  

Ing. Alena Krištofi čová, poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Takže meníme v odstavci schva ľuje bod dva nahradi ť: od 

podpísa, za nájomné, tam je to 9,58, to sa škrká 

a nahrádzame, od podpísania zmluvy do 25. 10. 2016 uplatni ť 

nájomné 8,30 eur za meter štvorcový rok a od 1. 11.  2016 do 

31. 10. 2026 nájomné 9,58 eur za meter štvorcový.  

Len chcem podotknú ť, my nemeníme. 
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Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem, pani poslanky ňa, je to jasné teraz. 

Ing. Alena Krištofi čová, poslanky ňa MsZ: 

Áno? 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Úplne jasné. Nemusíte ni č podotknú ť, všetci rozumieme. 

Prvé tri roky 8,30 potom 9,58.  

Čiže máme stanovenú na celú dobu nájmu, ko ľko budeme 

požadova ť nájomné.  

Prosím, prezentujte sa a hlasujte o bode číslo 

sedemnás ť.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Hlasujeme o bode číslo 17 v znení ako teraz pre čítala 

pani poslanky ňa Krištofi čová. Čiže o celom uznesení v tom 

znení, ako tu bolo predložené.  

(Prezentácia a hlasovanie pokra čuje.) 

Tridsa ťtri prítomných, 

dvadsa ťšes ť hlasovalo za, nikto nebol proti, siedmi sa 

zdržali. 

Čiže tento návrh v tom pozmenenom znení neprešiel, 

budeme hlasova ť o pôvodnom uznesení. 
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O pôvodnom uznesení za 9,58. 

Takže, pani predsední čka, uve ďte, prosím, hlasovanie 

o pôvodnom uznesení.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Keďže pozme ňujúci návrh neprešiel, hlasujeme 

o pôvodnom návrhu uznesenia tak, ako nám bol písomn e 

predložené, schva ľuje v bode jedna, dva aj s podmienkami 

jedna, dva až tri.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Nech sa pá či, prezentujte sa a hlasujte.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťštyri prítomných, 

tridsa ť za, nikto proti, štyria sa zdržali. 

Konštatujem, že tento návrh uznesenia sme prijali. 
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BOD 18 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 

NÁJMU POZEMKOV V BRATISLAVE, K. Ú. 

STARÉ MESTO, ANTONOVI HERCEGOVI, 

JUDR. ZUZANE HERCEGOVEJ A ING. ARCH. 

ROMANOVI HÁJKOVI 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Sme v bode osemnás ť.  

Pani predsední čka, uve ďte, prosím, návrh na 

hlasovanie.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

V bode osemnás ť, návrh uznesenia. Budeme hlasova ť 

o ňom tak, ako bolo písomne predložené, schva ľuje v bode aj 

jedna, aj dva s podmienkami.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Ešte jedna duša. Nenašla sa.  

Tridsa ťštyri prítomných, 

dvadsa ťšes ť za, jeden proti, šes ť sa zdržalo, jeden 

nehlasoval. 
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Konštatujem, že bod číslo osemnás ť bez vysvetlenia pre 

pani Hercegovú a pána Hercega sme neschválili. 

Lebo aspo ň ste mohli poveda ť, ak s tým máte problém. 

Mne sa to nepá či takéto hlasovanie. Ako, keby aspo ň niekto 

sa ozval, že nemôžme, nedá sa, neviem. Ale ako nesc hváli ť 

bežným ľuďom tuná nejakú vec, neviem, čo im máme poveda ť. 

Lebo sme ni č nepo čuli.  

Ja neviem, čo s tým máme spravi ť. Máme to prinies ť 

o mesiac znovu a hovori ť, že to, alebo tamto. Ja len sa tak 

pýtam, akože vás, ktorí ste sa zdržali alebo boli p roti, 

tak prosím vás, aspo ň otvorte ústa a povedzte, máme s tým 

problém, dorobte, zme ňte, urobte.  

Hlasujeme, pán poslanec. Mrzí ma to, ale sme pri 

hlasovaní.  
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BOD 19 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 

NÁJMU NEHNUTEĽNOSTI – VE ĽKEJ 

TELOCVIČNE, NACHÁDZAJÚCEJ SA NA 

DUDVÁŽSKEJ ULICI Č. 6 V BRATISLAVE, 

V K. Ú. PODUNAJSKÉ BISKUPICE, PRE 

SPOL. GAUDEAMUS, S.R.O. SO SÍDLOM  

V BRATISLAVE 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Je bod číslo devätnás ť.  

Pani predsední čka.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Pri bode číslo devätnás ť sme mali nový návrh uznesenia 

aj s dôvodovou správou. Takže o tomto novom návrhu 

uznesenia budeme hlasova ť, mestské zastupite ľstvo 

schva ľuje. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Kde ste sa, prosím, rozhodli vloži ť tú požiadavku na 

to zverenie? Lebo do jedného z tých bodov devätnás ť, 

dvadsa ť alebo dvadsa ťjedna by som chcel, aby tam bolo.  

Čiže v tomto bode to bude? 
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Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Tak to dáme do devätnástky.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Nech sa pá či. Čiže bude to v bode devätnás ť, 

autoremedúrou text: žiada predloži ť návrh na zverenie 

objektu ve ľkej telocvi čne mestskej časti Podunajské 

Biskupice. Termín 28. 2. teda predloži ť materiál. Čiže bude 

sa o ňom rokova ť v marci.  

Osobitný zrete ľ, to je uznesenie. Toto z osobitným 

zrete ľom nemá ni č. Toto je doplnenie uznesenia. To sa vám 

snažíme poveda ť, aký bude ďalší postup po 30. 6. 2014. 

Čiže bod číslo devätnás ť má toto znenie, pôvodný text 

a doplnené uznesenie.  

Prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťtri prítomných, 

dvadsa ťosem za, nikto proti, štyria sa zdržali, jeden 

nehlasoval. 

Konštatujem, že sme schválili platné uznesenie. 
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BOD 20 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 

NÁJMU NEHNUTEĽNOSTI – VE ĽKEJ 

TELOCVIČNE, NACHÁDZAJÚCEJ SA NA 

DUDVÁŽSKEJ ULICI Č. 6 V BRATISLAVE, 

V K. Ú. PODUNAJSKÉ BISKUPICE, PRE 

SPOL. GALILEO SCHOOL, S.R.O. SO 

SÍDLOM V BRATISLAVE 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pani predsední čka.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

V bode dvadsa ť, sme takisto dostali nový návrh 

uznesenia aj z dôvodovou správou, takže o tomto náv rhu 

uznesenia hlasujeme, schva ľuje mestské zastupite ľstvo. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

Hovoríme samozrejme o tej istej ve ľkej telocvi čni, 

čiže predpokladám, že viete, že sme vlastne v tom is tom 

priestore z h ľadiska nájmov.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťtri prítomných, 
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dvadsa ťosem za, nikto proti, štyria sa zdržali, jeden 

nehlasoval.  

Konštatujem, že sme schválili uznesenie k bodu 

dvadsa ť. 

 

 

BOD 21 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 

NÁJMU NEHNUTEĽNOSTI – NEBYTOVÉHO 

PRIESTORU, NACHÁDZAJÚCEHO SA 

V OBJEKTE ZŠ NA DUDVÁŽSKEJ ULICI Č. 

6 V BRATISLAVE, V K. Ú. PODUNAJSKÉ 

BISKUPICE, PRE SPOL. GALILEO SCHOOL, 

S.R.O. SO SÍDLOM V BRATISLAVE 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Bod dvadsa ťjeden. 

Pani predsední čka.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

V bode dvadsa ťjeden budeme hlasova ť o návrhu uznesenia 

tak, ako nám bolo písomne predložené, mestské 

zastupite ľstvo schva ľuje. 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 24. októbra 2013  

 344 

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.) 

Bod číslo dvadsa ťjeden.  

(Prezentácia a hlasovanie pokra čuje.) 

Tridsa ťtri prítomných, 

dvadsa ťosem za, nikto proti, štyria sa zdržali, jeden 

nehlasoval. 

Konštatujem, že sme schválili aj tento bod. 

 

Bod číslo dvadsa ťdva, bod číslo dvadsa ťtri boli 

vypustené.  

 

 

SPOLOČNÁ DISKUSIA K BODOM 24, 25, 26, 27, 

28, 29 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Otváram spolo čnú rozpravu ku bodom 24 až 29. 

Materiály uvedenie pán riadite ľ magistrátu.  

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

Ďakujem. 

K bodu 24. Mestská rada odporú ča schváli ť. Je tam 

súhlas starostky s tým, že na časť tej pôvodnej parcely má 

mestská časť Podunajské Biskupice uzatvorený nájom, ale 

táto časť je od členená a nie je predmetom predaja.  

Bod 25, predaj pozemku skladovace, spolo čnosti 

Skladovacia, a. s. Ide o pri členenie takého dlhšieho pásu 

pozemku k ich už existujúcemu vlastníctvu.  

Mestská rada odporú ča schváli ť.  

26-ka má všetky súhlasy, tam bez nejakého úvodného 

slova.  

27-ku odporú ča mestská rada schváli ť. Hovor, nehovorím 

stanoviská finan čnej komisie, kvôli tomu, asi viete, že 

nebola uznášaniaschopná, respektíve sa nekonala.  

28-ka má súhlas aj mestskej rady aj starostu.  

A tak isto aj 29-ka. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Otváram diskusiu.  

Ako prvý sa do nej hlási pán poslanec Hr čka, nech sa 

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

Ďakujem. 

Ja ešte k tým predchádzajúcim bodom.  

Ale to sa nám, pod ľa mňa, stalo presne to isté, čo sme 

sa bavili o tom prvom. Na webovej stránke tie prená jmy, 

ktoré sme sa bavili, visia v iných podmienkach, ako  sme 

schválili, pritom tá zmena nebola odhlasovaná, ale de facto 

prijatá, tým, že ste rozniesli nové, nové uznesenia . ale 

to, pod ľa mňa, napriek tomu, že s tým nemám absolútne 

žiadny problém, čo sa týka toho, že to bolo prijaté, tak si 

myslím, že to je neplatné.  

Lebo, to je to isté, ako keby ste teraz na webovej 

stránke, ono sa to zmenilo, ale bez hlasovania posl ancov. 

čiže ke ď došlo k zmene, malo sa o tom hlasova ť.  

Ja som na tom prvom bode na to upozornil a nikto si  to 

nevšimol. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Veď sa o tom hlasovalo. Hlasovalo sa o tom.  

Vy ste hlasovali v znení tých (poznámka:  nie je 

rozumie ť, hovoria predsedajúci aj poslanec Hr čka naraz) 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ale nikto nedal pozme ňujúci návrh, proste.  
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Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

My sme ho predložili.  

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Nemôžte.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Môžme, sme predkladatelia. Môžme.  

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

To je osobitný zrete ľ. Ako, dobre, neviem, možno to, 

môže sa k tomu niekto vyjadri ť, ale ja si myslím, že 

(poznámka:  nie je rozumie ť, hovoria predsedajúci aj 

poslanec Hr čka naraz). 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pozreme sa na to právne, aby sme takéto chyby, ak t o 

bola chyba, neurobili v budúcnosti.  

Ja si osobne myslím, že sme žiadnu chybu neurobili.  

Všetci vedeli o čom hlasujú. Všetci boli informovaní, že za 

tú nižšiu cenu by to mohli získa ť. Tých 15 dní to visí 

preto, aby sa niekto prihlásil a povedal: aj ja chc em za tú 

cenu, aj mne to prenajmite. Potom by sme urobili sú ťaž na 

nájom telocvi čne at ď., at ď. Také ni č sa nestalo.  
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Čiže ja si myslím, že sme nikomu neublížili, ak sme to 

schváli s tou vyššou cenou.  

(poznámka:  po čuť hovor mimo mikrofón) 

Zmenili sme rozhodnutie vašim hlasovaním, vašim 

hlasovaním, ni čím iným.  

Pán poslanec Greksa diskutuje.  

Marian   G r e k s a , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo.  

Požiadal ma môj kolega Vlado He čko k bodu 29, aby som 

požiadal teda, aby tento bod neprešiel, pretože tvr dí, že 

starosta síce dal súhlas, ale bez toho, aby informo val 

poslancov v Devínskej Novej Vsi. Čiže poslanci nevedia 

o ni čom a tvrdí, že poslanci by vraj ur čite nesúhlasili 

s touto záležitos ťou.  

Jedná sa totižto o kus pôdy, ktorá je pod vodou, po d 

rybníkom a doty čný človek tým pádom, ke ď si to tam bude 

celé, už, už minulý ohradil to nejakým spôsobom a t am sa 

chodia Devín čania kor čuľova ť v zime a už minulý rok sa tam 

nemohli kor čuľova ť.  

Tak toto som mal poveda ť. Takže by som vás poprosil, 

keby sme to dali, stiahli, alebo nesúhlasili s tým.   
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Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Už je to tak, že len nesúhlasili, lebo ten návrh 

nepadol pri programe. Ešte by mohol by ť stiahnutý, ja viem 

o čom hovoríte.  

Dáme o ňom hlasova ť, vyžaduje tri pätiny. Čiže ke ď 

neprejde, budeme to rešpektova ť, lebo ste povedali, pre čo 

by to nemalo prejs ť.  

Pýtam sa, či sa niekto ďalší chce vyjadri ť v rozprave.  

Pán vedúci chce reagova ť na tú rozpravu, nech sa Vám 

páči.  

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

vedúci oddelenia správy nehnute ľností: 

Ďakujem. 

O tom bode 29 sme sa rozprávali predtým. Ja som si dal 

vytiahnu ť farebnú mapu kde, kde je vlastne šedým zvýraznené 

to, čo žiadate ľ chce kúpi ť a zeleným to, čo už vlastní. To 

znamená, tie naše pozemky sú v jeho objatí ako keby . Čiže 

keď to bude chcie ť zatvori ť, zatvorí to. S nami, bez nás, 

akoko ľvek. Čiže taký je faktický stav.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prosím?  

To je vysvetlenie k bodu číslo 29.  
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Tie veci týkajúce sa zmeny, ktorú sme urobili v týc h 

predošlých bodoch preskúmame z oddelenia legislatív no-

právneho, aby sme mali ten postup pro futuro jasný.   

Ešte chce faktickou reagova ť pán poslanec Kolek.  

Nech sa pá či. 

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

Ďakujem. 

Ja reagujem na to, čo tu odznelo teraz, že ke ď to bude 

chcie ť, tak to ohradí.  

Taká istá argumentácia bola, myslím, aj na Krá ľovej 

hore. To isté sa opakuje vtedy, ke ď niekto chce, aby, aby 

tu vznikol dojem, že tak, či tak sme bezmocní. Hej? 

Nemyslím si to, že niekto môže zahata ť prístup na pozemok 

pokia ľ on existuje. Je iné, že si ho nemôžem vymôc ť, ale 

keď existuje, tak myslím, že, že to nie je možné.  

K meritu veci ale. Devín má zlé skúsenosti práve 

s týmto vlastníkom, hej? Tak sme prišli o parkovisk o pod 

hradom, ktoré sa dostalo do súkromných rúk, tak sme  prišli 

o ihrisko a plochu pri ihrisku, ktoré sa dostalo do  

súkromných rúk. Myslím si, že tuná je obdobná hra, že oni 

sa chcú zmocni ť toho pozemku, aby bol bonitný a záujemcu 

o to, aby ho predali ďalej, už majú. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne, pán poslanec. 
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Keďže sa nikto ďalej nehlási, toto bola celá diskusia 

k bodom 24 až 29. 

Dám teraz priestor pre návrhovú komisiu. Uzatváram 

možnosť sa prihlási ť. A návrhová komisia bude predklada ť 

návrhy na hlasovanie a vy sa vyjadríte tak, ako to,  tak, 

ako to považujete za správne.  

 

 

BOD 24 NÁVRH NA PREDAJ NOVOVYTVORENÉHO 

POZEMKU V BRATISLAVE, K. Ú. 

PODUNAJSKÉ BISKUPICE, PARC. Č. 

5679/9, SPOLO ČNOSTI INTERPHARM 

SLOVAKIA, A.S.,  SO SÍDLOM 

V BRATISLAVE, AKO PRÍPADU HODNÉHO 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Bod číslo dvadsa ťštyri. Návrh na predaj v Podunajských 

Biskupiciach spolo čnosti INTERPHARM. 

Pani predsední čka.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia tak, ako nám bolo píso mne 

predložené, mestské zastupite ľstvo schva ľuje predaj 
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novovytvoreného pozemku ako prípad hodný osobitného  

zrete ľa.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťštyri prítomných, 

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

Konštatujem, že sme prijali platné uznesenie. 

 

 

BOD 25 NÁVRH NA PREDAJ POZEMKU 

V BRATISLAVE, K. Ú. NOVÉ MESTO, 

PARC. Č. 22404/5, SPOLO ČNOSTI 

SKLADOVACIA A.S., SO SÍDLOM 

V BRATISLAVE,  AKO PRÍPADU HODNÉHO 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Bod číslo dvadsa ťpäť. Predaj pozemku v  Novom Meste 

spolo čnosti Skladovacia a.s. 

Návrhová komisia. 
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Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia tak, ako nám bolo píso mne 

predložené, mestské zastupite ľstvo schva ľuje  predaj 

pozemku ako prípad hodný osobitného zrete ľa.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťtri prítomných poslancov, 

dvadsa ťpäť za, nikto proti, osmi sa zdržali. 

Konštatujem, že tento návrh prijatý nebol. 

 

 

BOD 26 NÁVRH NA PREDAJ POZEMKU 

V BRATISLAVE, K. Ú. RA ČA, PARC. Č. 

2432/18, JURAJOVI GAJDÁROVI 

A MANŽELKE KATARÍNE GAJDÁROVEJ, AKO 

PRÍPADU HODNÉHO OSOBITNÉHO ZRETEĽA 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Dvadsa ťšes ť je návrh na predaj pozemku v katastrálnom 

území Ra ča pánovi Gajdárovi a pani Gajdárovej. 
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Pani predsední čka. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia tak, ako nám bolo píso mne 

predložené, mestské zastupite ľstvo schva ľuje  predaj 

novovytvoreného pozemku ako prípad hodný osobitného  

zrete ľa.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťpäť prítomných poslancov, 

tridsa ťjeden za, nikto proti, traja sa zdržali, jeden 

nehlasoval. 

Uznesenie bolo prijaté. 
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BOD 27 NÁVRH NA PREDAJ POZEMKU 

V BRATISLAVE, K. Ú. VINOHRADY, PARC. 

Č. 5580/9, ING. DAGMAR VÁZALOVEJ, 

AKO PRÍPADU HODNÉHO OSOBITNÉHO 

ZRETEĽA 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Dvadsa ťsedmi čka je Návrh na predaj pozemku 

v katastrálnom území Vinohrady pre pani Dagmar Váza lovú. 

Pani predsední čka.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia tak, ako nám bolo píso mne 

predložené, mestské zastupite ľstvo schva ľuje  predaj 

pozemku ako prípad hodný osobitného zrete ľa.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťštyri prítomných, 

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

Konštatujem, že sme prijali platné uznesenie. 
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BOD 28 NÁVRH NA PREDAJ POZEMKOV 

V BRATISLAVE, K. Ú. VAJNORY, POZEMKU 

PARC. Č. 826/3, PAVLOVI GREBE ČIMU 

AKO MAJETKOVOPRÁVNE USPORIADANIE 

POZEMKU, A POZEMKU PARC. Č. 832/13, 

PAVLOVI GREBEČIMU V 1/2, IVANOVI  

ŠTELÁROVI V 1/4 A GABRIELE MAŽÁROVEJ 

V 1/4, AKO PRÍPADU HODNÉHO 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Dvadsa ťosmi čka je predaj pozemkov v katastrálnom území 

Vajnory viacerým záujemcom jednotlivých podieloch.  

Pani predsední čka, nech sa pá či.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia tak, ako nám bolo píso mne 

predložené, mestské zastupite ľstvo schva ľuje  predaj 

pozemku. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 
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Tridsa ťpäť prítomných, 

tridsa ťdva za, nikto proti, traja sa zdržali. 

Prijali sme platné uznesenie. 

 

 

BOD 29 NÁVRH NA PREDAJ NOVOVYTVORENÝCH 

POZEMKOV V BRATISLAVE, K. Ú. 

DEVÍNSKA NOVÁ VES, PARC. Č. 

488/16, PARC. Č. 488/17, PARC. Č. 

1429/3 A PARC. Č. 1429/5, DRUŽSTVU 

PODIELNIKOV DEVÍN SO SÍDLOM V 

BRATISLAVE, AKO PRÍPADU HODNÉHO 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Bod číslo dvadsa ťdevä ť je Návrh na predaj 

novovytvorených pozemkov v Devínskej Novej Vsi Druž stvu 

podielnikov Devín. 

Pani predsední čka.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia tak, ako nám bolo píso mne 

predložené, mestské zastupite ľstvo schva ľuje  predaj 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte o návrhu pod bodo m 

dvadsa ťdevä ť. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťštyri prítomných, 

štyria za, trinásti proti, sedemnásti sa zdržali 

hlasovania. 

Konštatujem, že toto uznesenie prijaté nebolo.  

 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

vzh ľadom na to, že rokujeme už štyri hodiny desa ť 

minú ť v kuse, navrhujem aby sme si urobili prestávku. Ni e 

sú tu predsedovia klubov, ale myslím, že je na mies te, aby 

sme urobili prestávku. Je otázka, či nám sta čí dvadsa ť 

minút.  

Čiže dvadsa ťminútová prestávka. O trištvrte na sedem 

sa stretneme a budeme pokra čova ť v rokovaní.  

 

 

(prestávka od 18.27 h do 18.54 h) 
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BOD 30 INFORMÁCIA O STAVE PRÍPRAV ROPOVODU 

BRATISLAVA-SCHWECHAT 

 

(po prestávke) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Keďže vidím v rokovacej sále dos ť poslancov, otváram 

rokovanie o bode číslo tridsa ť, ktorým je Informácia o 

stave príprav ropovodu Bratislava-Schwechat.  

Materiál ste dostali až v dnešné ráno s tým, že sme  ho 

kompletizovali z troch zdrojov. Jedným je podklad, ktorý 

pripravilo oddelenie koordinácie územných systémov,  ten je 

v materiáli uvedený ako prvý. Potom je tam stanovis ko pani 

hlavnej architektky, to je druhá časť materiálu a tretia 

časť materiálu je spracovaná oddelením životného prostr edia 

a mestskej zelene, ktorí pripravili stanovisko z po hľadu 

životného prostredia.  

Čiže to, čo sme my mohli da ť, sme dali k dispozícii 

prostredníctvom tohto stanoviska. Limitovalo nás na jmä to, 

že nepoznáme detaily, technické parametre a mnohé i né 

súvislosti. Snažili sme sa v stanovisku skôr upozor ni ť na 

tie faktory, ktoré budú ovplyv ňova ť naše posudzovanie 

projektu, pokia ľ dostaneme nejaké návrhy.  

Takže v tejto súvislosti chcem poveda ť to ľko, že to 

stanovisko považujeme za predbežné a takto by som p rosil, 

keby ste ho aj vnímali.  
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Kolegyne sú pripravené vám veci vysvetli ť, pokia ľ by 

ste chceli ís ť do detailov.  

Čo sa týka procedúry, rozumiem veciam tak, pretože s me 

komunikovali s ministerstvom hospodárstva, že ani n a 

budúcom zastupite ľstve sa nezú častní minister hospodárstva 

tak, ako sme ho pozývali, čiže je pripravení prís ť najprv, 

najskôr na 13. decembra, na naše decembrové zastupi te ľstvo, 

ale chcel by predtým, aby sa uskuto čnila tá odborná 

diskusia s poslancami, odborníkmi, zástupcami ob čianskeho 

združenie. Čiže kým príde prezentova ť veci na 

zastupite ľstvo, chcel by zorganizova ť spolu s mestom 

odbornú prezentáciu pre poslancov a ďalších 

zainteresovaných, ktorá by bola vedená teda na odbo rnej 

úrovni.  

Toto dávam len akoby doplnenú informáciu, pretože t á 

dnešná sa sústre ďuje najmä na stanoviská, ktoré vám 

v minulosti chýbali. My sme doplnili to, čo sme vedeli 

a v takej kvalite, v akej sme schopní to spracova ť bez 

podkladov, ktoré by sme potrebovali z ministerstva.   

Toľko z mojej strany úvodné slovo. Ešte raz opakujem, 

pokia ľ by boli otázky, pripomienky, budú reagova ť aj moje 

kolegyne.  

Otváram rozpravu k bodu číslo tridsa ť.  

Nech sa pá či.  

Ako prvý sa do nej hlási pán poslanec Len č.  

Nech sa Vám pá či, pán poslanec. 
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Ing. Peter   L e n č , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo, pán primátor. 

Chcem istým spôsobom oceni ť, že pribúdajú tie 

stanoviská, aj ke ď nie takým tempom ako som si to ja 

predstavoval, ale predsa len sa to teda nejako z ro kovania 

na rokovanie zlepšuje. Mne tam stále chýba ale stan ovisko 

Bratislavskej vodárenskej spolo čnosti, ktoré považujem za 

dos ť, dos ť významné a, a o čakávané. Neviem, neviem kde tu 

je problém.  

Mám, mám takú informáciu, že, že stále, stále nejak  

tak jedna strana sa vyhovára na druhú. Nie sú podkl ady. Nie 

je oficiálna žiados ť, nie je neviem čo všetko možné. A mám 

pocit, neviem, či to mám hodnoti ť ako strkanie hlavy do 

piesku a čo si teda o tom myslie ť aj vzh ľadom na to, na čo 

tu minule upozornili aktivisti, že teda členom 

predstavenstva a významným funkcionárom v BVS-ke je  pán, 

ktorý je tiež v predstavenstve TRANSPETROLU, čo teda ja 

považujem za, za istý konflikt záujmov.  

Zatia ľ to ľko. Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Ďalší prihlásený je pán poslanec Šindler.  

Nech sa pá či. 

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

Ďakujem pekne za slovo, pán primátor. 
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Ja som vedel o programe dnešného rokovania pod bodo m 

tridsa ť a som požiadal mailom celé predstavenstvo, ktorého  

členom je aj inžinier Gajarský, ktorý bol na v čerajšom 

rokovaní predstavenstva, aby sme sformulovali názor , ktorý 

by som tu dnes prezentoval. A z úst predsedu 

predstavenstva, môžem konštatova ť a myslím si, že to môže 

byť aj spolo čné stanovisko aj dozornej rady, že by sme 

vyjadrenie k tomu, že sme proti akémuko ľvek možnému 

ohrozeniu vodných zdrojov ako BVS-ka a ropovod cez 

Bratislavu a cez mestský koridor a ponad Dunaj, je 

ohrozením vodných zdrojov, ktorými sú napájané Brat islava 

a okolie prostredníctvom siete BVS a BVS je priprav ená na 

konkrétnu požiadavku technického riešenia reagova ť 

konkrétnym názorom tým, že dá svojich odborníkov, p rípadne 

dá finan čné zdroje na vonkajšie, alebo stanoviská podporné 

k tretím stranám, ale doposia ľ, aj ke ď sme na tú tému 

komunikovali neprišla žiadna písomná žiados ť, ani žiados ť, 

ktorá by požiadala BVS-ku, aby stanovisko k ropovod u 

poskytla. 

Čiže ke ď nie je požiadavka, nie je ani stanovisko.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Pán námestník Budaj. 

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

Ďakujem pekne, pán primátor.  
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Ja som sklamaný z toho, že minister neprí, že 

nepovažuje mesto Bratislava a jeho ob čanov, vôbec nehovorím 

o nás, my sme tu nie dôležití, mesto Bratislava a j eho 

občanov, za dostato čných partnerov, aby prišiel jasne 

poveda ť, čo má v úmysle budova ť vláda na území tohoto 

ekológiou ve ľmi ťažko skúšaného mesta.  

My sme boli desiatky rokov takzvané mesto takzvané 

mesto chémie, boli sme jadrom chemického priemyslu 

Slovenskej republiky v tých najškodlivejších látkac h, ktoré 

práve ve ľmi mimoriadne ohrozovali spodné vody. Napríklad 

pri výrobe viskózového hodvábu alebo ešte vä čšmi pri výrobe 

gumárenských urých ľova čov, ktoré vyrábala CHZJD. Sta čil 

jeden liter gumárenských urých ľova čov a, keby, keby sa 

dostal priamo do spodnej vody a boli by zni čené mnohé naše 

zásoby.  

Prežili sme to akosi bez zásluhy vlády. Trh vyrieši l, 

že mnohé tieto prevádzky zahynuli a iné sme museli obmedzi ť 

kvôli legislatíve Európskej únie a potom sa im už 

neoplatilo robi ť ekologické opatrenia. Odišli z mesta.  

Mesto má lepšie ovzdušie, má lepšiu ekológiu. Uchrá ňme 

tento trend, hoci hovorím, neni zaslúžený ani mests kí 

poslanci, ani vládni poslanci, ani národní, národne j rady 

alebo VÚC-ky sa o ň nejak zásadne nezaslúžili.  

My sme chceli od pána ministra v tejto chvíli len 

poctivé informácie. A samozrejme, aj takú informáci u a tá 

by mala by ť pre všetkých obyvate ľov Slovenska, v čom je 

strategický úmysel slovenskej vlády pri rozhodovaní  o tejto 

veci.  
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Lebo zas na druhej strane, je tu aj podnik Slovnaft , 

ktorý zamestnáva ľudí a v Bratislave je už jednou z mála 

výrob v takom segmente. Keby v Bratislave nebolo 

Volkswagenu, tak pokia ľ ide o nízkokvalifikované práce, tak 

už je tu hlboká, hlboká nezamestnanos ť. Aj to je aspekt, na 

ktorý, isteže, vedenie mesta a dobrí hospodári v me ste 

musia prihliada ť.  

Preto sme chceli diskusiu  a informáciu. Odkaz, že 

pred vo ľbami do VÚC to nemôžem prezradi ť, tak toto je odkaz 

veľmi zlý. Obávam sa, že skôr unikol nedopatrením a st ále 

verím, že má k tomu aj pán minister stále príležito sť a to 

práve pred vo ľbami do VÚC. Nalejte, pán minister, 

Bratislav čanom čistej vody. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Pani poslanky ňa a starostka Feren čáková.  

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

Ďakujem, pán primátor. 

Ja by som tiež chcela po ďakova ť za materiál, ktorý nám 

bol predložený. Škoda, že až dnes, pretože nebol čas teda 

si ho nejako preštudova ť, len teda tak zbežne. Ale skuto čne 

je dos ť obsaž, obsažný, obsiahly a zaujímavý.  
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Možno teda poviem slová, ktoré tu už odzneli na 

minulom zastupite ľstve, teda ke ď sme mali tento bod tiež 

zaradený na minulých zastupite ľstvách. Ale napriek tomu mi 

to nedá.  

Dnes ráno sme s kolegami starostami a aktivistami 

navštívili alebo boli položi ť veniec práve pri vodnom 

zdroji v Podunajských Biskupiciach, ktorý vlastne z anikol 

pred štyridsiatimi dvomi rokmi, kde ešte dnes na pl oche, 

teda na povrchu tej vodnej hladiny stále vidno pozo statky 

takých mastných škv ŕn nejakých látok. A skuto čne, toto by 

nám malo by ť mementom, aby do budúcny, do budúcna sme ani 

len nepripustili, aby vôbec k nejakej katastrofe, a lebo 

havárii došlo.  

Čiže, tie slová o tom ako dnes je všetko bezpe čné, 

viete, ni č nie je bezpe čné. Technika môže zlyha ť, aj ľudský 

faktor.  

Len, len znovu by som chcela zopakova ť, že ten vodný 

zdroj, ktorý bol zamorený, tak zamorilo sa stotisíc  kubíkov 

pitnej vody vtedy. Stotisíc kubíkov, čo nie je malé 

množstvo.  

A čo sa týka plochy, osemnás ť celé dva hektára 

spodných vôd. 

Trasovaním, navrhovaným trasovaním ropovodu, tak ak o 

je to momentálne riešené, cez Einsteinovu, nie je t o ďaleko 

od vodných zdrojov, ktoré sú aj ROL, Rusovce – Ostr ovné 

lú čky, ktoré sú momen, ktoré sú teda v našom katastrál nom 

území, kde skuto čne mohlo by dôjs ť k ďalšiemu tak, tak, 

k ďalšej takejto havárii a k strate, nenávratnej strat e, 
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toho bohatstva, ktoré teda Slovenska republika má 

a Bratislava.  

Čiže naozaj jednozna čne by som potom prosila do 

budúcna, teda aj toto zastupite ľstvo, aby skuto čne toto 

smerovanie sme jednozna čne zamietli, alebo trasovanie.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Pani poslanky ňa Černá.  

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

Ďakujem za slovo. 

Bridí sa mi, že vôbec o tomto materiály zas rokujem e. 

Mali by sme poveda ť raz pre vždy, že nesúhlasíme s týmito 

nápadmi ministra hospodárstva, ktorému akurát asi z áleží na 

jeho hausbóte ale ur čite nie na blahu Bratislavy a na jej 

podzemných vodách.  

Takže, dajme tam raz na vždy. Pán primátor, Ty si 

povedal, že bez nás to vláda nemôže schváli ť. No tak teda 

o tom pochybujem. To teda môže. A k ľudne to urobí, ale 

možno by sme my mohli urobi ť nie čo proti. Možno by sme 

mohli da ť výzvu Bratislav čanom proti tejto idiotskej, no, 

situácii, aby som nepovedala škaredší význam.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Na toto vystúpenie dve faktické poznámky.  

Pán poslanec Drozd.  

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

Ďakujem pekne. 

Ja chcem poveda ť iba to, že toto nie je nová vec, neni 

to výmysel sú časného ministra hospodárstva. Toto, táto 

záležitos ť je tu, pod ľa mňa, viac jak osem rokov. A ke ď sme 

začali o tomto rozpráva ť, tak tu bol materiál od pána 

ministra Miškova, mali sme ho tu na stole. A tiež t o nie, 

nebol výmysel pána ministra Miškova, ale proste rob il veci, 

ktoré našiel na stole. 

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. 

Ja by som chcel da ť do pozornos ť pani kolegyni Černej, 

že tu existuje platné uznesenie, kde, myslím že, ab solútna 

väčšina poslancov tohto zastupite ľstva sa vyjadrila, že je 

proti tomu, proti trasovaniu ropovodu cez koridor m esta. 

A ja mám skôr pocit, že aj tieto podporné stanovisk á, ktoré 
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žiadame od, od organizácií a odborníkov, že sledujú  ten 

cie ľ, presved či ť, aj Vás pán primátor, nehnevajte sa na 

mňa, ale nezdáte sa mi celkom presved čený a stotožnený 

s tým, s tým, čo poslanci schválili a aký je názor na, na 

vedenie ropovodu cez mesto.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec, ak je to o tom, že chcete m ňa 

presved či ť, tak potom nemusíte šikanova ť zamestnancov, aby 

pripravovali stanoviská v štádiu, ke ď ešte nemôžu detailne 

vyjadri ť veci.  

Ak toto máte na mysli, tak si o tom urobme diskusiu . 

Ja zdie ľam ten istý názor, čo prijalo zastupite ľstvo 

a všade to verejne hovorím.  

Ja si myslím, že ropovod, tak ako sme ho odmietli, sme 

urobili správne, pretože nemáme žiadne podklady na to, aby 

sme mohli poveda ť iný názor. My hovoríme o tom, že ropovod 

cez mesto si neželáme.  

Nevieme posúdi ť dopady, to písali moje kolegyne v tom 

stanovisku. O tom aké to bude ma ť z h ľadiska ochranného 

pásma dopady napríklad na funk čné využitie územia. Nevieme 

posúdi ť dopady na stav vody.  

My sme tu napísali dnes faktory, ktoré všetky by ma l 

zodpoveda ť minister a mal by sa sem naozaj prís ť postavi ť 

a poveda ť: uchádzam sa o vašu podporu preto a preto a na 
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vaše otázky, ktoré ste identifikovali, odpovedám ta k a tak. 

Neurobil to.  

Nemôže o čakáva ť žiadnu inú reakciu z našej strany, než 

to, že povieme, nechceme. Nechceme nie čo, z čoho máme 

obavy, strach. Tak, ako ich máte vy, tak ich mám aj  ja. Ja 

nechcem ohrozi ť stav a zásoby pitnej vody na území 

Bratislavy a širšie na Žitnom ostrove, pretože to s i nikto 

z nás nemôže zobra ť na triko.  

A, a zatia ľ nikto nepovedal, akým spôsobom sa tomuto 

chce ministerstvo hospodárstva vyhnú ť.  

Čiže ja rozumiem tomu o čo sa snažíte. Posunú ť ten 

problém dopredu, ale minister má uznesenie, ve ď ste ho tu 

citovali, že musí ten problém rieši ť v spolupráci so 

samosprávami na úrovni kraja, na úrovni mesta.  

Ja som zvedavý, kedy to chce urobi ť. Zjavne nebude 

môcť splni ť to uznesenie do konca tohto roku, pretože 

s nami tú diskusiu ešte neza čal. Ak ju za čne 13. decembra, 

tak má ve ľmi malú šancu na to, že, že nejakým spôsobom 

uspeje.  

Čiže v tomto smere nemáme rozdiel Vy a ja. Možno sa 

každý inak vyjadrujeme. M ňa najviac mrzí to, že ke ď sa bez 

argumentov povie, takto to bude. Alebo takto to neb ude. Mne 

je bližšia diskusia, argumenty a potom si z toho mô žem 

nie čo vybra ť.  
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V situácii, v ktorej sme, hovorím jednozna čne nie tomu 

zámeru, ktorý bol predložený. Čiže mestský koridor bez 

toho, aby sme vedeli detaily.  

Pani námestní čka Nagyová Džerengová má faktickú 

poznámku.  

Nech sa pá či. 

Ing. Petra   N a g y o v á  D ž e r e n g o v á ,  námestní čka 

primátora a poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem za slovo, pán primátor. 

Zdá sa, že bez oh ľadu na to, kto tento zámer 

predložil, ako povedal pán poslanec Drozd, naozaj t o bolo 

opäť vynesené na svetlo Božie možno práve pánom ministr om 

Miškovom, bývalým, ale nie je to podstatné. Postatn é je to, 

že my stále môžme urobi ť ten krok spä ť. Ak sa pozriete do 

Rakúska, ako také memento toho, tam stojí postavená  atómová 

elektráre ň, ktorá neb, nikdy nebola spustená do prevádzky.  

Čiže nikdy nie je neskoro urobi ť ten krok spä ť. A ja 

verím, že vláda a ten krok stále môže urobi ť spä ť. Aj 

napriek tomu, ako Vy ste povedali, že pán minister nechce 

prís ť sem, lebo si myslí, že je to téma, ktorá súvisí 

s vo ľbami do VÚC-ky. Možno je to len tak na časované. Ja si 

to nemyslím. A myslím si, že mali by sme dôraznejši e 

vyjadri ť náš postoj za mesto, aj za všetkých.  

Ja som ve ľmi rada, že sa tu všetci s týmto zhodujeme. 

Pretože to, že sú nejaké pozemky vykúpené, nemôže b yť 

dôvod, aby ropovod viedol cez hlavné mesto.  

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 Jégh.  

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Chcela by som iba to ľko doda ť, že mal neuverite ľnú 

príležitos ť pán minister hospodárstva terajší urobi ť krok 

spä ť a poveda ť, že nie.  

On to neurobil, to znamená, že nejaká vyššia moc za  

ním stojí, ktorá ho tla čí niekde. Čo nám nevyhovuje.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Ešte pán poslanec Bendík.  

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

Ďakujem pekne. 

Ja by som rád doplnil Petru.  

My teda nemusíme urobi ť ani krok spä ť, my urobme ale 

krok vpred. Pretože zakia ľ ten ropovod nestojí, tak niet čo 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pani námestní čka Kimerlingová. 

Ing. Viera   K i m e r l i n g o v á ,     

I .  námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

V tomto materiáli, ktorý nám je predložený, je aj 

stanovisko pani hlavnej architektky a ona tam v záv ere 

cituje uznesenie, ktoré som ja navrhla ešte v júni.  Aby sme 

bezodkladne za čali obstaráva ť zmenu územného plánu. V tomto 

zmysle, že si neželáme, aby cez územie mesta šiel k oridor 

ropovodu.  

Takže od vtedy už ubehlo štvr ť roka, tak možno je už 

je aj čas, aby sme skontrolovali toto uznesenie, čo sme 

urobili.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne.  

Pán poslanec Hr čka má slovo.  

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Ja sa chcem spýta ť, existujú výjazdové zasadnutie 

komisie, výjazdové zasadnutie vlády. nemôže ma ť toto 

zastupite ľstvo výjazdové zasadnutie u pána ministra? Že 
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teda ke ď on nemôže prís ť k nám, tak my by sme prišli 

k nemu? 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec, navrhol nám presne to, čo ste teraz 

povedali. Tá odborná diskusia bude s vami. Ja vás v šetkých 

pozvem. Či to bude v tejto miestnosti, alebo tam, kde by 

sme sa všetci zmestili a mali tam aj prezenta čnú techniku, 

aj všetko, čo potreba na to, aby sme mohli naozaj vecne 

a odborne diskutova ť.  

Ja si myslím, že to je nejaký priestor a predpoklad ám, 

že pán minister prijme aj tú časť našej ponuky, kde sme 

povedali, že sme pripravení zorganizova ť verejnú 

prezentáciu.  

Ja si myslím, že toto nemožno rieši ť len v uzavretej 

miestnosti s poslancami a odborníkmi. My trváme na tom, že 

to má by ť prezentované verejnosti. To sa dotýka obyvate ľov, 

nie len nás, ktorí tu sedíme a zastupujeme obyvate ľov. To 

sa dotýka všetkých. K tomuto sa zatia ľ ministerstvo 

nevyjadruje ve ľmi pozitívne, ale zrejme to má svoju 

postupnos ť. To znamená, v prvom kole urobíme tú odbornú 

prezentáciu, potom vystúpenie pána ministra na 

zastupite ľstve a ja predpokladám, že prijme pozvanie aj na 

verejnú prezentáciu, ktorá by mala nasledova ť, pretože 

inak, inak by som si to nevedel predstavi ť.  
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Proste o takomto probléme musí a má by ť informovaná aj 

verejnos ť.  

Opäť dve faktické poznámky na moje zrejme vystúpenie.  

Pán poslanec Len č.  

Ing. Peter   L e n č , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo, pán primátor. 

Keď spomínate, teda, to stretnutie s pánom ministrom, 

tak ja som sa už snažil teda nejako cez pani námest ní čku 

posunú ť Vám takú, takú žiados ť, ktorú, myslím, že by sa 

s ním stotožnili aj kolegovia poslanci. Ke ď budeme o tom, 

o tom rozpráva ť s pánom ministrom, tak by sme poprosili, 

keby nám dopredu mohol posunú ť nejaké materiály na túto 

tému, aby sme sa aj my vedeli na to, na to pripravi ť, 

skonzultova ť a aby sme vedeli, boli teda pripravení 

reagova ť na patri čnej úrovni.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pani poslanky ňa Černá.  

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

Priatelia, ja vám neberiem nádej. Ja som pod 

ministerstvom hospodárstva bola roky. Ministerstvo je 

ťažkohubý kô ň. Ak ho nedonúti verejnos ť, tak nebude s nami 

vôbec komunikova ť, leda nejaký, maximálne na úrovni 

vedúceho odboru. To je jedna vec.  
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A druhá vec. Spome ňte si, jak vláda zacúvala pri 

čipovaní psov. Pretože bolo aj úplne jasné, že urobi li 

hovadinu, ke ď to jaksi nariadili, lebo že to nenariadila 

Európska únia, to bolo jasné, no a zatáhli spáte čku. Len 

sta čilo, že sa pár stotisíc ob čanov ozvalo. A pre čo, 

Bratislava nemá pár stotisíc ob čanov? 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pani Marta, pán minister chce prís ť. Už som to 

povedal. Má na to svoj názor, na tú postupnos ť a nebude to 

tak, že nám pošle vedúceho odboru. Taká komunikácia  tam nie 

je. Uvidíte, ke ď prídete na tú prezentáciu.  

Pani hlavná architektka má slovo.  

Ing. arch. Ingrid Konrad,  hlavná architektka: 

Ďakujem za slovo. 

Mňa mrzí, že ste dostali to stanovisko až teraz na 

stoly. Je za tým ve ľa práce, ve ľa rešerše.  

Ja som sa snažila pochopi ť, pre čo sa ocitol, ocitla 

trasa ropovodu v územnom pláne z roku 2007, ke ď v roku 

2004, 2005, 2005, de facto ministerstvo životného 

prostredia posúdilo túto trasu a deklaroval ju ako 

absolútne neprípustnú.  

A ke ď som si, sa študovala ďalej územný plán teraz 

platný z 2007, tak on tam aj deklaruje, že pre čo sa teda 

táto trasa, napriek všetkým týmto záporným stanovis kám opä ť 
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zjavila, pretože bola v súlade s územným plánom BSK  a tak 

ďalej, a tak ďalej.  

A zárove ň, v tomto istom územnom pláne, teraz 

aktuálnom, a ja som tam tú vetu aj, aj pod čiarkla, stojí 

veta: Iný koridor pre produktovody SBL už na území mesta 

nie je  k dispozícii.  

Čiže de facto ten, čo sa posudzoval v 2005-tom bol 

posúdený ako negatívny a v samotnom našom územnom p latnom 

územnom pláne píšeme, že iný neni k dispozícii.  

Čo sa týka stratégií, pán poslanec Drozd má pravdu. 

Tento materiál vznikol v roku 2003, do histórie, ke ď ešte 

JUKOS a tak ďalej, bol pri tomto, pri tomto celom dianí.  

Ja chcem len upozorni ť na to, že za tých desa ť rokov 

sa ve ľa zmenilo. Mne sa podarilo stretnú ť aj so zástupcami 

Transpetrolu, preto mi to aj možno tak dlhšie trval o, ktorí 

mi tento projekt odprezentovali a sami deklarovali,  že 

vlastne je to, je to ur čitá stratégia na najbližších 

päťdesiat rokov.  

Máme ropný zlom, my nevieme momentálne posúdi ť aká je 

stratégia. Čítala som si najnovšie čísla ÖMV, úplne 

aktuálnu správu zo septembra 2013, ÖMV má problémy 

s dodávkami ropy z Líbie, z krajín Blízkeho východu . Čiže 

tá, tá situácia sa rapídne mení.  

Ale ani o tom nechcem hovori ť. Chcem len upozorni ť na 

jeden materiál, ktorý sa v našom, v našej správe ne ocitol. 

Je to záležitos ť životného prostredia. Momentálne je 
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posudzovaná EIA, SEA na, na takzvanú, takzvanú 

rekonštrukciu ropovodu Družba 1, spájajúceho PS Tup á s, s, 

neviem po ma ďarsky Sa, Százhalombattu v Ma ďarskej, ďakujem, 

v Ma ďarskej republike.  

A čo je podstatné  z tohoto materiálu, citujem: Ú čelom 

rekonštrukcie ropovodu Družba je zabezpe čenie plnohodnotnej 

alternatívnej dodávky cez tento ropovod pre Slovens kú 

republiku aj rafinériu Slovnaft. Kapacita ropovodu bude 

zvýšená na 6 miliónov ton ro čne, čo umožní pokry ť všetky 

potreby, ktoré Slovenská republika a jej ob čania potrebujú 

dnes ale aj v budúcnosti.  

Táto istá veta sa, myslím, nachádza aj v, 

v strategickom programe energetiky. Neviem, ako sa teraz 

ten materiál presne volá, ktorý tu máme predložený,  takže 

dávam len do pozornosti, že vlastne momentálne sa u ž rieši 

projekt, teda Družba 1 a takéto prís ľuby, že pokryjú 

dostato čne naše požiadavky do budúcnosti je tu.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

K tomu jedna faktická poznámka.  

Pán poslanec Drozd. 

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

Ďakujem pekne, pani hlavná architektka.  
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Ja si myslím, že príde čas, naozaj, Viede ň 

a Bratislava sú dve hlavné mestá, ktoré sú ve ľmi blízko pri 

sebe. Obidve majú letiská, obidve majú rafinérie. J a si 

myslím, že v tejto globálnej ekonomike príde čas, ke ď 

naozaj, tieto dve rafinérie nebudú ved ľa seba.  

Ja viem, že každý štát má strategické záujmy, ale 

možno ten trh to vyrieši tak, že aj ten Slovnaft, m ožno tu 

nebude. A nebude potrebný ani to, to prepojenie Sch wechat, 

Bratislava – Schwechat.  

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pani poslanky ňa Augustini č, nech sa pá či.  

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

Ďakujem za slovo. 

Keďže tu bol spomínaný môj stranícky kolega, 

exminister hospodárstva Juraj Miškov, takže rada by  som 

veci uviedla na pravú mieru, vzh ľadom na to, že teda tu nie 

je a nemôže to uvies ť on.  

Pokia ľ viem a pokia ľ mi on sám povedal, tak práve za 

jeho éry bola odmietnutá trasa cez Žitný ostrov v ďaka jeho 

pri čineniu. Čiže tam je najvä čšia zásobáre ň pitnej vody. 

Čiže tadia ľ to, tá trasa bola odmietnutá.  

A pokia ľ viem, tak bola vytvorená komisia, kde mohlo 

mesto a vyšší územný celok nominova ť svojich ľudí, ktorí 
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tam chodili. Ja myslím, že to pán primátor potvrdí,  že 

mesto tam malo svojich zástupcov a mohlo sa k daným  veciam 

vyjadrova ť. Čiže len, aby sme mali tieto informácie.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne.  

Keďže sa nikto z poslancov nehlási, chcem vás 

informova ť, že sa do diskusie prihlásil pán Dragun, ktorý 

je predsedom ob čianskeho združenia Nie ropovodu.  

Chcem sa opýta ť, kto súhlasí  s jeho vystúpením, nech 

zdvihne ruku.  

(Hlasovanie.) 

Ďakujem vám ve ľmi pekne.  

Pán Dragun, nech sa pá či, máte priestor na 

trojminútové vystúpenie.  

Občan   Miroslav   D r a g u n , zástupca ob čianskeho 

združenie Nie ropovodu: 

Dobrý ve čer.  

Ja vás nebudem dlho zdržova ť. Ja len pár informácii, 

ktoré získalo naše ob čianske združenie za posledných, za 

posledný mesiac.  

Taká naj čer čejš, naj čerstvejšia informácia z dnešného 

rána z Podunajských Biskupíc s pánom Mrvom, s pánom  

starostom a už tu nie je, škoda, sme sa stretli s p ani 

Kitze a dostali sme informáciu, že ani ich miestni poslanci 
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z Kitze nemajú informáciu o tom, že by ich intravil ánom 

obce mal vies ť ropovod. Takže v roku 2010 boli informovaní 

o tom, že tento projekt skôr pôjde do úzadia, že sa  nebude 

realizova ť a zostali celkom prekvapení, že opä ť sa otvorila 

táto téma a že ropovod by mal vies ť intravilánom obce 

Kitze.  

K tej BVS-ke a k tomu jej stanovisku.  

Je pre m ňa prekvapujúce, že má problém, toto 

stanovisko posla ť BVS-ka posla ť poslancom. Ja som vám teraz 

rozposlal stanovisko Bratislavskej vodárenskej spol očnosti, 

ktoré nášmu združeniu poslali 26., eee, 27. júna. 

A argument, že nemajú nejaké technické informácie a si 

neobstojí, ke ďže Bratislavská, zástupcovia Bratislavskej 

vodárenskej spolo čnosti minulý týžde ň rokovali so 

spolo čnos ťou Transpetrol na tému ropovodu a stretli sa na 

Šumavskej v sídle Transpetrolu, kde debatovali o tý chto 

veciach. A boli tam aj zástupcovia predstavenstva t ejto 

spolo čnosti.  

A len doplním pani hlavnú architektku k tomu ropovo du 

Družba 1 a prepojenie. Je to v podstate ropovod ADR IA, 

o ktorom sa hovorí dlhodobo. 

A možno posledná poznámka k vystúpeniu pani 

Augustini č. A to len to, že najvä čšie zásoby pitnej vody 

pre Bratislavu nie sú primárne na Žitnom ostrove al e na 

pravom brehu Dunaja. Sú to Rusovce Ostrovné lú čky 

s kapacitou 2.350 litrov sekundových, ktoré zásobuj ú 

primárne celú Bratislavu.  

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 vystúpenie pánovi Dragunovi.  

Ja už len do tej diskusie pridám jednu poznámku, kt orá 

sa týka Bratislavskej vodárenskej.  

Ja ke ď som bol v auguste na kontrolnom dni, nazvime to 

takto a prezentácie výsledkov spolo čnosti za dva roky od 

nástupu nového vedenia, stretol som sa s predstaven stvom 

a v takej neformálnej časti som im hovoril o tom, že mesto 

požaduje spracovanie stanoviska Bratislavskej vodár enskej 

ku ropovodu, pretože sme o tom v júni rokovali tu n a 

zastupite ľstve, prijali sa stanoviská a bolo jasné, že sa 

majú vyjadri ť. Ak potrebujú na to nejaký papier, aby sme im 

na to poslali, že pošlite, áno, nech sa pá či.  

Predpokladám, že to rokovanie s Transpetrolom 

prinieslo vecné informácie, ktoré Bratislavská vodá renská 

využije na to, aby to stanovisko odprezentovala.  

Čiže my ich formálne požiadame ešte raz. Ja som to 

urobil osobne a boli tam všetci členovia predstavenstva 

vrátane generálneho riadite ľa. Čiže nemyslím si, že by 

v tomto mohol by ť problém. Ale ak je, pošlem im žiados ť 

oficiálnu a predpokladám, že dostanem oficiálnu odp ove ď. 

Samozrejme, že vám ju predložím.  

Takže len na doplnenie k tomu, čo tu zaznelo.  

Ja myslím, že sme z h ľadiska tých vecných otázok 

povedali, povedali dos ť. 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 24. októbra 2013  

 382 

 

Keďže sa už nikto k tejto téme nehlási, uzatváram 

možnosť sa prihlási ť a dám priestor pre návrhovú komisiu.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Budeme hlasova ť o novom návrhu uznesenia, ktoré nám 

bolo rozdané neskôr, mestské zastupite ľstvo berie na 

vedomie Informáciu o stave príprav ropovodu.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte o tomto návrhu 

uznesenia.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Dvadsa ťdevä ť prítomných, 

dvadsa ťdevä ť za, nikto proti, nikto sa hlasovania 

nezdržal. 

Konštatujem, že sme prijali platné uznesenie. 

 

 

 

 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 24. októbra 2013  

 383 

BOD 30A NÁVRH NA DOPLNENIE UZNESENIA 

MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO 

MESTA SR BRATISLAVY Č. 410/2011 V 

ČASTI A ZO D ŇA 15. 12. 2011 K 

PROJEKTU INTEGROVANÉ STRATÉGIE 

ROZVOJA MESTSKÝCH OBLASTÍ PRE 

HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

BRATISLAVA- SOCIO-EKONOMICKÁ 

ANALÝZA 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Teraz ideme na bod 30A, ktorým je Návrh na doplneni e 

uznesenia k Integrovaným stratégiám rozvoja mestský ch 

oblastí k Socio-ekonomickej analýze. 

Materiál ste dostali dnes ráno. Jedná sa len o to, aby 

sa technicky doplnilo to uznesenie tak, aby sme moh li 

získa ť finan čné prostriedky. Ni č iné ten materiál 

neobsahuje.  

Prosím o podporu tohto materiálu.  

Otváram diskusiu k bodu 30A. 

Keďže sa do nej nikto nehlási, uzatváram možnos ť sa 

prihlási ť.  

Prosím návrhovú komisiu.  
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Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia tak, ako nám bolo píso mne 

predložené, mestské zastupite ľstvo schva ľuje  doplnenie 

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 ťjeden prítomných poslancov, 

tridsa ť za, nikto proti, jeden sa zdržal. 

Prijali sme platné uznesenie. 

 

 

 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 24. októbra 2013  

 385 

BOD 30B PROTEST KRAJSKEJ PROKURATÚRY 

BRATISLAVA PROTI VŠEOBECNE 

ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU 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 30B je Protest Krajskej prokuratúry Bratislava 

proti vézeten hlavného mesta číslo 11/93 o podmienkach 

používania erbu.  

Pán prokurátor nás upozor ňuje na situáciu, že máme 

dvadsa ť rokov vydané všeobecne záväzné nariadenie, pri čom 

zákon hovorí, že podmienky, respektíve pani prokurá torka, 

hovorí o tom, že mali by sme to, mali by sme rešpek tova ť 

zákon, ktorý hovorí v zákone o Bratislave, že to má me 

rieši ť prostredníctvom štatútu.  

Čiže návrh je vyhovie ť a predloži ť návrh na zrušenie 

toho vézetenka a vráti ť sa samozrejme do štatútu, či sú tam 

všetky tie ustanovenia, ktoré tam majú by ť.  

Otváram diskusiu, do ktorej sa hlási pani poslanky ňa 

Dyttertová faktickou poznámkou. Nech sa pá či. 

Anna   D y t t e r t o v á , poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem pekne. 
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Ja som už ráno hovorila, že som nevedela, ke ďže ten 

materiál bol dodato čne predložený, ale po, po konzultácii 

s mojimi kolegami, s ktorými sme sa venovali erbu, sme 

skonštatovali, že toto je len zrušenie toho ve ľmi starého 

uznesenia, ni č viac. Všetky dôležité a potrebné veci sú 

riešené v našom štatúte a sú tam uvedené teda už v novej 

podobe a s rešpektovaním zákona heraldického.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Pán poslanec Šov čík.  

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

Ja som len rád, že naša ostražitá prokuratúra si po  

dvadsiatich rokoch všimla, že nejaké naše všeobecne  záväzné 

nariadenie neni v súlade so zákonom.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec, ostražitá prokuratúra teraz preveruje  

jedno po druhom a to nie len v Bratislave, ale na c elom 

Slovensku. Na ZMOSE už sme diskutovali o tom, že čo sa 

deje, lebo sa zrazu naozaj stala ve ľmi ostražitou. Ve ľmi 

ostražitou.  

Keďže nie sú ďalšie prihlášky, poprosím návrhovú 

komisiu.  
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Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Budeme hlasova ť o návrhu uznesenia tak, ako nám bolo 

písomne predložené, mestské zastupite ľstvo v bode 

A vyhovuje, a v bode B žiada riadite ľa magistrátu.  

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, 

dvadsa ťdevä ť za, nikto proti, jeden sa zdržal 

hlasovania. 

Konštatujem, že sme prijali platné uznesenie. 

 

 

BOD 30C NÁVRH NA ZMENU UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO MESTA SR 

BRATISLAVY Č. 1271/2013 ZO D ŇA 25. – 

26. 9. 2013 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Bod 30C je Návrh na zmenu uznesenia o bunkroch.  
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Priznám sa, že moji kolegovia to síce pripravili 

rýchlo, ale nie som z toho úplne š ťastný, pretože vypustili 

to, že máme nejaký konflikt s Devínskou, ale v Deví nskej sa 

potom neuchádzame o žiadny bunker. Čo teda nie je úplne 

presne to, čo sme chceli. My sme sa chceli uchádza ť. 

Petržalku sme doplnili na základe pána poslanca Fia lu, to 

si iste pamätáte. Ale keby sme to prijali tak, ako je to 

predložené, tak máme len Petržalku a Devínsku sme 

vypustili, lebo tam sa o ten náš zaujímavý bunker u chádza 

Bratislavský samosprávny kraj.  

Ale v Devínskej Novej Vsi tých bunkrov je strašne 

veľa, čiže ak si BSK berie dvojku, tak ja navrhujem, aby 

sme my zostali na trojke. Proste nie čo, aby sme. Aby sme sa 

o nie čo uchádzali, aby sme vyvíjali aktivity, pretože je 

o tie bunkre záujem aj zo strany ob čianskych združení, 

predstavujú istý element, istý formát na to, aby sm e mohli 

pracova ť aj s touto historickou pamä ťou, ktorá je tu 

prezentovaná práve prostredníctvom bunkrov.  

Takže som rád, že ste to predložili ale by som troš ku 

to uznesenie navrhol pozmeni ť. Verím, že mi pomôže bu ď pán 

poslanec Fiala alebo niekto, aby sme to spolo čne urobili. 

Tentokrát (poznámka:  po čuť hovor mimo mikrofón, a 

zasmiatie), proste navrhujem, aby sme tam doplnili to, že 

namiesto dvojky dáme trojku a necháme tam aj tú Dev ínsku aj 

Petržalku.  

(poznámka:  po čuť hovor mimo mikrofón) 

Materiál tu je predložený proste, máte tu zoznam tý ch 

bunkrov. Je to úplne v poriadku. Proste, my sme chc eli 
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dvojku, chce ju BSK, chceme by ť ústretoví, pustíme mu ju, 

ale uchádzajme sa o nie čo iné.  

Proste chceme by ť aktívni v tom, že v tých bunkroch sa 

dajú robi ť zaujímavé aktivity ob čianske a iné. Ak nebudeme 

mať ni č, tak samozrejme, sa to proste ostane v rukách štát u 

alebo neviem koho iného a my prestaneme ma ť možnos ť to 

nejakým spôsobom ovplyv ňova ť.  

Čiže navrhujem, aby sme to urobili inak, než teda sa  

to pripravilo, lebo materiál sa zrodil v čera na diskusii 

s predsedami klubov. Je dobré, že je tu, len sme ne mali 

šancu ho diskutova ť s pánom vedúcim, čiže ja by som to 

chcel urobi ť takýmto spôsobom. Čiže nevypusti ť, ale 

z dvojky urobi ť trojku. To je celé.  

30C, otváram diskusiu.  

(poznámka:  po čuť hovor mimo mikrofón) 

Nepotrebujem, autoremedúrou to urobím.  

Čiže ke ď nie sú pripomienky, autoremedúrou mením to, 

že z prijatia dvojky urobíme trojku, Petržalka ostá va tak, 

ako sme schválili a prosím o podporu toho materiálu .  

Uzatváram možnos ť sa prihlási ť, prosím návrhovú 

komisiu.  

Trošku som Vám v tom urobil hokej, ale verím, že sa  

v tom vyznáte.  
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Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Nie len v tom, ale aj v tom predchádzajúcom (poznám ka:  

smiech) lebo bolo v bé čku tento bod a v cé čku prokuratúra, 

takže teraz je tu problém troška s tým poprehadzova ním, 

neviem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

To s tým nemám ja problém. (poznámka:  smiech) 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Takže teraz k tomu materiálu 30C. Návrh uznesenia, 

mestské zastupite ľstvo schva ľuje  zmenu uznesenia  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

a mení číslovku dva na číslo tri.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

S tou, s tou úpravou, že dvojka sa mení na číslo tri.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Výborne.  
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Prosím, prezentujte sa a hlasujte o tomto návrhu 

uznesenia.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Dvadsa ťsedem prítomných, 

dvadsa ťsedem za, nikto proti, nikto sa nezdržal. 

Konštatujem, že sme prijali platné uznesenie. 

 

 

BOD 30D ENERGETICKÁ POLITIKA SLOVENSKEJ 

REPUBLIKY - INFORMÁCIA 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Bod 30D je návrh, ktorý sa týka energetickej koncep cie 

hlavného mesta a stanoviská, ktoré sme k tomu pripr avili.  

V materiáli máte podrobnejšie rozobraté stanovisko,  

ktoré sa týka vodného diela Wolfsthal – Bratislava 

a stanovisko, ktoré zaujímame je negatívne.  

K ropovodu sme vybrali z toj, z toho podkladu, ktor ý 

sme rokovali v bode číslo tridsa ť a napísali sme tam 

faktory, ktoré nie sú v tejto chvíli známe a preto máme, 

zaujímame negatívne stanovisko ku trasovaniu ropovo du, tak 

ako to obsahuje energetická koncepcia.  

Také stru čné poznámky k tomu, čo obsahuje to 

pripravované stanovisko. My sme pripravený ho zajtr a 
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prezentova ť na verejnej prezentácii alebo verejnom 

pripomienkovaní materiálu Energetická koncepcia na 

ministerstve hospodárstva.  

Toľko z mojej strany stru čný úvod.  

Otváram diskusiu k bodu 30D.  

Pani starostka Kolková ako prvá a potom pán poslane c 

Lenč.  

Nech sa pá či. 

Ing. Ľubica   K o l k o v á , starostka mestskej časti 

Bratislava - Devín: 

Ďakujem za slovo.  

Dámy a páni, ja by som chcela trošku stru čne vás 

poinformova ť ako z histórie zámeru stava ť vodné dielo, 

vodné dielo, pôvodne sa to volalo Wolfsthal, teraz niekto 

múdry vymyslel, že ke ďže na Rakúskej strane sú protesty 

voči takémuto zámeru, tak to posunieme do Karlovej Vsi  

a budeme za vodou. Nie je to pravda, rieka Dunaj je  

medzinárodná, cezhrani čná, tým pádom rakúska strana, verím 

a teda viem aj, že tam sú vážne protesty proti také mu 

zámeru. Ale tento zámer, napriek tomu, pretrváva.  

Prvý krát bol akoby vynesený na svetlo sveta 1. 10.  

1958 a odvtedy sa stále tam niekde v nejakých šuflí koch 

šolíka, suší a stále sa nad ním uvažuje a zrejme aj  za tým 

vidí nejaký, niekto možný profil.  

Ja som najprv si myslela, že nie je také dôležité v oči 

tomuto až, nie, že nie je dôležité, chcela som, aby  sme 
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protestovali, ale že nie je to až také vážne. Len p otom. 

Ten zámer stava ť vodné dielo, hovorím si blbos ť. Len 

skuto čne potom som narážala na seriózne rozpracované 

materiály, ktoré stále uvažovali, že teda toto vodn é dielo 

v tejto lokalite stava ť treba.  

Taký poslednú bodku, na, alebo teda taký klinec do 

rakvy zarazila reportáž v správach na Markíze asi p red 

týžd ňom, kde nejaká Slovensko- Čínska obchodná komora, alebo 

čo to bolo, prezentovala zámer čínskej strany, že teda oni 

prídu na Slovensko a budú budova ť tieto dve energetické 

projekty dva. Jeden z nich bola tá Karlova Ves vodn é dielo, 

ako hotová vec pomaly ju tam prezentovali a druhá j e niekde 

nejaký geotermálny projekt. 

Čiže len chcela som poveda ť tým, že je to vážne 

a treba dôrazne vo či takému zámeru protestova ť.  

Chcem po ďakova ť magistrátu za ten vypracovaný 

materiál. Je ve ľmi dobre spracovaný, hovorí sa tam 

o zamietnutí ako teda takéto budovanie vodného diel a na 

Dunaji a v Karloveskom ramene, čo vlastne by bolo.  

Páni kolegovia neviem, že či sa po čujeme, môžem 

počkať.  

Jeden ten zámer vlastne by bol, je orientovaný pres ne 

medzi dva dôležité vodné zdroje a síce Pe čňu a Siho ť.  

Viete, že som sa snažila o prejazd pre cyklistov ce z 

ostrov Siho ť, zamietli ste to. Verím, že rovnako dôležito 

budete, alebo teda s rovnakou vážnos ťou protestova ť aj 
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proti zámeru budova ť nejaké vodné dielo pri týchto zdrojoch 

pitnej vody.  

To už kolegy ňa, Gabika z Čunova, povedala ako dopadol 

vodný zdroj v Podunajských Biskupiciach. Je to nie čo 

hrozné. Je to smutné a treba si ozaj uvedomi ť, že akéko ľvek 

poškodenie tejto strategickej suroviny by malo fatá lne 

následky pre, pre obyvate ľov Bratislavského kraja.  

Takže verím, že to podporíte. A ešte by som len 

dodala. Poprosila by som doplni ť, s týmto mojim návrhom sa, 

osvojil si to pán poslanec Kolek, ja by som poprosi la do 

toho návrhu uznesenia doplni ť, doplni ť bod B, berie na 

vedomie, po B, požiada ť o predloženie tejto pripomienky na 

verejné prerokovanie návrhu „Energetickej politiky 

Slovenskej republiky“, ktoré sa uskuto ční 25. 10. 2013 

o 10-tej na ministerstve hospodárstva na Mierovej číslo 19 

v zasada čke číslo 27. Pripomienku je potrebné adresova ť na 

ministerstvo hospodárstva, Mierová číslo 19, 827 15  

Bratislava. 

To sú všetko dôležité veci, aby sa s ňou museli 

zaobera ť.  

A ešte som tam našla jednu chybu v časti k bodu A, je 

tam omylom uvedené bod tri, teda odkaz na bod 3.1 v  tom 

vládnom materiály ide o bod 1.3.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

A keby si registrovala to, že toto nedávame 

pripomienku ale stanovisko. Čiže to stanovisko budeme 

prezentova ť, stanovisko zašleme, slovo pripomienka, keby si 

mohla zmeni ť na, na stanovisko. Je to pripravené ako 

stanovisko, nie je to pripomienka.  

Takže len Ťa prosím, keby si, môžeš faktickou 

reagova ť, keby si to upresnila ten návrh, lebo máš tam 

všetko presne uvedené, ale to slovo pripomienka nie  je 

pripomienka ale stanovisko mesta.  

Prosím, pani starostke Kolkovej dajte slovo na 

faktickú poznámku.  

Nech sa pá či. 

Ing. Ľubica   K o l k o v á , starostka mestskej časti 

Bratislava - Devín: 

Bude to korektné, lebo to je verejné pripomienkovan ie, 

verejné prerokovanie materiálu.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

No, a v rámci toho sa dávajú stanoviská, pripomienk y.  

Ing. Ľubica   K o l k o v á , starostka mestskej časti 

Bratislava - Devín: 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Pán poslanec Len č je ďalší prihlásený.  

Nech sa pá či. 

Ing. Peter   L e n č , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo, pán primátor. 

Ja by som chcel po ďakova ť za to, že tento materiál tu 

bol predložený, aj to, v akej forme je predložený. A chcem 

poďakova ť aj pani starostke Kolkovej za toto doplnenie.  

Len teda dávam do pozornosti pánovi poslancovi 

Kolekovi, že ak to chce predloži ť, tak sa musí prihlási ť do 

rozpravy. 

Pardon. Áno.  

Ja som sa tak troška zamyslel nad tým, že ako asi t á 

správa vyzerá. Priznám sa, že ja som si to na tej s tránke 

ministerstva nepozeral, nemal som na to čas, ale z toho 

ako, ako mesto reagovalo na tie jednotlivé body si kladiem 

otázku, že ako asi tá správa vyzerá, ke ď všade sa 

konštatuje, že, že, že nie sú, že nie sú tam žiadne  

informácie a že mesto sa k tomu nevie vyjadri ť. Ja neviem 

potom, čo to je za správu. To je, to je nejaký všeobecný 

text alebo, alebo čo to tam je. Troška ma to prekvapilo. 

Zdalo sa mi, že tá správa, hovorím, že som ju nevid el, ale 

že, že nie čo konkrétnejšie tam asi mohlo by ť napísané, aby 

sa dalo k tomu kompetentnejšie vyjadri 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.  

Faktickou chce reagova ť pani starostka, nech sa pá či.  

Ing. Ľubica   K o l k o v á , starostka mestskej časti 

Bratislava - Devín: 

Je to PDF dokument zverejnený na stránke 

enviroportálu. Mám ho tu otvorený, rada ho poskytne m. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Bendík je prihlásený ako ďalší re čník. 

Nech sa pá či. 

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

Ďakujem pekne, pán primátor, za slovo.  

Vážení kolegovia, ja by som chcel informova ť, že touto 

problematikou sme sa zaoberali aj na miestnom 

zastupite ľstve v Karlovej Vsi, nako ľko sa týka o vodné 

dielo, ktoré by malo stá ť v katastrálnom území Karlovej Vsi 

a miestne zastupite ľstvo prijalo uznesenie.  

Ja vám to pre čítam, je to uznesenie číslo 414 z roku 

2013. toto uznesenie bolo aj k trasovaniu ropovodu 

a zárove ň aj k výstavbe vodného diela.  



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 24. októbra 2013  

 398 

Takže, takže: po prerokovaní miestne zastupite ľstvo 

mestskej časti Bratislava Karlova Ves, po prerokovaní 

problematiky zámeru výstavby ropovodu Bratislava – 

Schwechat a jeho trasovaní takzvaným mestským korid orom 

a po prerokovaní návrhu zámeru výstavby Vodného die la 

Bratislava – Pe čniansky les:  

Po A, nesúhlasís trasovaním ropovodu cez katastráln e 

územia hlavného mesta a zárove ň so zámerom výstavby vodného 

diela na Dunaji v Bratislave nad mostom Lafranconi.   

Potom pre čítam bod C, ktorý sa týka toho vodného 

diela: žiada starostku mestskej časti, aby vyjadrila 

nesúhlas mestskej časti s trasovaním ropovodu a zárove ň 

s výstavbou vodného diela na Dunaji nad mostom Lafr anconi, 

teda pod mostom to má by ť, na rokovaní Mestského 

zastupite ľstva hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy. 

To znamená, prerokovali sme to, naša mestská časť 

s tým nesúhlasí.  

Chcem upozorni ť, že k tomu existujú aj viaceré 

petície, kde ľudia taktiež vyjadrujú svoj názor 

a nesúhlasia s tým, aby takéto vodné dielo na území  

Karlovej Vsi stálo.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 
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Slovo má pán poslanec Kolek.  

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

Ďakujem.  

Verejne tu prehlasujem, že som si osvojil návrh pan i 

Kolkovej a predložím ho ako pozme ňujúci k tomuto bodu.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne.  

Návrh zaznel v rozprave, zaznel v rozprave a pán 

poslanec ho vlastne identicky ako keby akceptoval. Keby 

nebol pre čítaný, tak by som mal námietky a žiadal by som ho 

pre číta ť. Ale myslím, že ten návrh ste všetci po čuli. Bude 

odovzdaný ako poslanecký návrhovej komisii.  

Keďže sa nikto ďalej k tomuto materiálu nehlási, 

uzatváram možnos ť sa prihlási ť.  

Poďakujem svojim kolegyniam, že to tak rýchlo zvládli 

zo v čera na dnes da ť dokopy stanovisko. Pretože sme v čera 

tú požiadavku dali. Bolo vidie ť, že ste boli pripravené 

a mali ste veci zvládnuté. Čiže to len na margo poviem, že 

nebolo to v tomto prípade treba nejakým spôsobom na háňať. 

Stanovisko poslanci ocenili, čo si myslím, že je dobrá, 

dobrá správa.  
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Takže slovo má návrhová komisia, ktorá nám uvedie 

návrh na hlasovanie o návrhu, ktorý predložila pani  

starostka Kolková, potom pán poslanec Kolek.  

Ja som za to, aby sme to urobili tak, že si ho osvo jím 

autoremedúrou, aby sme o ňom nemuseli hlasova ť.  

Je to otázka predloži ť toto stanovisko zajtra 

v presnom čase tam a tam. Samozrejme, to urobíme, kolegyne 

s tým po čítajú, pôjdu tam a stanovisko predložia.  

Čiže, pani predsední čka, aby ste to nemuseli číta ť, ja 

som si to stanovisko osvojil a bude sú časťou uznesenia, 

čiže môžme len o uznesení ako celku. Netreba o návrh u pána 

poslanca Koleka. Osvojil som si ho autoremedúrou.  

Lebo tu nemáme žiadny spor. My rozumieme, že to tre ba 

urobi ť. Čiže, ja ďakujem pánovi poslancovi, že ten návrh 

predložil. Ja si ho osvojujem autoremedúrou.  

Nech sa pá či, máte slovo.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Takže, budeme hlasova ť o návrhu uznesenia mestské 

zastupite ľstvo berie na vedomie v bode A stanovisko 

k návrhu a v bode B predloženie, či žiada predloženie, 

žiada primátora predloženie na verejnom prerokovaní  návrhu 

Energetickej politiky SR a tak ďalej, tak ako to bolo 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Áno.  

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťjeden prítomných poslancov, 

tridsa ťjeden za, nikto proti, nikto sa nezdržal. 

Konštatujem, že sme prijali platné uznesenie k bodu  

30D. 

 

 

BOD 31 INFORMÁCIA O STAVE PRÍPRAV 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: 

Otváram rokovanie o bode číslo 31. je to Informácia 

o stave príprav Nosného systému MHD v Bratislave a v jej 

regióne. 

Materiál ste dostali písomne a ja z neho uvediem le n 

veľmi stru čné informácie, ktoré považujem za dôležité 

zvýrazni ť. Je tu informácia o výsledku verejného 

obstarávania alebo výberu, verejného obstarávania n a výber 

zhotovite ľa. Je tam uvedená spolo čnos ť Eurovia SK, ktorá 
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spolu s konzorciom, ktoré zastupuje sa stala ví ťazom 

súťaže. Ministerstvo dopravy, ako riadiaci orgán 

skontrolovalo sú ťaž, potvrdilo, že prebehla v súlade 

s pravidlami, ktoré boli požadované a odsúhlasilo p odpis 

zmluvy, ktorý sa odohral tento týžde ň na tejto pôde, to 

znamená, na území, na pôde Zrkadlovej siene Primaci álneho 

paláca.  

Tým pádom sa môže pristúpi ť ku realizácii, riešia sa 

prostriedky na uhradenie prác, ktoré sme žiadali v žiadosti 

o nenávratný finan čný príspevok. Tam sú príslušné 

posudzovania, o ktorých o čakávame, že sa skon čia 

v novembri. 

Pravda je taká, že by sme chceli ma ť už vysú ťažený aj 

stavebný dozor, ktorý zatia ľ vysú ťažený nemáme, pretože 

robíme sú ťaž na externý stavebný dozor a hlásila sa do ň aj 

naša spolo čnos ť Metro, a. s., ktorá, ke ďže ju komisia 

vyradila zo sú ťaže, ke ďže nedodala nejakú formálnu 

náležitos ť, ktorá bola potrebná, podala námietku a táto 

celá sú ťaž stojí.  

Chcem vás informova ť, že poverím spolo čnos ť Metro 

výkonom funkcie stavebného dozoru do času, kým sa táto 

súťaž na externý stavebný dozor neskon čí.  

To len, aby bolo zrozumite ľné, že máme zabezpe čené aj 

to obdobie, kým tá sú ťaž na stavebný dozor skon čí.  

V tej druhej etape Bosákova – Janíkov dvor sa zatia ľ 

ni č dramaticky nezmenilo okrem toho, že sme pripravili  

návrh na tú architektonicko – urbanistickú sú ťaž, ktorý už 

bol zaslaný na ministerstvo dopravy, ako riadiaci o rgán 
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a predpokladám, že bude úspešne odsúhlasený tak, ab y sme 

mohli túto sú ťaž vyhlási ť.  

Toľko k bodu tridsa ťjeden.  

Otváram diskusiu. Nech sa pá či, máte slovo.  

Pán poslanec Uhler.  

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

Pán primátor, viete, že sme koncom augusta aj s pan i 

poslanky ňou Tvrdou boli za Vami, dohodli sme sa, že zmluva 

bude urobená tak, že nebude jednoducho dodatkovate ľná len 

v prípade živelnej udalosti alebo celkovo vis major  

a nestalo sa tak. Zmluva je bez problémov dodatkova te ľná. 

A ja sa toho trošku obávam. Tak chcem len poveda ť, že 

budeme naozaj dáva ť ve ľký pozor, aby sa toto nestalo 

a dúfam, že aj Vy.  

A trošku na od ľahčenie. V zmluve som sa do čítal, že na 

zakladanie a spodnú stavbu toho sú časného, neexistuje 

pôvodná dokumentácia z roku 1890. Tak chcem len pov edať, že 

kópiu tej pôvodnej dokumentácie, tu je, držím v ruk e 

a originál je v Budapeštianskom archíve.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Veľmi dobre, toto ur čite pozorne po čúval pán hlavný 

dopravný inžinier. 
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Pani poslanky ňa Tvrdá.  

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

Ďakujem za slovo. 

Pripájam sa k môjmu predre čníkovi.  

Pán primátor, vieme, že v tejto chvíli nás 

spolufinancovanie ako mesto bude stá ť tri a pol milióna 

euro a tajne veríme, že žiadne dodatky nebudú tak, aby ich 

platilo mesto. Lebo na to sme Vás upozor ňovali a v tej 

zmluve sa to jedno, jednozna čne neobjavilo.  

Zárove ň mám návrh na zmenu uznesenia, ktoré sme dali, 

že každý mesiac požadujeme predloži ť na zastupite ľstvo 

informáciu o stave príprav nosného systému. V tejto  chvíli 

vnímam, že stav príprav je ukon čený. Ja mám návrh, aby sme 

dostávali štvr ťro čne informáciu o realizácii, 

o rekonštrukcii nosného systnému MHD v Bratislave.  

Neviem, či to mám da ť písomne alebo si to osvojíte? 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ja si to ve ľmi rád osvojím, pretože si myslím, že 

predkladáte ve ľmi dobrý a konštruktívny návrh. Čiže 

nemusíme to rieši ť nejakým pozme ňujúcim návrhom. Ale ja si 

osvojím ten návrh a predpokladám, že o ňom predloží potom 

návrhová komisia návrh na hlasovanie.  

Pán poslanec Len č má k tomuto vystúpeniu faktickú.  
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Ing. Peter   L e n č , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne, pán primátor. 

Ja tiež dúfam, že nepríde k žiadnemu navýšeniu 

finan čných prostriedkov na výstavbu toho mosta. Ak by áno  

náhodou, náhodou k tomu prišlo, tak verím, že, že k rstná 

mama tohto celého projektu pani Flašíková Be ňová zas, zas 

pomôže a nejaké prachy v Bruseli získa.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem ve ľmi pekne.  

Nevedel som, že má takúto funkciu, takže beriem to ako 

Váš návrh.  

Ja sa chcem vecne vyjadri ť.  

Ten návrh tak ako bol pripravený, neobsahoval to, čo 

povedal pán poslanec Uhler, návrh zmluvy neobsahova l, že 

len vo vis major a podobne, ja tu chcem verejne vyh lási ť, 

že ak by malo prís ť ku podpisu dodatku, budem informova ť 

pred podpisom mestské zastupite ľstvo. Bod jedna.  

Bod dva. V zmluve je uvedené akým spôsobom sa dá 

navyšova ť cena, takzvané naviacpráce, ve ľkú zodpovednos ť 

tam má práve stavebný dozor. Stavebný dozor bude v tejto 

chvíli Metro, potom to bude nejaká vysú ťažená spolo čnos ť, 

možno tiež Metro, alebo tiež niekto iný. Ja si 

predstavujem, že bude aj interný stavebný dozor, kt orým by 

malo by ť ďalej Metro a ktorý má ale kompetenciu nie čo 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 24. októbra 2013  

 406 

odsúhlasova ť. Má tam asi mesa čnú lehotu, čiže budem s ním 

dohadova ť veci tak, aby sa to nestalo bez nášho vedomia.  

Tretiu vec chcem poveda ť. S investorom po podpise 

zmluvy sme sa dohodli na štvr ťro čných, to sa rýmuje 

s návrhom pani poslankyne Tvrdej, na štvr ťro čných 

kontrolných d ňoch na najvyššej úrovni, ak dovolíte, to 

takto poveda ť. Robieva sa to aj pri dia ľni čných stavbách aj 

iných. Ve ľmi rád pozývam zástupcov poslaneckých klubov, asi 

by nebolo dobré, keby sme na tých kontrolných d ňoch boli 

štyridsiatipiati plus zástupcovia mesta, Metro a po dobne, 

ale ak nominujete svojich zástupcov, povedzme členov 

dopravnej komisie alebo podobne, ja som pripravený vás 

pozýva ť na každý jeden kontrolný de ň a po kontrolnom dni 

predloži ť správu tak, ako ste to, pani poslanky ňa, navrhli.  

Myslím si, že toto sa celkom rýmuje. Oni sú na to 

pripravení. Urobia kontrolný de ň na tej najvyššej úrovni, 

kde samozrejme bude stavebný dozor, kde predpokladá m, že 

bude aj naša spolo čnos ť Metro, všetci veci posúdime a potom 

tu písomne zdokumentujeme pre ostatných poslancov a  najmä 

verejnos ť, ako sa práce vyvíjajú, pretože naozaj ideme do 

realizácie.  

To chcem len poveda ť ako keby doplnok k tomu, čo ste 

navrhli. Aby sme všetci mali pocit, že sme pri tom,  pretože 

to nie je vec, ktorú máme zabezpe čova ť mimo zraku 

verejnosti, má to by ť pod verejnou kontrolou.  

Pán poslanec Drozd má faktickú.  

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

Ja by som na margo toho povedal, že v komisii, ktor á 

kontrolovala priebeh verejného obstarávania boli 

zástupcovia klubov, čiže mohli by sme to preklopi ť. Komisia 

by pokra čovala v tomto zložení aj ďalej. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Toto si dohodneme na stretnutí s vami, ktoré mávame  

každý mesiac pred zastupite ľstvom, ja si len potvrdím tie 

mená, vložíme vás do nejakého adresára, aby ste dos távali 

informácie a najmä pozvánky na tie kontrolné dni.  

Keďže sme vy čerpali diskusiu k bodu 31, dávam slovo 

návrhovej komisii.  

Pani predsední čka, nech sa pá či.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Budeme hlasova ť o návrhu uznesenia tak, ako nám bolo 

písomne predložené, mestské zastupite ľstvo berie na vedomie 

informáciu stave príprav Nosného systému a tak ďalej.  
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Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

A pani poslanky ňa navrhla druhé uznesenie, aby sa ten 

materiál v budúcnosti predkladal štvr ťro čne a predkladal sa 

pod názvom Informácia o stave realizácie Nosného sy stému 

prvej etapy. Tak by som to nazval, lebo realizujeme  zatia ľ 

iba prvú etapu.  

Ja som si tento návrh osvojil ako autoremedúrou, čiže 

budeme hlasova ť aj berie na vedomie, aj o návrhu pani 

poslankyne Tvrdej naraz.  

Môžme to tak urobi ť?  

Pani predsední čka, nech sa pá či. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Môžme, ale ja som ju nepo čula vôbec.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

To ma ve ľmi mrzí, potom to je len vecou akustiky 

v tejto miestnosti. Čiže ja som preto zopakoval teraz ten 

návrh.  

Myslím, že každý z vás vie, o čom hlasujeme. 

Štvr ťro čné správy do zastupite ľstva nie o príprave, ale 

o realizácii.  

Prosím, prezentujte sa a hlasujte o tomto návrhu 

uznesenia.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 
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Ten návrh zaznel v rozprave, pani poslanky ňa ho 

predniesla, čiže nemal by by ť problém to zdokumentova ť 

a zachyti ť do uznesení z dnešného zastupite ľstva.  

(Prezentácia a hlasovanie pokra čuje.) 

Tridsa ťdva prítomných poslancov, 

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

poslanec nehlasoval.  

Konštatujem, že sme schválili uznesenie k bodu 31. 

 

 

BOD 32 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: 

Pokra čujeme rokovaním o bode číslo tridsa ťdva. To je 

Informácia o rokovaniach so spolo čnos ťou Henbury 

Development, s.r.o. s tým, že chcem sa vyjadri ť v úvodnom 

slove vyjadri ť ku trom veciam.  

Podať vám informáciu o tom, že sme sa s pánom 

námestníkom Budajom stretli v pondelok tohto týžd ňa so 

zástupcami spolo čnosti. Rokovali sme o dvoch témach. Tou 

prvou bolo riešenie promenády. To znamená, akým spô sobom má 

vyzera ť promenáda. Pretože pod ľa zmluvy, ktorú uzatvoril 
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pán primátor Ďurkovský so spolo čnos ťou Henbury, oni majú do 

roku 2016 tú promenádu zrekonštruova ť tak, že urobia 

protipovod ňovú ochranu, preložia plynovú prípojku alebo 

plyn, ktorý je tam uložený a celú promenádu dajú do  

kompletne zrekonštuovaného stavu, vrátane osvetleni a, 

lavi čiek a podobne.  

My smerujeme tie veci k tomu, aby sme nemuseli stav ať 

protipovod ňovú ochranu, pretože sme rokovali so Slovenským 

vodohospodárskym podnikom aj s ministerstvom životn ého 

prostredia, že toto je ich povinnos ť, teda povinnos ť štátu, 

čím by sme z tej sumy ušetrili finan čné prostriedky niekde 

na úrovni dva a pol milióna eur, ktoré by sme mohli  použi ť 

na iné veci. napríklad na revitalizáciu priestoru P KO, 

samotnej budovy a podobne, pokia ľ sa tak rozhodneme. Alebo 

na nejaké iné ú čely.  

Čiže v tejto časti sme našli zhodu v tom, že 

spolo čnos ť Henbury, to bol náš záver, predloží návrh 

dodatku k tej kúpnej zmluve, kde sa riešili tieto v eci, že 

časť kúpnej ceny sa mala splati ť vecným plnením, nazvime to 

takto a garantované je to zmenkou, ktorú má mesto v o svojom 

sejfe vo výške štyri milióny eur, bude tam dodatok,  ktorý 

povie, že časť tej sumy bude vyplatená vecne, teda, pardon 

finan čne, finan čným plnením a časť bude riešená tak, že 

spolo čnos ť zabezpe čí rekonštrukciu promenády. To znamená 

plyn, prípadne uloženie ďalších sietí, ktoré tam chcú 

uloži ť oni, z h ľadiska svojich zámerov v tejto oblasti 

a podobne.  

Čiže toto je, toto je výsledok  rokovania o promenád e 

s tým, že ten dodatok, predpokladám, že budeme ma ť 
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k dispozícii tak, aby ste o ňom dostali informáciu pred 

podpisom. Predbežne po čítame, že by to mohlo by ť do konca 

tohto roku.  

K samotnému rokovaniu o PKO sme sa príliš ďaleko 

nedostali. Investor trvá na svojom návrhu, že ak za chova ť, 

tak zachova ť len strednú časť, to znamená len ten vstupný 

priestor, to znamená ten stred, ako to voláme aj pr acovne, 

ktorý by bol obostavaný tak, aby sa tam dali robi ť kultúrne 

aktivity. My sme navrhovali, ako kompromisné riešen ie 

uvažova ť aj o čiasto čnom zachovaní PKO, to znamená o strede 

a minimálne jednej hale. Pravda platí do dnes uznes enie, 

ktoré hovorí o tom, že chceme a usilujeme sa zachov ať celé 

PKO.  

Obidve strany konštatovali, že vedieme súdny spor 

a ten nás možno posunie k tomu, aby jedna, či druhá strana 

bola nútená ustúpi ť zo svojich pozícií, pretože ten súdny 

spor meritórne rozhodnutý nebol.  

Na prvom stupni dal za pravdu odporcom, teda našim 

partnerom, ktorí hovoria, že zmluva, ktorú podpísal  bývalý 

primátor je platná. PKO bolo vydané právoplatne, my  

tvrdíme, že to tak nebolo a domáhame sa neplatnosti  tohto, 

tohto kroku zo strany mesta a primátora. Ak budeme úspešní, 

predpokladám, že naša vyjednávacia pozícia sa zmení .  

Tretiu vec, ktorá sa premietla do uznesenia, chcem 

komentova ť tým, že máme požiadavku zo strany spracovate ľa 

územného plánu zóny Bratislavské nábrežie, aby sme 

definovali alternatívy, ktoré v tom územnom pláne z óny má 

spracova ť, lebo sme si objednali tri alternatívy.  
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Ja som do návrhu uznesenia napísal úplné zachovanie , 

čiasto čné zachovanie so zbúraním jednej haly a čiasto čné 

zachovanie s využitím koeficientov zástavby, ktoré tam dnes 

umožňuje územný plán. Čiže to by bolo ešte menej zachované 

a viac vystavané, v tej tretej alternatíve.  

Pre m ňa to neznamenalo to, že dávame nejaký súhlas 

s búraním. Dávame súhlas s tým, aby sa veci študova li 

a spracovali do podoby územného plánu zóny. Ktorá z  týchto 

alternatív bude prijatá, to záleží na zastupite ľstve.  

Keďže som tento návrh predložil na poslednú chví ľu, 

nebol prerokovaný v komisiách.  

Navrhujem taký postup, že by som to bé čko pre dnešný 

deň stiahol, to znamená, aby sme bez prípravy nerozhod ovali 

o tom, či áno, nie.  Chcem aby ste sa o veciach poradili, 

aj v kluboch, aj v komisiách. To znamená, dnes bude me iba 

bra ť na vedomie. A na budúci mesiac to bé čko bude 

predložené, pôjde to do komisie územného plánu. Sam ozrejme, 

že o tom budete informovaní aj na kluboch  a budete  sa môc ť 

rozhodnú ť či za takéto uznesenie zahlasujete alebo nie.  

Nechcem sa dosta ť do podozrenia, že sa tu snažím nie čo 

pretla či ť na poslednú chví ľu pod rúškom verejnosti 

a podobne. Myslím, že v tomto smere triezvy hlas pá na 

námestníka Budaja bol namieste, aby sme sa neponáh ľali 

a túto vec radšej dôkladne posúdili, kým na to povi eme áno 

alebo nie. 

Toľko z mojej strany na úvod.  
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Otváram diskusiu, do ktorej sa hlási práve pán 

námestník Budaj.  

Nech sa pá či. 

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

Ďakujem pekne. 

Ja vlastne nemám čo dokomentova ť k tomu stretnutiu.  

Bolo, neprinieslo ni č, neprinieslo ovocie a domnievam 

sa, že naši odporcovia majú proste akúsi taktiku, k torou 

toto mesto chcú nakoniec unavi ť a presved či ť, aby sme sa 

vzdali vlastného majetku.  

Pokia ľ ide o tie alternatívy, naozaj, je správne si 

premyslie ť a odporú čam, pán primátor, aby v každom prípade, 

ak by má prís ť k iným alternatívam, než je zachovanie PKO, 

bola otvorená diskusia o zrušení uznesenia číslo 166 z roku 

2011 o zachovaní celého PKO na území kde dnes je. P okia ľ 

nebude to uznesenie zrušené, nemá význam vytvára ť 

alternatívy. Bola by to iba nejaká bouda a to by sm e 

nechceli robi ť.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec Kolek má slovo.  

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

Ďakujem, ja som mohol reagova ť vo faktickej poznámke 

len, ale dal som si diskusný.  

Pán primátor, od Vás som sa teraz dozvedel, že v se jfe 

máme uloženú zmenku vo výške štyri, možno pä ť miliónov. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Štyri milióny.  

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

Štyri milióny.  

Ja tu mám inventariza čný zápis cenín, v celkovej 

hodnote tridsa ťosemtisíc osemstošes ťdesiattri aj štyridsa ť 

centov. Tie štyri milióny tam chýbajú. To je jedna malá 

skuto čnos ť, ktorá zase nás presved čuje o tom, v akom stave 

máme evidenciu.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Pán námestník Budaj, faktickou.  

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

Vidím, že sa hlási pán kontrolór, ja jeho názor poz nám 

a nebudem teda sa k tomu vyjadrova ť.  
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Ale v každom prípade pán Kolek, to ste povedali ve ľmi 

pekne, tiež by som si prial ma ť Váš majetok, ke ď sa 

pozeráte na štyri celé tri milióna, zhruba o to ľko ide, ako 

takú mali čkos ť. Myslím, že ste to mysleli ako pokus 

o eufemizmus.  

Ide o vä čšie peniaze, než sme zarobili na všetkých 

predajoch tento rok, pokia ľ ma teda pamä ť neklame. Čiže 

o ve ľké peniaze.  

Cena promenády bola extrémne nadsadená, aby investo r 

nemusel zaplati ť celú cenu. Dostal bezúro čný odklad 

zaplatenia ceny vo výške stotridsa ť miliónov vtedajších 

slovenských korún.  

Nám to môže pomôc ť, napríklad s časti nie len úsporne 

a kvalitne zrevitalizova ť nábrežie, ale zrevitalizova ť aj 

PKO. Ve ď sú to peniaze zarobené z pozemku pod PKO. (gong)  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Pán hlavný kontrolór, nech sa pá či.  

Ing. Peter   Š i n á l y , mestský kontrolór hlavného mes ta 

SR Bratislavy: 

Ďakujem za slovo. 

Vážený pán primátor, vážené dámy a páni, k tomuto 

teraz by som povedal, že máme dve správy. Jednu ve ľmi dobrú 

a jednu ove ľa horšiu. Tú horšiu už nazna čil pán Kolek. 
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Totižto, nie len že ju nemáme v inventarizácii, ako  teda on 

to zistil operatívne, ke ď to vytiahol ale my sme robili 

v prvom polroku kontrolu, ktorú som vám aj predklad al. Volá 

sa kontrola pokladni čnej hotovosti a cenín celého hlavného 

mesta, vrátane jeho príspevkových a rozpo čtových 

organizácií. A asi to všetko čo sme napo čítali, čo sme 

vtedy po čítali, z ďaleka nedosahovalo takúto hodnotu.  

Na to nadviaže tá dobrá správa, že zrejme to bolo 

preto, lebo to nebolo v ú čtovníctve, preto, lebo my 

pozeráme, čo je v ú čtovníctve a na to porovnávame 

skuto čnos ť. A ke ď nie čo nie je v ú čtovníctve, tak sa na to 

nepýtame.  

Ale na druhej strane ke ď to v ú čtovníctve nie je, tak 

to tam treba urýchlene doplni ť. A úplne iná č sa správa 

pohľadávka vo či partnerovi typu Henbury, ke ď tam je zmenka 

a ú čtuje sa o nej, a úplne iná č sa správa, ke ď tam zmenka 

nie je. Chvalabohu, že je aspo ň v trezore.  

Takže by som teda poprosil, aby sa teda urýchlene 

magistrát venoval tejto otázke a dal to na poriadok .  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Keďže sa nikto z poslancov nehlási, mám tu dve 

prihlášky zo strany obyvate ľov. Pani Katarína Šimon či čová, 

pán Matej Vaga č.  
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Chcem sa opýta ť, či súhlasíte s tým, aby vystúpili 

v našej rozprave. Kto súhlasí, prosím, nech zdvihne  ruku.  

(Hlasovanie.) 

Je to vä čšina.  

Pozývam pani Šimon či čovú.  

Nech sa Vám pá či, máte priestor na Vaše vystúpenie.  

Pani Furgaláková, prosím, keby ste pomohli 

s mikrofónom.  

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

Nepočuť. Po čuť, dobre. Ďakujem ve ľmi pekne.  

Dobrý ve čer vám.  

Chcela by som (poznámka:  nezrozumite ľné slovo) 

doplni ť také upozornenie na ten materiál, ktorý bol pred 

pár d ňami zverejnený na internete k tomuto bodu tridsa ťdva, 

tak som po čula pred nedávnom, pred pár hodinami, že mnohí 

poslanci o tom ani nevedeli, že to je zverejnené. K eby som 

nebola na to upozornila pred piatou hodinou dnešnou .  

Tak ja len si dovolím upozorni ť ešte, ak to ne čítali 

celý ten materiál, na bod číslo štyri z tohto materiálu, 

ktorý nás nap ĺňa nádejou v tom, že tá, tá ur čovacia žaloba, 

ktorú dalo mesto, na to, aby malo prístup k jed, z jednej 

strany, z druhej strany k budove PKO, je na dobrej ceste, 

podľa tej informácie, ktorá je v tom materiály, 24. jan uára 

by mal o tom rozhodnú ť súd, ke ď sa urobí geometrický plán 

na tieto veci. takže toto je ve ľmi dobrá správa.  

Ale ešte by som chcela poprosi ť. Pán primátor, ak sa 

bude hovori ť o tom územnom pláne zóny a o návrhoch na 
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varianty zadania, bola by som rada, keby k tomuto m ateriálu 

bol priložený aj, aby bolo stanovisko pani hlavnej 

architektky, ktoré sme mali minule v komisii. Ktoré  ja si 

dovolím pre číta ť jedno z tej časti jej, jej pripomienok je, 

že pri variantných riešeniach zoh ľadni ť kultúrnu 

a spolo čenskú hodnotu areálu PKO ako dôležitej historickej 

a na nej stava ť novú, sú časnú vrstvu mestského prostredia. 

To je jedna poznámka. Teda druhá, pardon.  

A tretia je v tom, že ak sa to odsunie iba na budúc i 

mesiac to rozhodovanie tých jednotlivých variantoch  toho 

riešenia, ja by som poprosila, keby o tom vedeli aj  

občania, teda verejnos ť, ktorá sa bola vyjadrovala nieko ľko 

mesiacov k tomu zachovaniu PKO, aby o tejto novej s ituácii 

občania vedeli a skúste zisti ť ich názor dovtedy, kým 

budete o tom rozhodova ť.  

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne- 

Slovo má pán Matej Vaga č.  

Nech sa pá či, pán Vaga č.  

Občan   Ing. Matej   V a g a č :  

Dobrý ve čer. Ďakujem Vám, že som mohol vystúpi ť na 

tomto zasadnutí.  
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Chcem len takú, takú vec pripomenú ť. Totižto, ke ď sme 

sa my v pondelok tohto týžd ňa dozvedeli, že, že sa má 

hlasova ť o tom, že či v zadaní územného plánu zóny bude 

nejaké čiasto čné búranie alebo nejaké viac a viac búranie, 

tak sme ve ľmi spozorneli. Totižto my zbierame podpisy 

a máme ich cez štyritisícdvesto priamych podpisov ľudí, 

ktorí nechcú zbúra ť PKO. Na internete a na facebooku máme 

ďalších pä ťtisícšes ťsto podpisov, čiže je to dostato čné 

množstvo na to, aby bolo jasné, že chceme, alebo tí to ľudia 

chcú zachova ť.  

Samozrejme toto mesto zorganizovalo v tejto, v tejt o 

miestnosti ve ľký workshop, kde boli pozvaní odborníci, 

historici, sociológovia, architekti. Všetci odborní ci 

povedali, že, že tieto budovy sú z h ľadiska tohto mesta 

a histórie ve ľmi dôležité.  

Toto mesto zaplatilo nemalé peniaze na prieskum 

verejnej mienky, ktorý dopadol v prospech zachovani a.  

My sa teda pýtame, že aj napriek tomu, že je 

uznesenie, ktoré hovorí o zachovaní, tak zrazu sa d o 

nejakého materiálu, respektíve do zadania územného plánu 

zóny, dostáva takou nejakou ok ľukou možnos ť čiasto čného 

zbúrania.  

Pýtame sa, ako je to možné, že napriek tomu, všetký m 

týmto požiadavkám ob čanov, odborníkov, prieskumu verejnej 

mienky, sa ide takáto vec realizova ť?  

Preto sem spozorneli a, a chcel vy som vás požiada ť, 

že chceme odovzda ť túto petíciu práve teraz, ke ďže niekto 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 24. októbra 2013  

 420 

predkladá stále búranie, práve teraz, lebo doteraz sme si 

mysleli, že platí uznesenie, vaše uznesenie.  Tak m yslíme 

si, že, že od, od tritisíc podpisov vyššie by to ma lo by ť 

predmetom rokovania. A tak ako hovorila moja predre ční čka, 

predsa o tomto by sa mali znova opä ť dozvedie ť ob čania. 

Lebo tá ve ľká kampa ň, ktorá tu bola v roku 2011, bola 

presne o tom, aby sa ob čania vyjadrili.  

Čiže poprosím vás, ak by sa mala o tomto rozhodova ť, 

tak nech sa to rozhoduje nie kuloárne a nie nejakým  takýmto 

spôsobom vpašovávania do územného plánu zóny nejaký ch 

alternatív, ke ď tu platia úplne iné konštanty.  

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Ja na to musím zareagova ť, pretože vidím, že nemáte 

vôbec predstavu ako to má beža ť.  

Ak naštudujeme tri alternatívy, tak rozhodova ť sa bude 

niekedy o pol, trištvrte roka, ke ď to bude všetko 

spracované. Vtedy poslanci dostanú spracovanú alter natívu 

úplné zachovanie, čiasto čné a menej čiasto čné. A celé to, 

prosím, bude závisie ť a to tiež zoberte do úvahy, my tu 

stokrát môžme odsúhlasi ť zachovanie celého PKO a ja som 

tiež proti zbúraniu, to Vám môžem úprimne poveda ť, ale 

karty, ktoré má mesto v ruke, je podpísaná zmluva o  tom, že 

ideme búra ť a vydané PKO, o ktorom sa sporíme, či tá zmluva 

na to vydanie je právoplatné. Čo ke ď súd povie o pol roka, 

že je právoplatné.  
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Ja viem, že si ľudia myslia, že zachova ť. Ale potom 

bude naša šanca ešte menšia ako teraz. To znamená, chceme 

si pripravi ť a preštudova ť veci.  

To, čo chceme hlasova ť budúci mesiac je zanalyzova ť 

ten priestor, či je možné tam a akú zástavbu umiestni ť,  

v akých štruktúrach, v akých čiarach, o tom má hovori ť ten 

územný plán zóny.  

Aká alternatíva sa schváli, to by mali vedie ť ob čania 

a mali by vedie ť aj o tom, či tú alternatívu vieme reálne 

presadi ť, či máme na ňu možnosti, pretože tie pozemky v tom 

priestore vlastní už niekto iný a nie sme to my. Te n bude 

účastníkom konania at ď., at ď.  

Čiže my tu vôbec nerozhodujeme o zbúraní. Hovoríme 

o tom, že h ľadáme nie čo, čo by mohlo by ť zhodou, inak 

skon číme na súdnom riešení. A to súdne riešenie môže by ť 

pre nás pozitívne, ale možno aj negatívne.  

Ja verím, že bude pozitívne a všetko to, čo ste 

povedali sa naplní. Ale nebudem ma ť možnos ť, ke ď nebudem to 

študova ť vedie ť, že sú aj iné alternatívy.  

Čiže meritórne sa budúci mesiac rozhoduje len 

o zadaní. Nie o územnom pláne zóny a regulácii toho  územia 

na dlhé roky.  

Takže to som len chcel vysvetli ť. Myslím, že v tomto 

si rozumieme a predpokladám, že budúci mesiac budem e 

schopní o tom rozhodnú ť.  
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Ešte pani hlavná architektka, nech sa pá či.  

Ing. arch. Ingrid Konrad,  hlavná architektka: 

Ja som vlastne, Vy ste to povedal. Ja som to ešte 

chcela poveda ť takou mojou re čou, že naozaj tu ide o to, 

aby táto štúdia nie čo študovala.  

Ja si myslím, dokonca som o tom teraz už presved čená, 

že poslanci by nemali teraz meni ť svoje uznesenie, lebo 

nemajú na základe čoho ho meni ť. A tá štúdia má vlastne 

preveri ť tie riešenia.  

Veď študova ť. Ve ď ke ď si zoberiete, že niekto študuje 

územie, ktoré chce zmeni ť v územnom pláne na inú funkciu, 

takisto študuje proti územnému plánu, pretože študu je 

nejaké nové varianty.  

Takže z tohoto poh ľadu ke ď to vnímame, ja, ja osobne 

nevidím, nevidím dôvod, pre čo by poslanci menili svoje 

rozhodnutie, pretože nemajú na to pádny dôvod. Ešte  sme im 

ni č neukázali, čo by ich presved čilo o opaku.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem ve ľmi pekne, pani architektka, za toto 

vysvetlenie.  

Platí teda to, že som stiahol tú časť B. Budeme o nej 

diskutova ť v komisiách, budeme o nej diskutova ť na 

jednotlivých stup ňoch, to znamená na mestskej rade 

a predložíme ten návrh na rozhodnutie aj budúci mes iac.  
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Uzatváram možnos ť sa prihlási ť k bodu tridsa ťdva.  

Slovo má návrhová komisia.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia, mestské zastupite ľstvo 

berie na vedomie informáciu o rokovaniach.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte o tomto návrhu 

uznesenia.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťjeden prítomných, 

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

nehlasoval. 

Konštatujem, že sme prijali platné uznesenie. 
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BOD 33 PERSONÁLNE ZMENY V ORGÁNOCH 

OBCHODNÝCH SPOLOČNOSTÍ NÁRODNÉ 

TENISOVÉ CENTRUM, A.S. A MESTSKÝ 

PARKOVACÍ SYSTÉM, SPOL. S R.O. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Bod číslo tridsa ťtri je Informácia o personálnych 

alebo návrh personálnych zmien v orgánoch obchodnýc h 

spolo čností Národné tenisové centrum, a. s. a Mestský 

parkovací systém, spolo čnos ť s ru čením obmedzeným.  

Vážené pani poslankyne, páni poslanci, predkladám v ám 

dva návrhy vzh ľadom  na to, že v oboch týchto 

spolo čnostiach sa uvo ľnil, vlastne alebo takpovediac 

uprázdnil post, ktorý je ur čený pre mesto z h ľadiska 

zastúpenia. Konkrétne v Národnom tenisovom centre 

a v Mestskom parkovacom systéme, esero čke, ktorú 

stopercentne vlastní mesto sa stala podobná situáci a, kde 

nemáme dnes konate ľa, nemáme dnes kompletnú dozornú radu.  

Navrhujem rieši ť tú situáciu tak, že do spolo čnosti 

Národné tenisové centrum  schválime ako zástupcu me sta pána 

Miroslava Sabov číka, ktorého životopis máte uvedený 

v materiály a čo sa týka spolo čnosti Mestský parkovací 

systém navrhujem, aby ste ma poverili predloži ť na 

rokovanie mestského zastupite ľstva na december návrh na 

zrušenie obchodnej spolo čnosti Mestský parkovací systém.  

Toto je krátka reakcia na to, akým spôsobom sa tie 

spolo čnosti vyvíjajú, v jednej rieši ť naše zastúpenie, 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 24. októbra 2013  

 425 

druhú rieši ť, takpovediac, principiálne, pretože vývoj 

parkovacej politiky, tam, kam to smeruje, ide do to ho 

prostredia, že to budú rieši ť mestské časti. Mesto nebude 

potrebova ť takúto organizáciu s takou kapacitou a tie 

prenájmy, ktoré doteraz robila empéeska vieme rieši ť aj my.  

Samozrejme, že tam treba dorieši ť viaceré vz ťahy, 

o ktorých som hovoril s pánom poslancom Krížom, ako  

zastupujúcim predsedom dozornej rady a predpokladám , že to 

zoberieme do úvahy a za členíme to do toho postupu pri 

zrušení tejto organizácie, lebo to sa nedá len tak zo d ňa 

na de ň, ale zoh ľadníme všetky tie veci, ktoré treba rieši ť, 

aby prešli kontinuálne na mesto a nenastala tam nej aká 

etapa výpadku poskytovania funkcie alebo služieb zo  strany 

empées.  

Toľko z mojej strany k bodu číslo tridsa ťtri.  

Otváram diskusiu, do ktorej sa hlási faktickou 

poznámkou pani poslanky ňa Tvrdá.  

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

Ďakujem pekne za slovo.  

Pán primátor, ja chcem reagova ť na to, čo ste 

hovorili, že na decembrové zastupite ľstvo predložíte návrh 

na zrušenie Mestského parkovacieho systému.  

Ja sa z časového h ľadiska chcem spýta ť, či to nie je 

neskoro, lebo je vhodné, ke ď v riadnom zú čtovacom roku sa 

takéto nie čo udeje. Čiže, či tie dva týždne budú sta či ť na 

to, aby sa zrušilo k 31. 12. Či náhodou nie je lepšie to 

predloži ť a či ste schopní časovo predloži ť na novembrové 
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zastupite ľstvo. Lebo pamätám si z minulého roku ako sa 

riešil Paming a nebolo to také jednoduché. Aj ke ď toto je 

menšia spolo čnos ť, ale predsa len, to, čo navrhujem, si 

myslím, že je rozumnejšie.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Pani poslanky ňa Farkašovská, faktická.  

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

Áno, ďakujem.  

Ja chcem iba poveda ť, že tento návrh ur čite podporím 

a som rada, že Mestský parkovací systém bude kone čne 

v tejto podobe zrušený. Navrhovala som to, myslím, ešte 

pred tromi rokmi, alebo dávnejšie, ke ďže som bola aj 

členkou dozornej rady a naozaj v takejto podobe to n emalo 

zmysel. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec Kríž.  

Mgr. Oliver   K r í ž , poslanec MsZ: 

Ďakujem ve ľmi pekne za slovo. 
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Ja by som rád doplnil niektoré fakty, ktoré uviedol  

pán primátor, ako člen dozornej rady a momentálne poverený 

predsedaním dozornej rady.  

Nám sa v lete tohto roka vzdal funkcie člena dozornej 

rady pán Slavomír Či čmanec a stáli sme teda pred ur čitou 

takou dilemou akým spôsobom ďalej naloži ť so spolo čnoťou. 

Po dlhých úvahách sme aj s pánom primátorom došli t eda 

k tomu záveru, že v sú časnej podobe, ako je postavená 

parkovacia politika, v sú časnej podobe spolo čnos ť nemá, 

nemá žiadny prínos pre hlavné mesto a bude asi 

najrozumnejšie ju nateraz zruši ť.  

Ja som aj upozor ňoval pána primátora na množstvo 

technických a rôznych organiza čných, ktoré tam nastanú, 

lebo spolo čnos ť má okrem nejakých svojich zmluvných vz ťahov 

aj nejaké ďalšie otvorené veci, ako sú súdne spory a tak 

ďalej, a tak ďalej. Čiže ten proces asi nebude jednoduchý, 

napriek tomu asi ho budeme musie ť spusti ť, lebo tam ten 

stav, ktorý je dneska, je nevyhovujúci a neprínosný .  

Čiže alternatíva bola bu ď tú spolo čnos ť prerobi ť a, 

a nejakým spôsobom spravi ť z nej nosnú spolo čnos ť pre 

parkovaciu politiku celého mesta alebo, alebo, aleb o 

smerova ť spolo čnos ť k zániku. 

My budeme ma ť v pondelok zasadnutie dozornej rady, kde 

budeme tiež sa touto situáciou opätovne zaobera ť a ja budem 

osobne navrhova ť alternatívu, ktorú aj teraz nahlas poviem, 

aby ste na to boli pripravení.  
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Spolo čnos ť za ostatné roky vytvorila nejaký zisk, 

ktorý je na úložkách ako nerozdelený zisk za minulé  

obdobia. Ja budem navrhova ť, ke ď sa spolo čnos ť bude ruši ť 

s tým, že právny nástupcu, právnym nástupcom bude h lavné 

mesto, budem navrhova ť aj za dozornú radu, aby financie, 

ktoré zostanú spolo čnosti, aby prešli pod hlavné mesto, ale 

nie do všeobecne do rozpo čtu, ale aby bola vytvorená 

špeciálna kolonka, ktorá, ktoré, ktorú môžme nazýva ť Fond 

statickej dopravy  a aby tieto peniaze boli aj v bu dúcnosti 

prioritne a prioritne na riešenie akýchko ľvek výziev, 

problémov, ktoré sa budú týka ť parkovacej politiky, čiže 

statickej dopravy.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne, pán poslanec, za Vaše vystúpenie.  

Keďže to bola posledná prihláška do diskusie, kon čím 

možnosť sa prihlási ť.  

Prosím návrhovú komisiu o uvedenie návrhu uznesenia .  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Budeme hlasova ť o návrhu uznesenia, mestské 

zastupite ľstvo po A berie na vedomie, po B schva ľuje, po C 

poveruje a po D žiada.  

(poznámka:  po čuť slová mimo mikrofón) 
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Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ja odpoviem, pani poslanky ňa.  

Navrhujem, aby sme to urobili tak, že do posledného , 

poslednej časti toho dé čka dajme slová „termín do 12. 12.“.  

Dajte nám priestor, ja rozumiem, čo ste nám povedali. 

Dám kolegom úlohu. Znamená to, že najneskôr v decem bri to 

bude. Ak to stihneme, dáme vám to na, na november.  

Čiže ke ď tam bude „do“, znamená, že by to mohlo by ť aj 

skôr. Poprosím, keby ste akceptovali túto zmenu.  

Autoremedúrou teda opravujem termín do 12. 12.  

Aby bolo možné predloži ť to aj skôr a bolo to tak, že 

splnili sme uznesenie, pretože chceme to urobi ť tak, aby 

sme mali možnos ť potom tie kroky, smerujúce k zrušeniu 

spolo čnosti, urobi ť čo najskôr.  

Ďakujem pekne, takže týmto návrhom a malou úpravou 

bodu D, na návrh pani poslankyne Tvrdej, hlasujeme o celom 

uznesení. 

Nech sa pá či. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťtri prítomných poslancov,  

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

nehlasoval. 

Konštatujem, že sme schválili platné uznesenie k bo du 

číslo tridsa ťtri. 
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BOD 34 NÁVRH NA SCHVÁLENIE ZÁSTUPCU 

HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY DO 

SPRÁVNEJ RADY NEZISKOVEJ ORGANIZÁCIE 

SPOLOČNOSŤ PRE ROZVOJ BÝVANIA V 

BRATISLAVE, N.O. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Bod číslo tridsa ťštyri je Návrh na schválenie zástupcu 

hlavného mesta do správnej rady neziskovej organizá cie 

Spolo čnos ť pre rozvoj bývania, ktorá, ktorý materiál je 

poňatý tak, že namiesto pána poslanca Švejnu, ktorý sa  

dlhodobo nezú čast ňuje práce správnej rady, navrhujeme 

zástupcu magistrátu, zástupcu riadite ľa, ktorý je sú časne 

vedúcim oddelenia správy nehnute ľného majetku. A 

Robíme to preto, aby sme vytvorili užšie prepojenie  

medzi magistrátom a spolo čnos ťou, ktorá sa už sa pustila do 

projektu nájomného bytového domu v Petržalke Matado rke pre 

potrebu riešenia takzvaných reštitu čných bytov.  

Viete, že máme povinnosti zo zákona 261, postavi ť 

zhruba pre šes ťsto obyvate ľov nášho mesta náhradné bývanie 

v rôznej štruktúre, ktorú zákon ve ľmi prísne limituje. Táto 

spolo čnos ť na naše poverenie rieši túto úlohu, ale my máme 

povinnos ť rieši ť aj ďalšie, ke ďže máme zhruba 250 bytov 

pripravených. A ten projekt ve ľmi dobre pozná pán poslanec 

Kríž ako predseda správnej rady v Spolo čnosti pre rozvoj 
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bývania, ale chceme rieši ť aj ďalšie projekty, pretože 250 

je na celé riešenie problému reštitu čných bytov málo. 

Čiže prepojenie majetkárov, ktorí majú predstavu 

o pozemkoch, kde by mohli by ť tie nájomné byty a podobne, 

si myslím, že bude užito čné pre obe strany. Aj pre 

exekutívu mesta, aj pre samotnú Spolo čnos ť pre rozvoj 

bývania.  

Preto sme sa zhodli na tom, že namiesto poslanca 

navrhujeme zamestnanca magistrátu na takej úrovni, aby to 

bolo prínosné pre spolo čnos ť.  

Toto je návrh pod bodom tridsa ťštyri.  

Pán poslanec Kolek sa hlási do diskusie, ktorú týmt o 

otváram. 

Nech sa pá či. 

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

Ďakujem za slovo. 

Pán poslanec Švejna tu nie je. Mne tu chýba aspo ň 

informácia o tom, že bol o tomto našom úkone inform ovaný. 

Považoval by som to za korektné, aby to tu odznelo.  Pokia ľ 

tak nebolo, tak ja za to nemôžem zahlasova ť. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Neviem, či k tomuto sa vie niekto vyjadri ť? 
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Pán riadite ľ mi hovorí, že to bolo na jeho žiados ť, 

ale nie som si tým istý, pretože ja som s ním nehov oril, 

čiže neviem, či niekto hovoril s pánom poslancom Švejnom.  

Pán poslanec Kríž, nech sa pá či. 

Mgr. Oliver   K r í ž , poslanec MsZ: 

Ja to môžem potvrdi ť. Nemám to písomne, ale mne aj pán 

poslanec Švejna telefonoval. 

On sa dlhodobo nemohol zú čast ňova ť stretnutí správnej 

rada aj vzh ľadom na svoje povinnosti v parlamente. On sám 

zvážil, že tá situácia je dlhodobo neúnosná. Ja som  ako 

predseda správnej rady viackrát žiadal členov, aby sa 

zúčast ňovali tak nejak poctivejšie. Okrem pani poslankyne 

Tvrdej, si myslím, že tí ostatní a pána poslanca 

Muránskeho, chodia ve ľmi, ve ľmi sporadicky a nám sa ve ľa 

krát stalo, že sme neboli uznášania schopní.  

Pán poslanec Švejna tam za celé dva roky, tri roky bol 

raz. Čiže on sám zvážil a on mi zavolal. 

Čiže, ja. To, že tu neni písomne to jeho vzdanie, je  

možno asi dáky, nejaký nedorozumenie zo strany magi strátu, 

ale ja túto informáciu som mal priamo.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec,  toto, myslím, že sta čí aj pre pána 

poslanca Koleka. Je to, je to kolegiálna diskusia. Nie je 

nutné, aby sa formálne vzdával. Vie o tom, je infor movaný, 
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že ho dnes odvolávame, nerobíme to proti jeho vôli,  to by 

bolo, to by bolo v rozpore aj s mojim poh ľadom na vec. Čiže 

snažíme sa nájs ť racionálne riešenie. 

Dve faktické poznámky.  

Pán poslanec Greksa.  

Marian   G r e k s a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Ja len chcem potvrdi ť, že hovoril som v čera s pánom 

Švejnom a spomínal mi túto vec. Takže vie o tom ur čite.  

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. 

Tá informácia naozaj mi posta čuje.  

Dokonca som sa dozvedel, že pán  Švejna tu bol minu le 

práve preto, aby nám to oznámil, ve čer.  

Ďakujem. 

(poznámka:  smiech) 
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Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Nie som si tým úplne istý, čo hovoríte. (poznámka:  

smiech) 

Ale je to možné, nedá sa to vylú či ť.  

Ďakujem pekne za diskusiu k bodu tridsa ťštyri.  

Dávam priestor pre návrhovú komisiu. 

Nech sa pá či. 

(poznámka:  hovor mimo mikrofón) 

Áno. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Budeme hlasova ť o návrhu uznesenia tak, ako nám bolo 

písomne predložené, mestské zastupite ľstvo v časti A 

schva ľuje v bode jeden odvolanie inžiniera Švejnu 

a v časti, teda v bode dva schva ľuje za člena správnej rady 

inžiniera Ivana Krištofa,  v časti B poveruje primátora, 

aby odvolal, aby vymenoval.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte o tomto návrhu 

uznesenia.  
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(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťtri prítomných, 

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

nehlasoval. 

Prijali sme platné uznesenie. 

 

 

BOD 35 NÁVRH NA ZMENU UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO MESTA SR 

BRATISLAVY Č. 1253/2013 ZO D ŇA 25. – 

26. SEPTEMBRA 2013 (ZMENA DOTÁCIE NA 

FINANČNÝ PRÍSPEVOK) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Bod číslo tridsa ťpäť je Návrh na zmenu uznesenia, 

ktorým meníme dotáciu pre Hospitalskú reho ľu svätého Jána 

z Boha, ktorá pracuje v našom meste s bezdomovcami,  na 

finan čný príspevok.  

Je to požiadavka našich kolegov z finan čného 

oddelenia, aby sme mohli správne poskytnú ť dotáciu, pardon, 

finan čné prostriedky namiesto dotácie, formou príspevku. 

Čiže vyplýva to z predpisov, ktoré sme si pri prípra ve toho 

materiálu na minulé zastupite ľstvo neuvedomili dostato čne 

presne. Prosím o podporu tohto materiálu.  

Otváram diskusiu.  
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Vidím, že sa do nej nikto neprihlásil.  

Prosím návrhovú komisiu.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia tak, ako nám bolo píso mne 

predložené, mestské zastupite ľstvo schva ľuje. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťtri prítomných, 

tridsa ťtri za, nikto proti, nikto sa nezdržal. 

Konštatujem, že sme schválili platné uznesenie. 

 

 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 24. októbra 2013  

 437 

BOD 36 INFORMÁCIA O PLNENÍ OPATRENÍ NA 

ODSTRÁNENIE NEDOSTATKOV ZISTENÝCH 

KONTROLOU NAJVYŠŠIEHO KONTROLNÉHO 

ÚRADU SLOVENSKEJ REPUBLIKY V ROKU 

2009 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Bod číslo tridsa ťšes ť je Informácia o plnení opatrení 

na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou NKÚ v roku 

2009. 

Pán riadite ľ, nech sa pá či, je to Váš materiál. 

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

Áno. Ďakujem za slovo. 

Je to Informácia o plnení opatrení na odstránenie 

nedostatkov zistených kontrolou Najvyššieho kontrol ného 

úradu ešte z roku 2009.  

Spomeniem je to v troch bodoch.  

Prvá je spolo čnos ť REVITAL. Tam sa blížime už do 

finále, ke ďže súd potvrdil našu, súd potvrdil likvidátorku, 

v tomto prípade pani Gašparíkovú.  

Čo sa týka, čo sa týka zbera ča A VIII, tak na to boli 

vy členené prostriedky dvadsa ťtisíc na prípravu 

geometrických plánov a zameranie. 

A čo sa týka, čo sa týka majetku DPB - mesto, tak tam 

máme informáciu o to, o zmluve, ktorú som už dneska  



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 24. októbra 2013  

 438 

spomínal. Návrh zmluvy bol rozdaný 26. 9. s tým, že  by sme 

mali uzatvori ť po dojednaní tých jednotlivých položiek 

majetku medzi nami a Dopravným majetkom, tak by mal a by ť 

táto zmluva najneskôr predložená na schválenie do d ecembra 

2013. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne, pán riadite ľ za uvedenie materiálu.  

Otváram diskusiu k bodu tridsa ťšes ť.  

Keďže sa nikto nehlási, dávam priestor pre návrhovú 

komisiu.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia tak, ako nám bolo píso mne 

predložené, mestské zastupite ľstvo berie na vedomie 

informáciu.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte o bode číslo 

tridsa ťšes ť. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťtri prítomných, 

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

nehlasoval. 
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Prijali sme platné uznesenie. 

 

 

BOD 37 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: 

Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom 

mestského kontrolóra hlavného mesta Slovenskej repu bliky. 

Pán kontrolór, máte slovo, aby ste uviedli materiál .  

Ing. Peter   Š i n á l y , mestský kontrolór hlavného mes ta 

SR Bratislavy: 

Ďakujem za slovo. 

Vážený pán primátor, vážené pani poslankyne, páni 

poslanci, táto správa pozostáva z dvoch častí.  

Začnem s tou druhou časťou. Bola to kontrola umeleckej 

školy, ktorá skon čila dos ť zle, mala devätnás ť opatrení, 

ale výsledok teda tejto kontroly bol ve ľmi priaznivý. 

Podstatnú časť opatrení naplno vyriešili, zostalo devä ť 

opat, zostali tri opatrenia, ktoré sa budú sledova ť do 

ďalšieho obdobia a  myslím si, že teda môžeme by ť spokojní 
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s prístupom novej pani riadite ľky, ktorá tam nastúpila 

bezprostredne po vtedajšej kontrole.  

Druhá časť, teda tá, ktorá je prvá, je rozdelená. Teda 

jednak trvala pomerne dlho. Pomerne dlho trvala hla vne 

preto, že jednak nám do nej vstúpila kontrola NKÚ, ktorá 

nám zobrala časť dokladov, teda zna čnú časť dokladov na, na 

začiatkom tohoto roka a trvalo teda mesiace kým sme sa  

k niektorým z nich dostali. A druhá bola, že zima b ola 

krutá a OCH rozhodne netrpí prílišným po čtom pracovníkov, 

ktorí by mali čas tomu nacvi čovaniu, ktoré museli od nás 

podstúpi ť a z toho dôvodu teda sme to prerušili.  

Čo sa týka tej prvej časti správy tak je pomerne 

podrobne popísaná, však má to sedemnás ť strán, ale možno 

k tomu úvodu by som povedal pár slov, k tomu á čku, ktoré 

hovorí v podstate o otázke plnenia rozpo čtu a otázke, akým 

spôsobom vzniká, teda bol to pokus na črtnú ť, akým spôsobom 

vznikajú záväzky, ktoré sa prenášajú z roka na rok.  Urobili 

sme to konkrétne na programovom rozpo čtovaní, na programe 

2.1 samostatne, vrátane štátnej dotácie a bez nej, lebo 

štátna dotácia, lebo štátna dotácia nám v tom obdob í, 

v ktorom bola, v jedenástom roku, pomohla výrazne, potom už 

neskôr nebola, čiže o čistili sme tie údaje aj bez nej.  

Potom sme to urobili špeciálne len na jednu firmu, 

ktorú vidíme, ako sa vyvíjala od roku 2011 do roku 2013. 

A vidíme tam, že v dvetisícdvanástom dostala zaplat ené len 

pätnás ťtisíc euro, ktoré boli vlastne dlžobou za rok 2012.  

A potom sme ešte urobili taký širší poh ľad, teda 

naozaj informatívny, ten nebol priamo predmetom tej  
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kontroly, lebo nie celého OCH sme kontrolovali, ale  nako ľko 

prelínali programy, tak sme urobili porovnanie prog ramu 

2.1, štyri, 4.2 a myslím 5.1, 5.2, ktoré obsahujú v  sebe aj 

osvetlenie, ktoré sme konkrétne nekontrolovali, ale  z toho 

potom vyšlo, že nezaplatená suma nezaplatených fakt úr 

v oblasti, ktorú sme vy číslili, vzrástla medziro čne potom 

až na devä ť miliónov euro.  

Dá sa to teda matematicky, analyticky, ke ď chcete sa 

raz k tomu náhodou vráti ť a zaujímalo by vás to, tak sa 

toho dá presne dopo číta ť.  

Na úvod sná ď to ľko. Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne pánovi kontrolórovi za uvedenie 

materiálu.  

Otváram diskusiu, do ktorej sa ako prvý hlási pán 

poslanec Bendík.  

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

Ďakujem pekne, pán primátor, za slovo. 

Chcem sa po ďakova ť pánovi kontrolórovi za uvedenú 

správu. 

A v tejto správe ma zaujal bod 1.7 a to je riešenie  

škodových prípadov. Ak to tak zhrnieme, (poznámka:  

nezrozumite ľné slová) dos ť podrobne popísané, ale d ňa 26. 

7. 2007 bol podpísaný preberací protokol o odovzdan í 
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a prevzatí verejnej práce, objekt protihluková bari éra 

v Mlynskej doline. Preberacie konanie pod ľa protokolu bolo 

ukon čené 26. 7. a za budúceho užívate ľa sú podpísaní 

zamestnanci z oddelenia cestného hospodárstva.  

Ďalej 23. 10. 2008 požiadala riadite ľka ZOO o majetko, 

o majetkoprávne vysporiadanie nehnute ľnosti.  

Potom 12. 11. 2008 bola hlavnému mestu zaslaná zmlu va 

medzi NDS, teda tá protihluková bariéra bola dovted y 

majetkom Národnej dia ľni čnej spolo čnosti, takže 12. 11. 

2008 bola zaslaná zmluva medzi NDS a hlavný mestom 

o odovzdaných a prevzatí objektov vyvolaných invest ícií 

a tak ďalej, na ktorú mesto nereagovalo.  

Ďalej sa tu dozvedám, že 16. 12. bola zo strany 

Národnej dia ľni čnej spolo čnosti podpísaná zmluva medzi NDS 

a teda hlavným mestom o odovzdaní a prevzatí objekt ov 

vyvolaných investícií a znova a tak ďalej. Zmluva znova 

nebola podpísaná hlavným mestom.  

15.2.2011, to znamená  10 mesiacov od havárie, 

nahlásilo oddelenie cestného hospodárstva túto pois tnú 

udalos ť pois ťovni, avšak žiada Národnú dia ľni čnú 

spolo čnos ť, aby prevzala túto poistnú udalos ť.  

17.6.2011 NDS odpovedala OCH listom, v ktorom uvádz a 

nasledovné: a to predmetný objekt bol do správy mag istrátu 

prevzatý protokolom 26.7.2007. A ďalej sa tu píše, že, že 

bola im zaslaná zmluva, na ktorú magistrát neodpove dal.  
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Ďalej ke ď tu pozerám, je tu, je tu znova podrobne 

napísané, ale čo je podstatné je to, riadite ľka ZOO 

žiadala, aby, aby došlo k oprave protihlukovej bari éry, 

pretože táto bariéra je zárove ň aj oplotením ZOO.  

Keď tu ďalej pozerám, ešte ani v mesiaci september 

protihluková bariéra zo strany hlavného mesta ako v lastníka 

predmetného majetku nebola opravená kvôli chýbajúci m 

peniazom. 

A úplne krásne konštatovanie je na záver, a to: Na 

základe vyššie uvedených zistení kontrola poukazuje  na 

absolútnu ne činnos ť zodpovedných zamestnancov mesta, 

nako ľko títo neprejavili záujem škodový prípad rieši ť po čas 

platnosti záru čnej doby, bez finan čných nárokov pre mesto, 

a neriešia ho ani teraz s odôvodnením nedostatku fi nančných 

prostriedkov.  

Možnože k tomu by sa mohol vyjadri ť pán riadite ľ.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

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

Áno, samozrejme. Môžem sa k tomu vyjadri ť.  

Je tu viacero vecí, ktoré sme podedili a ktoré, ako  

vidíte, sa tento prípad ťahá už hrozne dlho. A nejde len o, 

o prípady, ale aj o konkrétne procesy, čo sa týka, čo sa 
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týka vymáhania si našich práv, ke ď sú napríklad poškodené 

napríklad zábradlia, alebo cestné zna čenia pri dopravných 

nehodách, kde my sa snažíme komunikova ť hlavne s tými, 

samozrejme tá komunikácia s policajným zborom tu je , ale my 

sa nesnažíme, aj ten proces neni nastavený tak, aby  sme 

išli po ako, v týchto prípadoch, ako po poistnej ud alosti. 

A to som si interne so zamestnancami prešiel, aby s me si my 

uplat ňovali náhrady škody cez pois ťovne. Samozrejme musíme 

tam, tam chodia ľudia vypoveda ť na políciu a tak ďalej, ale 

mne ide hlavne o to, aby sme si nárokovali škody, k eď nám 

napríklad zni čia zábradlie.  

Teraz sme mali za nejakých, nieko ľkotisíc eur škodu na 

zábradlí, alebo nám dolámu zna čky a tak ďalej. Tak vždy sa 

snažíme, teda ja som sa s nimi interne porozprával o tom, 

aby sme nastavili procesy tak, aby sme si uplat ňovali 

náhradu škody cez pois ťovne.  

Takže my, áno, je tu viacero vecí, ktoré sa ťahajú, 

musíme to dorieši ť samozrejme a ide, ide nielen, nielen 

o konkrétne prípady, ale aj o konkrétne procesy, kd e už som 

začal, samozrejme, tieto veci rieši ť.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pýtam sa, či sa ešte niekto hlási k tejto správe? 

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

Ďakujem. 

Ja mám možno otázku na pána kontrolóra, v závere te j 

jeho správy, za ktorú naozaj treba len po ďakova ť, sú 

sumarizované zistené nedostatky a prijaté opatrenia . Svojim 

spôsobom uznesením by sa malo, malo sná ď nejakým spôsobom 

konštatova ť, že kontrolór to stále bude ma ť ako, ako 

kontrolnú úlohu, či sa tieto prijaté opatrenia plnia, alebo 

to bude zverejnené zastupite ľstvu, že tieto opatrenia boli 

naplnené.  

To mi zatia ľ nie je jasné.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Môže reagova ť pán kontrolór, pretože sa hlási 

faktickou poznámkou.  

Nech sa pá či. 

Ing. Peter   Š i n á l y , mestský kontrolór hlavného mes ta 

SR Bratislavy: 

Áno. Ja by som chcel teda ubezpe či ť pána Koleka, že 

v rámci každého procesu prerokovávania správy je do hodnutý 

termín, kedy ten, koho kontrolujeme nám oznámi, aký m 

spôsobom sa vysporiadal s pochybeniami na základe o patrení, 

ktoré prijal a my tieto kontrolné opatrenia samozre jme 

môžeme kedyko ľvek preveri ť, naj častejšie ich preverujeme 

opakovanou kontrolou.  
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Čiže teoreticky, v niektorých týchto pochybeniach 

naozaj bude potrebné ten skontrolova ť, či boli urobené 

napríklad tie špecifikácie prechodov pre chodcov 

a dopravného zna čenia. Nejaké, nejaké vytvorené databázy, 

ktoré v sú časnosti žia ľ na meste chýbajú.  

Ale ja ďakujem pánu riadite ľovi, že pristupujú k tomu 

naozaj spôsobom posudzovania procesov, preto, lebo len 

takým spôsobom sa z tohoto celého môžeme dosta ť.  

Nejde tu o jednotlivé pochybenia, kde by sme h ľadali 

konkrétny problém, ten je vyriešený, tam, tam je op atrenie 

na to, že ten človek, ktorého tam spomínal pán Bendík, bude 

rieši ť, bude rieši ť škodové prípady, ale nie o to ide, 

(gong) ale aby tie procesy boli riešené. A to je to , čo pán 

riadite ľ tri krát zdôraznil v tom, čo povedal. Takže dúfam, 

že to bude takto fungova ť.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem ve ľmi pekne pánovi kontrolórovi za jeho 

vysvetlenie.  

Keďže už nemám ďalšieho prihláseného, prosím návrhovú 

komisiu.  
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Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia tak, ako nám bolo píso mne 

predložené, mestské zastupite ľstvo berie na vedomie správu 

o výsledky kon, o výsledku kontroly.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Dvadsa ťdevä ť prítomných, 

dvadsa ťdevä ť za, nikto sa nezdržal, nikto nebol proti. 

Konštatujem, že sme prijali platné uznesenie. 

 

 

BOD 38 NÁVRH NA SANÁCIU STAVBY BÝVALÉHO 

OBCHODNÉHO DOMU „NÁKUPNÉ CENTRUM 

ŽITAVA“ – STAVBA SÚP. Č. 5044, 

NACHÁDZAJÚCA SA NA POZEMKU PARC. Č. 

3605/1, KATASTRÁLNE ÚZEMIE VRAKU ŇA 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Otváram rokovanie o bode číslo tridsa ťosem. Je to 

Návrh na sanáciu stavby bývalého obchodného domu „N ákupné 

centrum ŽITAVA v  katastrálnom území Vraku ňa. 
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Nech sa pá či, pán riadite ľ.  

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

Ja by som poprosil, môžem poprosi ť pána Olivera Kríža, 

aby predložil tento materiál.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Aha, pán poslanec sa hlási, ja som si to neuvedomil , 

že on to má uvies ť.  

Pán poslanec, nech sa pá či, máte slovo.  

Mgr. Oliver   K r í ž , poslanec MsZ: 

Ďakujem ve ľmi pekne za slovo.  

Tento, tento materiál súvisí s činnos ťou Spolo čnosti 

pre rozvoj bývania v Bratislave. My máme, ako iste viete, 

s oh ľadom teda na informa čné správy, máme dve, dva 

projekty, ktoré sú rozrobené. Jeden je v Ra či a jeden je 

v mestskej časti Vrakú ňa. Je to ulica Žitavská a Važská.  

My, my sme v štádiu, že máme teraz už dokumentáciu pre 

územné rozhodnutie. Od za čiatku sme rokovali s mestskou 

časťou o tom, že v tej lokalite, kde ten objekt chceme 

postavi ť, sa nachádza chátrajúce, chátrajúce centrum 

služieb alebo nie čo podobné, ktoré tam vo ľakedy slúžilo. 

Dneska už to vôbec neslúži svojmu ú čelu.  

My sme komunikovali aj s pani starostkou, ktorá asi  by 

potvrdila, že má množstvo podnetov ob čanov z okolia, že 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 24. októbra 2013  

 449 

v tom, v tom objekte sa zhromaž ďujú bezdomovci 

a v neposlednom rade je to, okrem estetického, je t o aj 

nejaké iné ohrozenie, pretože tá stavba je z ve ľkej miery 

postavená z azbestu, ktorý je ako nebezpe čný. 

V rámci toho, že chceme pripravi ť stavbu, tak tento 

objekt budeme musie ť asanova ť. My sme pôvodne mysleli, že 

na to bude sta či ť súhlas mestskej časti ke ďže tá stavba jej 

pred nejakými rokmi bola zverená, ale nakoniec sme sa 

dopátrali k tomu, že tá stavba pod ľa, pod ľa súpisného čísla 

patrí do majetku hlavného mesta, to znamená, že nem ôžme, 

nemôžme ten, tú stavbu odstráni ť bez súhlasu hlavného 

mesta.  

Čiže, ten proces ešte nás čaká. My sme sa akurát na 

tom zaoberali, sme sa tým zaoberali na ostatnej spr ávnej 

rade spolo čnosti, že v rámci Štátneho fondu pre rozvoj 

bývania nevieme zahrnú ť do nákladov stavby aj asanáciu tej 

stavby, čiže budeme, budeme na to h ľadať možnosti 

financovania. 

Tento predložený materiál však hovorí len o tom, že  

mesto nám dáva súhlas, aby v prípade, že pristúpime  k tej 

realizácii tej stavby budeme ma ť možnos ť tú stavbu pôvodnú, 

ten objekt chátrajúci odtia ľ odstráni ť.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem ve ľmi pekne pánovi poslancovi za uvedenie 

materiálu. 
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Do diskusie ako prvý sa hlási pán  poslanec Šindler .  

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

Ďakujem za slovo, pán primátor. 

Ja som z mestskej časti Vraku ňa, kde sa predmetný 

objekt nachádza a môžem konštatova ť, že tento objekt chátra 

už od devä ťdesiatich rokov, kedy nemá majite ľa a poriadne 

nemá majite ľa a ani poriadne využitie.  

Nemám problém z asanáciou tohto objektu s tým, že b y 

sme si, ke ď s tým budeme súhlasi ť, mali aj poveda ť, že 

koľko to bude stá ť. Lebo už sa uvažovalo asi pred piatimi 

rokmi s asanáciou tohto objektu a vtedy tam potenci álny 

investor, ktorý tam chcel postavi ť osemposchodovú budovu 

uvádzal, že suma na zbúranie a likvidáciu tohto obj ektu 

bude asi pä ť miliónov korún.  

Takže ke ď sa bavíme o tom, že to ideme zlikvidova ť ten 

objekt, to nie je nejaká búdka, to je ve ľký objekt, ve ľa 

betónu, ve ľa bordelu z toho bude, takže sa bavíme asi 

o čiastke pä ť miliónov. 

A chcel by som sa ešte spýtal, lebo ten investor, 

ktorý tam mal pôvodne ten zámer, postavi ť tú osemposchodovú 

budovu, naposledy došiel do konfliktu s obyvate ľmi 

okolitých domov, ktorí si nepriali ten objekt a pot om celé 

z toho aj vzišlo.  

Takže by som chcel po čuť možno aj tú úvahu o tom, že 

aká výšková budova by sa tam mala postavi ť namiesto tohto 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 24. októbra 2013  

 451 

objektu, aká masa celej tej stavby a potom následne  a ľudí, 

ako sa tam uvažuje s týmto.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Kríž má faktickú poznámku.  

Nech sa pá či. 

Mgr. Oliver   K r í ž , poslanec MsZ: 

Ja doplním to, čo hovoril pán poslanec Šindler. 

My, ako Spolo čnos ť pre rozvoj bývania sme absolvovali 

tam verejné zhromaždenia ku tomuto. Jednak samozrej me za 

účasti poslancov miestnych, za ú časti aj ob čanov z okolia. 

My sme im vysvet ľovali, že v prípade, že tam bude 

Spolo čnos ť stava ť, nejde o klasický nájomný, teda klasický 

komer čný dom, ale ide o nájomné byty, kde v ur čitom pomere 

budú býva ť aj, aj mladé rodiny so zoznamu žiadate ľov z tej 

mestskej časti. To znamená, že nejde o zahus ťova čku, že by 

tam prišli nejakí noví obyvatelia, ale práve, práve  ľudia 

z okolia, ale ktorí tam bývajú, ktorí sú mladé rodi ny, 

ktorí bývajú u svojich svokrovcov a tak ďalej, a tak ďalej, 

no ke ď sú v zozname, tam budú môc ť sa jednoducho presunú ť. 

Čiže tí ob čania s tým, myslím, boli uzrozumení a ur čite to 

privítali viac, ako keby tam prišla nejaká úplne ko merčná 

zástavba výškového typu.  

No a, čo sa týka tej kalkulácie. My sme si ako správna 

rada nechali urobi ť predbežnú cenovú kalkuláciu (gong) 

a vyšlo nás to na stosedemdesiatsedem tisíc predbež ne bez 
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DPH. Na toto bude Spolo čnos ť pre rozvoj bývania zhá ňať 

peniaze. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem ve ľmi pekne.  

Ďalší prihlásený je pán poslanec Kugler.  

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

Ďakujem za slovo, pán primátor. 

Ja v plnom rozsahu súhlasím s technickým stavom tej  

stavby, ktorá tam sa nachádza z toho, čo sa týka bývalého 

obchodného domu ŽITAVA, ale čo sa týka zverenej stavby, či 

bola požiadaná mestská časť o stanovisko, o vyjadrenie 

alebo k súhlasu k odzvereniu. To by som sa chcel sp ýta ť.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Odpovieme, odpovieme na to, respektíve odpovie na t o 

pán poslanec Kríž, či mestská časť bola požiadaná 

o odzverenie, teda súhlas s odzverením. Či oni o tom vedia.  

Ale ešte pred tým dám slovo pánovi námestníkovi 

Budajovi.  

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

Ďakujem pekne. 
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No, tak, nechcem vôbec zdržiava ť, pán poslanec, ale 

predsa len, je to teda jediná možnos ť, že ideme stava ť na 

mieste kde, kde musíme zainvestova ť odstránenie stavby?  Je 

to pre vás, alebo sledujete tým nejaký verejný záuj em. 

Chcelo by to poveda ť nejaké vysvetlenie. Lebo tým pádom je 

ten pozemok za ťažený investíciou ešte pred prvým výkopom.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Druhé vystúpenie pán poslanec Kríž, nech sa pá či. 

Mgr. Oliver   K r í ž , poslanec MsZ: 

Áno, ja sa budem snaži ť odpoveda ť na obe otázky.  

My ve ľmi úzko komunikujeme aj s pani starostkou 

Lackovou. Ona je s tým uzrozumená, ona sama prišla s týmto 

nápadom.  

Rovno to, rovno to premostím na odpove ď pre pána 

námestníka Budaja.  

My ke ď sme vytypovávali vhodné lokality na výstavbu 

nájomných domov, urobili sme taký prieskum medzi st arostami 

mestských častí, či niektorí z nich navrhujú alebo majú 

nejakú vytypovanú lokalitu, kde by podobná stavba m ohla, 

mohla vyrás ť s podporou mestskej časti. A zo všetkých 

sedemnástich, čo sme dostali odpovede, sme ich 

vyselektovali tak, aby boli aj v súlade s územným p lánom, 

a tie dve, ktoré momentálne máme už v nejakom štádi u 

rozpracovania, boli jediné, ktoré prichádzali do úv ahy.  
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Bola to aj požiadavka zo strany mestskej časti, že 

teda ve ľmi by privítali, keby takéto nie čo prišlo, pretože 

by sa zárove ň zbavili toho chátrajúceho objektu.  

My sme pôvodne rátali s tým, tá legislatíva sa ve ľmi 

často mení, pôvodne sme mali takú informáciu, že v r ámci 

Štátneho fondu pre rozvoj bývania budeme môc ť využi ť tie 

peniaze a budeme ich môc ť zahrnú ť do toho nákladu stavby, 

to znamená, že na náklady štátneho fondu aj zasanuj eme ten 

objekt. Medzitým sa tá legislatíva menila viackrát,  

samozrejme to zamestnanci sledujú, momentálne máme také 

metodické usmernenie, že žia ľ, to nebude možné.  

Ale my sme v tej, v tom projektovaní, v tom procese  

tak ďaleko, že bolo, z nášho poh ľadu je ve ľká škoda, ke ď 

teraz sa jednoducho teraz zastavili a nepokra čovali v tom 

ďalej. My sa budeme h ľadať, my sa budeme snaži ť h ľadať 

zdroje rôzneho typu. My máme takisto v správnej rad e, 

respektíve spolumajite ľom spolo čnosti je aj, aj 

Československá obchodná banka, čiže bola tam aj taká 

alternatíva, nechcem teraz ís ť do detailov, ale sú tam aj 

také alternatívy, že banka by na tú asanáciu v úvod zovkách, 

poži čala peniaze spolo čnosti s tým, že tie by sa potom 

nejakým premietli do budúceho nájomného tých budúci ch 

obyvate ľov. Čiže h ľadáme alternatívy tak, aby to čo 

najmenej za ťažilo rozpo čet alebo rozpo čet teda spolo čnosti 

a náklady na tú stavbu, ale ur čite by sme sa teraz neradi, 

neradi vracali spä ť, lebo toto je jedna z lokalít, kde to 

je naozaj aj pod ľa územného plánu vhodné, a aj tej mestskej 

časti vyjdeme, svojim spôsobom, v ústrety, ke ď sa nám 

podarí zameni ť ten chátrajúci a nebezpe čný objekt za nový.  
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Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Ešte faktická, pán námestník Budaj.  

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

Už len poznámka.  

Ale rozumiem tomu dobre, že vy staviate byty pre tý ch 

nájomníkov, ktorých musíme rieši ť aj zo zákona, hej? Lebo 

tam, tam je čas istým h ľadiskom, pre nich dos ť závažným.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ešte pán poslanec Kríž reaguje na faktickú poznámku .  

Mgr. Oliver   K r í ž , poslanec MsZ: 

Áno, doplním.  

Tieto dva projekty, ktoré som spomínal, sú prioritn e 

ur čené  pre ľudí z, pre nájomné bývanie, čiže nie pre tých, 

ktorí majú ten problém reštituentov, ale v inom bod e, na 

inom zastupite ľstve, dúfam, že na budúcom, budeme 

prezentova ť ďalší náš plán, ktorý máme a ambiciózny, ktorý 

sme na základe aj inštrukcií od pána primátora rozb ehli 

a je to, je to výstavba v spolupráci so súkromným 

investorom práve na riešenie, na riešenie problému 

reštituentov.  
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My sme to už predbežne aj prezentovali pred združen ím 

tých ľudí, ktorí sú týmto postihnutí, to Právo na bývanie .  

Čiže my v tomto tiež sa snažíme nájs ť svoje portfólio 

činnosti ako Spolo čnos ť pre rozvoj bývania, čiže riešime aj 

problém ľudí z bývalých reštituovaných domov.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem ve ľmi pekne.  

Tým sme vy čerpali diskusiu, tým sme vy čerpali diskusiu 

k tomuto bodu a dám slovo návrhovej komisii.  

Nech sa pá či, pani predsední čka, máte slovo. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia tak, ako nám bolo píso mne 

predložené, mestské zastupite ľstvo schva ľuje  asanáciu 

stavby a tak ďalej.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ešte pán poslanec Kugler ku procedúre hlasovaniu, n ech 

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

Nie k procedúre hlasovania, ale ja som si myslel, ž e 

bude ešte nejaké závere čné slovo z Vašej strany, lebo som 

nepočul vyjadrenie, či bola požiadaná mestská časť o súhlas 

k odzvereniu tej stavby.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Tak, pani starostka to navrhovala pánovi Krížovi, 

takže akoby som povedal, že áno, ale neviem, či myslíte 

formálne uznesenie, také uznesenie nemáme.  

Čiže to teraz ale neriešime odzverenie, my riešime 

súhlas so zbúraním. Ako to, či vôbec dávame ako my, ako 

vlastník, súhlas na to, aby sa objekt zbúral. On sa  zajtra 

nezbúra. Ak treba dorieši ť veci s mestskou časťou, ur čite 

ich doriešime. Ja to upozornenie beriem.  

Čiže prosím, budeme hlasova ť. Pani predsední čka 

uviedla návrh hlasovanie. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte o bode číslo 

tridsa ťosem.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Sorry. 

Tridsa ťdva prítomných, 

tridsa ťjedna za, nikto proti, nikto sa hlasovania 

nezdržal, jeden nehlasoval.  

Prijali sme platné uznesenie. 
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SPOLOČNÁ DISKUSIA K BODOM 39, 40, 41, 42  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ideme rokova ť spolo čne o bodoch tridsa ťdevä ť, 

štyridsa ť, štyridsa ťjeden a štyridsa ťdva. 

Prosím pána riadite ľa, keby spolo čne uviedol tieto 

body, môže to by ť aj bez úvodného slova. Tie štyri body. 

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

Tak bez úvodného slova. 

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Bez úvodného slova, otváram spolo čnú diskusiu k bodom 

tridsa ťdevä ť, štyridsa ť, štyridsa ťjeden a štyridsa ťdva.  

Hlásia sa do nej zatia ľ dvaja poslanci. 

Ako prvý pán poslanec Šov čík.  

Nech sa pá či. 

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

Vážený pán primátor, vážené kolegyne pos, kolegyne 

poslankyne, kolegovia poslanci, vystupujem k bodu číslo 

štyridsa ťtri, ktorý je návrh.  
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Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Štyridsa ťtri nie je predmetom našej diskusie. Bude 

rokovaný samostatne.  

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

Áno.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Sme tridsa ťdevä ť, štyridsa ť, štyridsa ťjeden 

a štyridsa ťdva, tak ako sme to schválili na návrh pána 

poslanca Gašpierika.  

Čiže štyridsa ťtrojku dostanete, pán poslanec, priestor 

samostatným vystúpením, lebo to je bod, ktorý sa bu de 

rokova ť osobitne.  

Pani poslanky ňa Jégh, k tým štyrom bodom, k niektorému 

z nich.  

Nech sa pá či. 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Chcela by som sa zmieni ť o bode štyridsa ťdva 

(poznámka:  po čuť predsedajúceho „áno“) a tu je predaj 

pozemkov.  

Naša mestská časť mala požiadavku, že len v tom 

prípade súhlasíme s predajom pozemkov až, ak sa roz delí aj 

časť dvora zásobovacieho pre tých, ktorí chcú kupova ť.  
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Ja navrhujem doplnenie návrhu uznesenia. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Štyridsa ťjeden potom asi myslíte, ak hovoríte 

o Podunajských, lebo štyridsa ťdva sú.  

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Štyridsa ťjedna, štyridsa ťjedna, štyridsa ťjedna, áno, 

áno.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Áno, už Vám rozumiem, dobre, dobre, štyridsa ťjedna.  

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Lebo štyridsa ťtrojka bola pred tým.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Čiže doplni ť návrh uznesenia, nech sa pá či.  

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Doplni ť návrh uznesenia, tam je už trinás ť bodov, 

(poznámka:  po čuť predsedajúceho „áno“) v uznesení, ako bod 

štrnás ť (poznámka:  po čuť predsedajúceho „áno“), pozemok 

parcely číslo 5409/20 v katastrálnom území Podunajské 
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Biskupice, ktorý tvorí vnútorný zásobovací dvor sta vby, 

súpis číslo 5196 bude následne odpredaný do podielového 

spoluvlastníctva alebo prenajatý žiadate ľom využívajúcich 

tento pozemok na zásobovanie prevádzok samostatnými  

zmluvami.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem ve ľmi pekne za ten návrh.  

Poprosím pána riadite ľa, keby sa k nemu vyjadril. Vy 

návrh máte.  

Pán riadite ľ, Vaše stanovisko.  

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

Akceptujeme, ďakujem.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Čiže, pani poslanky ňa, z nášho poh ľadu je to 

v poriadku ten Váš návrh, môžme o ňom hlasova ť alebo 

autoremedúrou si ho pán riadite ľ osvojí, aby sme skrátili 

priesator pre, pre tie časové súvislosti.  

Pýtam sa, či sa ešte niekto chce vyjadri ť k tým bodom, 

ktoré prerokúvame.  

Keďže tomu tak nie je, dávam priestor pre návrhovú 

komisiu.  
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BOD 39 NÁVRH NA PREDAJ POZEMKOV 

V BRATISLAVE, K. Ú. VINOHRADY, PARC. 

Č. 17870/4, PARC. Č. 17870/20, PARC. 

Č. 17870/27, PARC. Č. 17870/28 

A PARC. Č. 17870/29, SPOLO ČNOSTI 

AMSET S.R.O., SO SÍDLOM V BRATISLAVE 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Bod číslo tridsa ťdevä ť je Návrh na predaj pozemku 

v katastrálnom území Vinohrady spolo čnosti A M S E T.  

Pani predsední čka.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Budeme hlasova ť o návrhu uznesenia tak, ako nám bolo 

písomne predložené, mestské zastupite ľstvo schva ľuje. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťjeden prítomných poslancov, 

Dvadsa ť za, nikto proti, desiati sa zdržali, jeden 

nehlasoval.  

Prijali sme platné uznesenie k bodu tridsa ťdevä ť. 
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BOD 40 NÁVRH NA PREDAJ POZEMKU 

V BRATISLAVE, K. Ú. NOVÉ MESTO, 

PARC. Č. 13461/7, ĽUBOŠOVI KLAMOVI 

V ½ A EMILOVI PEŠKOVI V ½ - 

MAJETKOVOPRÁVNE USPORIADANIE POZEMKU 

POD STAVBOU 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Štyridsiatka je Návrh na predaj pozemku v katastrál nom 

území Nové Mesto pánovi Klamovi a pánovi Peškovi  a ko 

majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod stavbou. 

Pani predsední čka.  

Prosím mikrofón, áno. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia ako nám bolo písomne 

predložené, mestské zastupite ľstvo schva ľuje. 

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 

štyridsa ť. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťjeden prítomných poslancov, 

dvadsa ťšes ť za, nikto proti, piati sa zdržali. 

Prijali sme platné uznesenie. 
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BOD 41 NÁVRH NA PREDAJ POZEMKOV 

V BRATISLAVE, K. Ú. PODUNAJSKÉ 

BISKUPICE, PARC. Č. 5409/1, PARC. Č. 

5409/2, PARC. Č. 5409/3, PARC. Č. 

5409/4, PARC. Č. 5409/5, PARC. Č. 

5409/6, PARC. Č. 5409/7, PARC. Č. 

5409/10, PARC. Č. 5409/11, PARC. Č. 

5409/12, PARC. Č. 5409/14, PARC. Č. 

5409/16, PARC. Č. 5409/17, POD 

STAVBAMI VO VLASTNÍCTVE ŽIADATE ĽOV 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Bod číslo štyridsa ťjeden. 

Pani predsední čka.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia tak, ako bolo písomne 

predložené s tým doplnkom v bode štrnás ť, mestské 

zastupite ľstvo schva ľuje  predaj.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prosím, hlasujeme o uznesení doplnenom o bod štrnás ť, 

ktorý akceptoval pán riadite ľ autoremedúrou.  

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 
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Tridsa ťjeden prítomných poslancov, 

dvadsa ťpäť za, nikto proti, šiesti sa zdržali. 

Konštatujem, že sme prijali platné uznesenie. 

 

 

BOD 42 NÁVRH NA PREDAJ POZEMKOV 

V BRATISLAVE, K. Ú. KARLOVA VES, 

PARC. Č. 2999/47 A PARC. Č. 2999/48, 

STARÉ GRUNTY, SPOLOČNOSTI TELERVIS 

PLUS A.S. – MAJETKOVOPRÁVNE 

USPORIADANIE POZEMKU POD STAVBOU 

A POZEMKU K NEJ PRI ĽAHLÉHO 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Bod číslo štyridsa ťdva je Návrh na predaj pozemkov 

v katastrálnom území Karlova Ves a Staré Grunty spo lo čnosti 

TELERVIS PLUS a.s. 

Pani predsední čka.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia tak, ako nám bolo 

predložené písomne, mestské zastupite ľstvo schva ľuje  a tak 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťjeden prítomných poslancov, 

dvadsa ťštyri za, nikto proti, siedmi sa zdržali. 

Konštatujem, že sme schválili platné uznesenie. 

 

 

BOD 43 NÁVRH NA NEUPLATNENIE PREDKUPNÉHO 

PRÁVA HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY 

K POZEMKOM V BRATISLAVE, K. Ú. STARÉ 

MESTO, PARC. Č. 7347/18,19,20 

A PARC. Č. 21714/10, VO VLASTNÍCTVE 

SPOLOČNOSTI LUKOIL SLOVAKIA S.R.O., 

SO SÍDLOM V BRATISLAVE 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Bodom číslo štyridsa ťtri nášho rokovania je Návrh na 

neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta k poz emkom 

v katastrálnom území Staré Mesto vo vlastníctve spo lo čnosti 

LUKOIL Slovakia s.r.o.  

Pán riadite ľ, prosím, uve ďte materiál.  
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Mgr. Rastislav   G a j a r s k ý , riadite ľ magistrátu: 

Ďakujem za slovo. 

Tu by som len chcel podotknú ť, že pôvodná žiados ť 

spolo čnosti LUKOIL Slovakia s.r.o., tak ako sme ju dostal i, 

nebola kvalifikovaná, preto sme túto spolo čnos ť požiadali 

o kvalifikovanú ponuku na toto predkupné právo s tý m, že 

sme ju dostali k dátumu 16. 9. a my predkladáme ten to 

materiál s návrhom uznesenia na neuplatnenie si tej to 

predkup, si tohto predkupného práva a to samozrejme  

z dôvodu vysokej ceny, ktorá je v hodnote, vychádza  to 

celkovo, cena celkom šes ťstotridsa ťpäťtisíc, takmer 

šes ťstošes ťtisíc eur.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu programu, do ktorej sa 

ako prvý hlási pán poslanec Šov čík.  

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

Vážený pán primátor, vážené kolegyne poslankyne, 

kolegovia poslanci, ja som bol proti predaju tohoto  pozemku 

už ako staromestský poslanec ke ď sa predával spolo čnosti 

CONOCO JET, ktorá tam chcela stava ť výškovú budovu 

v prízemí ktorej mala by ť čerpacia stanica. A preto 

využívam túto príležitos ť, aby sme tento hodnotný pozemok 

z poh ľadu mesta a jeho fungovania získali do našeho 
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vlastníctva a preto podávam pozme ňujúci návrh, aby sme si 

uplatnili predkupné právo.  

Pokia ľ sa pozriete na katastrálnu mapu, navrhujem, aby 

sme v budúcnosti získali aj parcely 7347/7 od Inter montu, 

akciová spolo čnos ť. To je tá haraburda, ako zvyšok, ktorý 

tam zostal po tých potravinách a pozemok 7347/10 a využili 

sme tieto pozemky vo vlastníctve mesta na to, na čo boli 

pôvodne ur čené alebo zanechané ako vo ľné pozemky a síce, 

aby tam bolo na styku s centrálnou časťou mestskej časti 

Bratislava Staré Mesto vybudované záchytné parkovis ko, 

možno aj formou garážového domu, ktorý by zabezpe čil nie 

len pre parkovanie pre všetkých, ktorý tam bývajú a  ktorí 

trpia akútnym nedostatkom parkovacích miest ale aj pre 

všetkých tých, ktorí prichádzajú do centra, hlavne na 

centrálne štátne orgány, v blízkosti je nieko ľko 

ministerstiev a napríklad úrad vlády a iné významné  

inštitúcie Slovenskej republiky, aby sme zabezpe čili 

parkovanie v tejto časti mesta.  

Pripomínam aj projekt mladých architektov, ktorý sa  

volá Mestské zásahy a jeden z významných častí tohto 

projektu bolo naprojektovanie mestského vnútorného okruhu, 

na styku s ktorým vypypovali nieko ľko pozemkov, kde by 

mohli vzniknú ť či už podzemné garážové miesta, alebo 

nadzemné v parkovacích domov a tento pozemok hral v  ich 

úvahách centrálnu rolu, aj z dôvodu blízkosti či už 

stanice, či už autobusovej alebo železni čnej.  

Čiže, si myslím, že tá kúpna cena síce vyzerá vysoko , 

vysoká a z poh ľadu finan čnej situácie mesta v tejto chvíli 

možno ako nerealizovate ľná, ale práve by som využil túto 
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príležitos ť formou, že by sme si zobrali peniaze 

z rezervného fondu na túto kúpu a potom nasledujúco u 

výstavbou garážového domu a jeho prevádzkovaním, ab y sme 

tieto peniaze získali naspä ť, prípadne ešte na tom aj 

zarobili.  

Myslím si, že by to mala by ť zmena uvažovania tohto 

mestského zastupite ľstva, aby sme nielen predávali majetky, 

ale nejaké aj získavali a kone čne za čali robi ť, čo sa týka 

parkovania, teda statickej dopravy aj nejaké systém ové 

kroky.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem ve ľmi pekne,  pán poslanec , za Vaše 

vystúpenie.  

Sú na ň tri faktické poznámky. Štyri v tejto chvíli.  

Pán poslanec a starosta Pekár ako prvý.  

Nech sa pá či. 

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

Ďakujem za slovo, pán primátor. 

Súhlasím s pánom poslancom Šov číkom. Presne, presne to 

som chcel poveda ť, čo on povedal na konci. Mesto by nemalo 

len predáva ť, ale aj ke ď je to výhodné pre mesto, aj 

kupova ť.  
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Možno by bolo zaujímavé po čuť do mikrofónu aj sumu za 

meter štvorcový a potom by sme sa mali rozhodnú ť tak, ako 

navrhuje pán Šov čík.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán riadite ľ Gajarský.  

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

Ďakujem. 

Tá suma za meter štvorcový je v materiáli. Je to 

rozdelené pod ľa pozemkov jednotlivých, máte to aj 

v tabu ľke. Takže si to môžte pozrie ť. Pohybuje sa to od 

stošes ťdesiatpä ť eur za, stošes ťdesiatšes ť eur za meter 

štvorcový, dvestopä ťdesiat eur za meter štvorcový a tak 

ďalej. Môžete si to pozrie ť.  

Ja len som chcel poveda ť, že my máme v rozpo čte aj na 

rok 2013, plánujeme s tým aj na rok 2014 nejaké pen iaze na 

vysporiadanie pozemkov a tak ďalej, ale to sú peniaze na 

vysporiadanie pozemkov a tak ďalej, ale to sú peniaze vo 

výške, myslím, okolo sto tisíc a neviem, ko ľko z toho už 

máme minuté na tento rok.  

Naozaj neviem , teraz, Sven, teda pán poslanec Šov čík 

spomínal, že by sme mali použi ť peniaze z rezervného fondu. 

Ten rezervný fond je, ten rezervný fond je ur čený na 

cyklistické chodníky, na cyklodopravu, myslím to, ž e tam 

bolo. Neviem, či máme. (gong) Máme ešte rezervný fond, 
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ktorý sa ale týka bývania, ale to je ú čelo, ú č, je to 

účelové, to nemôžeme len tak minú ť.  

Musíme, ke ď chceme k tomuto pristúpi ť, musíme si 

poveda ť aj bé, teda, z čoho to chceme financova ť. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Hr čka, nech sa pá či.  

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Po dlhom čase som po čul rozumnú re č v tomto 

zastupite ľstve. Nebolo to od Vás, pán riadite ľ, ni č v zlom, 

ale kone čne je, ako nemyslím to v zlom, ale pod ľa môjho 

názoru, prvý krát som po čul správne riešenie a ja osobne 

ur čite podporím to, čo povedal pán Šov čík, ur čite som za 

to, aby sa to kúpilo.  

A pod ľa mňa predávame a tá suma, napriek tomu, že 

šes ťstotisíc nie je málo, tak ur čite aj z predajov, ktoré 

sa aj dneska zrealizovali, na to peniaze budú. Ke ď sa chce, 

tak sa dá nájs ť. A ur čite efektívne využitie toho pozemku, 

či už na to, čo povedal pán Šov čík, alebo  na nie čo iné, sa 

ur čite nájde. 

Takže ja som ur čite za. A myslím si, že je rozumné 

uplatni ť si predkupné právo.  

Ďakujem. 
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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: 

Netušil som, že bude to ľko podpory, tak sa pridávam 

a myslím, že vybudovanie záchytných parkovísk na do tyku so 

Starým Mestom je k ľúčovým, k ľúčovou úlohou nášho 

zastupite ľstva. A ustráži ť, aby, či už budeme ma ť my na to 

peniaze, iné zastupite ľstvo v budúcnosti, ale aby malo 

šancu.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ja chcem len vyzva ť pána poslanca Šov číka, kým sa 

dostane druhý krát k slovu, musíme rieši ť, ak toto 

schválime, otázku odkia ľ peniaze.  

Lebo to, že sme si ich pokryli dnešnými predajmi, t ým 

napĺňame kapitálový rozpo čet, ktorý už je rozkrájaný. Ke ď 

tie peniaze, áno, je to tak. Však máme schválený ro zpo čet. 

Čiže ak my máme vyda ť do štrnásteho novembra tohto roku 

peniaze, dnes treba zmeni ť rozpo čet, poveda ť, že zoberieme 

z toho fondu a posúvame na výdaj na to a to. Do tej  

kolonky, o ktorej hovoril pán riadite ľ. Jednoducho, my to 

nevieme zrealizova ť.  

Ak to schválite, ja tomu rozumiem, aj mne sa ten ná vrh 

páči, ale sú časne chcem vyzva ť pána poslanca, alebo teda 
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nejakým spôsobom musíme dnes vyrieši ť, odkia ľ to máme 

uhradi ť, lebo my to nevieme uhradi ť, nemáme na to kolonku.  

By sme Vám museli smutne poveda ť, že síce ste mali 

dobrý úmysel ale nebolo to možné zaplati ť a predkupné právo 

by nám prepadlo.  

Takže, prosím, keby sa toto vyriešilo sú časne s tým 

návrhom, aby sme si to predkupné právo uplatnili.  

Teraz diskutujete na m ňa, nech sa pá či.  

Pán poslanec Šov čík má faktickú.  

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

Pred tým, než dám ten návrh, pán primátor, chcel by  

som informáciu, ko ľko je pe ňazí na Fonde rozvoja bývania, 

ktorého finan čné prostriedky sa dajú používa ť aj na 

infraštruktúrne projekty.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Je tam to ľko pe ňazí, že môžte odtia ľ čerpa ť túto 

položku. Tam je šes ť celá tri milióna.  

Máme tam peniaze, ktoré sme chceli použi ť na výstavbu 

nájomného domu v Petržalke. Časť z nich sme zmenou rozpo čtu 

už vrátili, pretože sa všetky tohto roku plánované neminú.  

Takže tam sú peniaze, reálne áno.  

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

Možno zbyto čne, ale, pán primátor, naozaj teraz ste 

hľadali cestu,  pre čo by sme to nemohli urobi ť.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prepá čte, nie.  

Ja som povedal, že ak to mám reálne urobi ť, musíme ma ť 

aj peniaze. Od vás. Ja to neviem urobi ť bez vás. Prepá čte.  

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

Z prí, príjem z predaja majetku.  

Ďakujem. 

Navýši ť, navýši ť príjem z predaja majetku a sú časne 

investova ť do tohto.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Nech sa pá či, áno, áno.  

Môžme aj to urobi ť. Len ten, ten reálne dnes nemáme na 

účte, pán  poslanec.  

Pán poslanec Gašpierik.  

Ing. Libor   G a š p i e r i k , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Ja by som rád upozornil na stanovisko mestskej časti 

Staré Mesto, kde pani starostka neudelila súhlas na  
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neudelenie predkupného práva, ale v jej stanovisku je návrh 

na uplatnenie predkupného práva.  

Takže, to by som rád dal do povedomia, aby teda neb ola 

nejaká negácia negácie a tak ďalej.  

Ďakujem. 

A myslím si, pán primátor, že finan čné prostriedky, že 

finan čné prostriedky, myslím, sú vo výške nejakých pä ť 

miliónov na predmetnom ú čelovom fonde, ja si myslím, že sú 

úplne dostato čné na takýto ú čel.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Aj ja si to takto myslím, len prosím, aby dal niekt o 

dal návrh, že to má by ť pokryté týmito peniazmi, ktoré sa 

navýšia na strane príjmov a na strane výdajov.  

A ja sa budem teši ť, ke ď urobíme nie čo, čo sa v iných 

mestách deje úplne bežne, že mesto kupuje a hospodá ri 

hospodárne s pozemkami.  

Pán poslanec Šov čík, nemôžem Vám da ť faktickú 

poznámku, lebo chcete reagova ť na pána poslanca Gašpierika 

a to nie je prípustné.  

Pán poslanec Uhler.  

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

Ďakujem. 

Nápad je to dobrý, ale chcel by som sa spýta ť, či je 

naozaj aj reálny, pretože žiados ť o uplatnenie predkupného 
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práva bola ešte, je datovaná z júna, či sme náhodou 

neprepásli nejakú zákonnú lehotu. Je tam ďalšia 

korešpondencia, ale aby na to niekto odpovedal.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Odpovie pán riadite ľ Gajarský. 

Nech sa pá či, pán riadite ľ.  

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

Ďakujem za slovo. 

Ale ja som to vysvetlil, ale možno, že nie úplne ja sne 

už v úvodnom slove.  

Lebo, pretože ich prvá ponuka nebola kvalifikovaná,  

tak sme zárove ň, tak sme hne ď žiadali, sme to celé stopli 

a povedali sme, že žiadame o kvalifikovanú ponuku, tak nám 

ju poslali dali znova a to je 16. 9.  

A znova opakujem to, čo povedal aj pán primátor, 

musíme to zrealizova ť do, peniaze na ú čte musí ma ť 

spolo čnos ť LUKOIL 14. 11. 

Ja samozrejme vítam túto iniciatívu s tým, že dúfam , 

že sme si na sto percent istí, že prostriedky z Fon du na 

rozvoj bývania môžme použi ť aj na takýto ú čel.  

Ďakujem. 

 

 

 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 24. októbra 2013  

 477 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Môžme. To potvrdzujem, to čo povedal pán poslanec 

Šovčík, je to bývanie a infraštruktúra.  

Pán poslanec Šov čík má slovo.  

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

Ja len chcem, čo som chcel poveda ť zase v technickej 

poznámke, upozorni ť pána poslanca Gašpierika, že pani 

starostka Starého Mesta to formulovala tak, že nemá  výhrady 

voči uplatneniu predkupného práva. To znamená, že logi cky 

z toho vyplýva, že sa môže aj neuplatni ť. Nepovedala to 

explicitne.  

Ja navrhujem doplni ť svoje uznesenie o návrh znenia 

bod B, ktorý povie, že mestské zastupite ľstvo hlavného 

mesta Slovenskej republiky schva ľuje použitie prostriedkov 

z Fondu rozvoja bývania vo výške šes ťstotridsa ťpäťtisíc 

osemstodevätnás ť aj dvanás ť centov, na kúpu predmetných 

pozemkov.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

A môžte to ešte doplni ť slovami a primerané navýšenie 

príjmov a výdajov v kolonkách, ktoré doplníme, pret ože tam 

musia by ť, že program číslo. Viete, aby sme urobili tú 

zmenu. Lebo robíte zmenu rozpo čtu. Vy zapájate dneska 

Rezervný fond, respektíve pardon Fond rozvoja bývan ia, do 

rozpo čtu a sú časne ho vydávate na túto konkrétnu operáciu. 
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Čiže my tam doplníme tie čísla, ktoré teraz nevieme, ale 

aby to znelo správne, že môžme navýši ť príjmy a samozrejme 

aj príslušným spôsobom výdaje.  

Čiže skúste to doformulova ť a ešte to možno upresni ť. 

Faktickou reaguje pani poslanky ňa Tvrdá. 

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

Pán primátor, ja by som bola rada, keby pán riadite ľ 

zavolal kompetentným ekonómom, aby sme neurobili ne jakú 

chybu.  

Pokia ľ ja mám vedomos ť, tak áno, infraštruktúra, ale 

napríklad k nájomnému domu. Robím nájomný dom 

a infraštruktúra okolo, okolo neho.  

Viem, že v roku 2010 sa takto financovala Krížna, 

rekonštrukcia trate a bolo to ve ľmi na hrane. Neviem, či 

naši ekonómovia s tým nemali problém alebo potom ná m to aj 

nebolo vytknuté.  

Čiže nerobme nie čo, čo nie je v poriadku.  

Skúste zavola ť kompetentným a možno budeme o dve 

minúty múdrejší. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Dovtedy budú viaceré faktické poznámky, viaceré 

vystúpenia, takže je možné telefonova ť.  

Pán riadite ľ Gajarský, faktická. 

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

Samozrejme zatelefonova ť.  

Len s tým, že my môžeme toto vyrieši ť aj tak teda, ak 

so mnou súhlasíme, aby sme to, aby sme to uznesenie  

podmienili tým, že je to okej. Že to môžeme takto u robi ť. 

To môže by ť v uznesení myslím, takto naformulované.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Môžeme to urobi ť tak, že ak to nie je okej, tak ja tú 

časť uznesenia nepodpíšem, ale budem to robi ť ve ľmi nerád, 

lebo ja mám naozaj záujmem, aby sa to spravilo.  

Bol by to ve ľký precedens v našom rozmýš ľaní, že vieme 

rozmýš ľať aj inak, ako o predajoch.  

Čiže ja by som bol rád, aby sme našli tú cestu. Pán 

riadite ľ, zavolajte svojich kolegov, aby sa vyjadrili, akým  

spôsobom to vedia rieši ť.  

Pán poslanec Šov čík.  

Teraz už neviem, na koho reagujete.  
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Mgr. Sven   Š o v č í k , poslanec MsZ: 

Ja len chcem poveda ť, že čo sa týka toho fondu rozpo č, 

Fondu rozpo čtu bývania, som si úplne istý, lebo som si 

čítal metodické usmernenie ministerstva k téme Fondu  

rozvoja bývaniu, že sa dajú používa ť tieto finan čné 

prostriedky na aj infraštruktúru obce. Aj bolo tam presne 

vymenované, čo všetko sa rozumie tou infraštruktúrou obce. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem ve ľmi pekne.  

Obávam sa, že pán poslanec Hr čka nebude môc ť 

diskutova ť kvôli tomu, že sme reagovali na faktické 

poznámky na vystúpenie pána poslanca Šov číka. Ten ich teraz 

uzavrel tým, že reagoval na to, čo tu zaznelo. 

(poznámka:  po čuť hovor mimo mikrofón) 

Prosím? Ale dám Vám slovo, nech sa pá či, aby ste 

nemali pocit, že Vás chcem vynecha ť. Nech sa pá či. Faktická 

na Šov číka.  

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ja som chcel tiež iba, iná č, myslím, že hovorila pani 

Tvrdá (poznámka:  po čuť predsedajúceho „poslanky ňa Tvrdá, 

áno“), ale o čo išlo je, že povedalo sa, že dá sa to 

rieši ť. Jedna alternatíva je toto, druhá alternatíva bola  

tá, ktorá tu zaznela, že navýšite kapitálové príjmy , ako je 

to také trochu nepekné riešenie možno, ale ke ď sa chce, tak 
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sa riešenie dá nájs ť a myslím si, že vzh ľadom k tomu, že tu 

je absolútna, dovolím si tvrdi ť takmer absolútna zhoda, tak 

odpísa ť to na  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

No cash, cash nemáme. Ešte nemáme dvanás ť miliónov, 

cash nemáme, fyzicky.  

Čiže môžte urobi ť.  

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

(poznámka:  nezrozumite ľné slovo) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec, to nie sú  kapitálové príjmy. Tie ú čty, 

ktoré tu spomíname pracovne, tam nie sú kapitálové príjmy.  

Ja len chcem, aby naozaj to bolo do toho štrnásteho  

reálne zaplatené. Čiže ja to viem vybra ť z toho Fondu 

rozvoja bývania, tam to naozaj je, zapojím do rozpo čtu, ak 

to schválite a môžme tie peniaze vyda ť. Ale neviem do vtedy 

vyrobi ť šes ťstotisíc na kapitálových príjmoch. Lebo, čo ke ď 

mi neprídu v takej sume, to nie som si istý, či vieme 

urobi ť.  

Pán hlavný kontrolór, nech sa pá či.  
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Ing. Peter   Š i n á l y , mestský kontrolór hlavného mes ta 

SR Bratislavy: 

No, ja by som teda rád po ďakoval pánu Šov číkovi, že 

tak ve ľmi jasne a zrozumite ľne pripravil tento návrh. 

A rád by som teda informoval panie poslankyne a pán ov 

poslancov, že k tejto téme som s pánom primátorom a j 

s pánom Krištofom diskutoval tri krát. Teda dva krá t 

s pánom primátorom, raz na operatívnej porade, raz osobne 

a s pánom Krištofom  ešte okrem toho raz osobne. A vo 

všetkých troch rozhovoroch som s nimi hovoril o tom , že 

zdroje sa dajú nájs ť a práve som upozor ňoval teda na to, že 

ich v podstate aj máme. Okrem iného napríklad ešte budeme 

rozde ľova ť, na základe schva ľovania závere čného ú čtu, 

tohtoro čné peniaze. A nie čo máme aj našporené. A tie 

peniaze, čo máme našporené, sa celkom ur čite do časne do 31. 

12. dajú použi ť v podstate na čoko ľvek a aj sa zvyknú vo 

všetkých obciach na Slovensku takýmto spôsobom použ íva ť.  

Čiže otázka, že či, že či máme, alebo nemáme peniaze, 

je len o tom, že treba ich posla ť a treba urobi ť to, čo pán 

primátor povedal, to je rozpo čtové opatrenie, ktoré 

schválite, či už dneska alebo na najbližšom zastupite ľstve.  

Čiže je to riešite ľné. A v krajnom prípade, keby to aj 

nebolo úspešné, tak v takom prípade to kúpime za 

šes ťstotisíc euro a je tam napísané v materiáli, že je tam 

záujemca, ktorý to za sedemstotisíc euro kúpi. Nuž,  zarobi ť 

stotisíc euro je to, čo som pôvodne chcel doporu čova ť pánu 

primátorovi, lebo som nepredpokladal, že sa nájde o dvaha, 

aby mesto kúpilo takýto pozemok, ktorý ja osobne po važujem 

za taký lukratívny, že ke ď pán kolega Hr čka sa pozrie do 
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cenovej mapy, ktorú postupne vytvára, tak za 

dvestopä ťdesiat euro v Starom Meste ani pozemok na psiu 

búdu nekúpime.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Diskutuje ďalej pán poslanec Fiala.  

Stanislav   F i a l a , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Tá diskusia je, je optimistickejšia, ako som o čakával, 

ale rád by som upozornil na to, že, že pôvodne som to 

vnímal tak, že by si mesto mohlo uplatni ť predkupné právo 

iba na časť pozemkov a myslel som, že tým smerom by sme sa 

mohli ubera ť. To znamená, minimálne za tú sumu 

stošes ťdesiatpä ť eur. Tak, ako hovoril pán hlavný 

kontrolór, je to, je to, pod ľa mňa, ve ľmi dobrá kúpa.  

Ak by to mesto kúpilo celé, nebudem proti. Čiasto čne 

sa čosi vo mne búri, že by to malo by ť iba pre potreby 

Starého Mesta. Moja predstava by bola taká, že ke ď to už 

raz mesto predalo, tak by to mohlo preda ť opä ť, tak ako 

navrhol, alebo tak ako spomenul pán, pán hlavný kon trolór.  

To znamená, že nie som si istý, ja by som v budúcno sti 

súhlasil možno, aby tam bola iba zelená plocha.  

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 Kolek. 

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

Ďakujem. 

Vznikol tu problém teda, do akej miery sme schopní 

prija ť uznesenie, pokia ľ momentálne nemáme kryté finan čnými 

zdrojmi.  

Ja som pozrel. Tá ponuka prišla 16. 9., to znamená,  že 

máme 60 dní, od toho šestnásteho. Čiže my dnes, ke ď naozaj 

aj prijmeme uznesenie, v ktorom využijeme predkupné  právo, 

v podstate máme na ten, na tú navrhovanú zmenu rozp očtu 

ešte dostato čný čas, aby sme vedeli aj zdroje k tomu 

priradi ť.  

Ďakujem. 

Šesť, šes ťdesiat dní máme na odpove ď.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

No, odkedy.  

(poznámka:  po čuť slová „od 16. 9.“) 

Od 16. 9. No, to znamená, a, že na odpove ď a potom až 

peniaze, to chcete poveda ť.  
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Lebo kolegovia ma upozor ňujú, že 14. novembra musia 

byť peniaze na ú čte, inak sme prišli o predkupné právo.  

Takže ja vás nechcem ako zavádza ť. Snažím sa vám 

poveda ť informácie tak, ako sú, aby sme nepredali tomu, že  

však to v novembri vyriešime. Radšej to vyriešme dn es, aby 

sme mali istotu, že to vieme zrealizova ť.  

Pán poslanec Muránsky.  

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

Ja som teda trochu prekvapený.  

Priznám sa, že ke ď  som si otvoril tento materiál prvý 

krát, tak som tam videl neuplatnenie predkupného pr áva, tak 

som to uzatvoril s tým, že áno samozrejme, takéto m ateriály 

tu mávame pravidelne. Čiže až teraz som si to konkrétne 

pozrel presne, že čo, čo to obnáša, ke ďže rozmýš ľame o tom, 

že by sme si ho uplatnili.  

Trošku ma zaráža tam to, že vlastne my ideme kupova ť 

pozemky, ktoré sme predávali za pä ťdesiatpä ť eur za meter 

štvorcový a dneska, samozrejme, že v roku devä ťdesiatdevä ť 

tam tie ceny boli úplne iné, ale samozrejme pä ťstopercentný 

nárast, teraz aby sme ich kupovali za dvestopä ťdesiat eur 

za meter štvorcový, pä ťstopercentný nárast 

v nehnute ľnostiach, naozaj za tých posledných trinás ť rokov 

nebol. 

Tak s prihliadnutím aj na momentálny vývoj na 

realitnom trhu, si myslím, že treba k tomuto pristu pova ť 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 24. októbra 2013  

 486 

opatrne. Pozrie ť sa naozaj najskôr na faktory, ktoré 

ovplyv ňujú možnos ť výstavby na danom území, na územný plán, 

na koeficienty, ktoré platia v danom území a na zák lade 

toho sa ve ľmi opatrne rozhodova ť.  

Ale pokia ľ máme naozaj kupcu, ktorý je ochotný da ť nám 

o sto tisíc viacej, tak naozaj tam nie je to riziko  a mali 

by sme sa pokúsi ť o to, aby sme aj týmto spôsobom 

zareagovali na aktuálny vývoj tak, aby z toho mesto  malo čo 

najviac, aby sme konali tak, ako nám káže náš posla necký 

klub, teda poslanecký s ľub v najlepšom vedomí, v najlepšom 

záujme mesta. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

S tým klubom, to bolo dobré.  

Pán poslanec Hr čka.  

Nech sa pá či. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem, ja len jednu vec.  

Že teda áno, jedna vec je, že tam je záujemca, druh á 

vec je presne to, čo bolo povedané, ke ď si pozriete za 

koľko sa predávajú v tejto časti Starého Mesta pozemky, tak 

tie ceny, napriek tomu, že sú vyššie oproti tým pre dajným, 

čo je smutné, ale sú, sú podstatne vyššie, ako tie, za 

ktoré to ideme kúpi ť.  
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A úplne posledné. Myslím si, že mesto, ako vlastník a 

je teda, mesto ako vlastník má najmenší problém s ú zemným 

plánom, pretože, myslím si, že asi nikto nebude 

protestova ť, ke ď si mesto zvýhodní v rámci územného plánu 

svoje, svoje pozemky, horšie je to pri ostatných. T akže ako 

v tomto prípade by som to ako ve ľký problém nevidel keby 

tam bolo čoko ľvek, tak mesto si svojim spôsobom má, má 

cestu ako to zmeni ť. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

To dúfam, nemyslíte vážne to, čo ste teraz povedali.  

Územný plán platí pre každého, to je zákon. To, Jan ko, 

nemôžte toto poveda ť. Vy ste tu.  

(poznámka:  po čuť hovor mimo mikrofón) 

Meni ť sa môže meni ť. Zmeni ť, ale zvýhodni ť sa pri 

interpretácii, dúfam, že to ste nemysleli.  

(poznámka:  po čuť hovor mimo mikrofón) 

Okej. Potom som Vám rozumel. Chápem, chápem. Jasne,  

jasne, dobre. Takto som Vás nevnímal.  

(poznámka:  po čuť hovor mimo mikrofón) 

Áno. Nie, nie. Navrhneme zmenu územného plánu a bud eme 

o nej rokova ť s dotknutými a všetko,  tak ako zákon káže, 

už rozumiem.  
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Pán riadite ľ Gajarský. Nech sa pá či. 

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

Ďakujem za slovo. 

Samozrejme predávajúci tvrdí, že má ďalšieho 

kupujúceho, to tak už raz býva.  

Čo sa týka zapojenia, zapojenia Fondu na rozvoj 

bývania, ktorý máme v hodnote šes ť celé tri milióna 

momentálne. Jasne, je tam spomenutá aj infraštruktú ra, ale 

bavil som sa s konkrétnou zamestnanky ňou magistrátu, 

povedala mi, že je to ale na budovanie infraštruktú ry, to 

znamená, nie na kúpu, ale na budovanie infraštruktú ry.  

Takže toto by sme, toto by nám asi, toto by nebolo moc 

kóšer, aby sme zapojili, aby sme zapojili tento fon d.  

My by sme mohli v podstate.  Po schválení závere čného 

účtu nám vznikne, budeme ma ť rezervný fond a teda vo ľné 

disponibilné prostriedky, myslím v hodnote, aspo ň tak, jak 

sme sa bavili teraz cez telefón, vo výške štyristot isíc 

eur. Tam už by sme sa pomaly dostávali k tej sume, ktorú 

potrebujeme, ale ja by som asi ako nejaké, poviem, dočasné 

riešenie, navrhol takto:  

zvýšili by sme kapitálové príjmy o týchto 

šes ťstotridsa ťpäťtisíc, následne potom, čo by sa schválil, 

keď by sa schválil závere čný ú čet, by sme použili týchto 

štyristotisíc na vyrovnanie, teda na zníženie tohto  

navýšenia kapitálových príjmov a použili by sme asp oň 

týchto štyristotisíc vo ľných zdrojov na to, aby sme kúpili 

tieto pozemky.  
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Takéto riešenie by som ja navrhoval. Samozrejme, to  

nemusí by ť napísané v uznesení, teraz pôjde iba o zvýšenie 

kapitálových príjmov, ale bol by som rád, aby to bo l aspo ň 

takýto by som povedal, nepísomný úzus, že by sme to  takto 

vyriešili.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Faktickou reaguje pani poslanky ňa Tvrdá.  

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

Mám vedomosť, že za čiatkom novembra majú prís ť tri 

a pol milióna na ú čet hlavného mesta z predaja Lazaretskej. 

Či by sa tie nedali časovo použi ť, použi ť a ke ď máte kupca, 

alebo máme kupca, v krátkom čase vráti ť.  

Lebo už dnes sme zvýšili kapitálové príjmy 

o devä ťdesiatpä ť tisíc, čiže v tejto chvíli sme na dvanás ť 

celé devä ť milióna. Informovala som sa, ko ľko nám prišlo 

zatia ľ. Pä ť miliónov. Plus tá Lazaretská, je osem a pol.  

Predali sme nie čo okolo desa ť, čo predpokladáme, že 

prídu, tak aby sme si zase nenaschva ľovali viacej, ako sme 

schopní do konca roka preda ť.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďalšie faktické poznámky na vystúpenie pána riadite ľa 

Gajarského pani poslanky ňa Farkašovská. 

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

Ja len by som rada povedala, že keby bol tento bod 

zaradený pred predajmi, tak sme mohli by ť na tom teraz 

lepšie a mnohí z nás by boli inšpirovaní, takže nab udúce 

body o predkupnom práve podobných kvalít zara ďova ť niekde 

na za čiatok.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec Šov čík.  

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

Tak ja potom navrhujem úpravu toho uznesenia, že 

schva ľuje použitie finan čných prostriedkov vo výške 

šes ťstotridsa ťpäťtisíc osemstodevätnás ť celých dvanás ť na 

kúpu predmetných pozemkov a primerané navýšenie prí jmov 

a výdavkov rozpo čtu hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy na rok 2013. 
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Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Z predaja majetku. Prosím, keby ste to urobili.  

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

Dobre. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Bude to ten návrh, ktorý navrhol pán poslanec Kolek . 

Nakoniec sa ukazuje, že asi to je tá cesta, ktorá b y 

v tejto chvíli to prekryla. Je to bezpe čné.  

A tak, ako  povedal pán riadite ľ. My to zanalyzujeme 

a predložíme vám návrhy na november, ke ď tu budeme 

usporadúva ť finan čné veci, budeme pamäta ť aj na túto 

transakciu.  

Čiže, prosím, keby ste tam doplnili ešte slovo, 

navýši ť príjmy z kapita, z predaja majetku, z predaja 

majetku. A primerane výdavky. Aby, aby sme vedeli, že 

z tejto kolonky môžme. A máme tým pádom krytú ľavú, pravú 

stranu a môžme to zrealizova ť.  

Pán poslanec to píše.  

Môžem už uzatvori ť diskusiu a da ť priestor pre vás, 

ako návrhovú komisiu, aby ste uviedli veci?  

Takže uzatváram možnos ť sa prihlási ť.  
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Návrhová komisia nám pre číta návrh uznesenia, nech sa 

páči.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Budeme hlasova ť o tom návrhu uznesenia, ktoré teraz 

pre čítam, ktorý nám bol doru čený pánom Svenom Šov číkom, je 

to zmena a doplnenie: 

Mestské zastupite ľstvo schva ľuje  v bode A  

(poznámka:  po čuť hovor mimo mikrofón) 

Môžem? 

(poznámka:  po čuť slová „môžeš, áno“) 

V bode A, uplatnenie predkupného práva a  

B v bode B, použitie finan čných prostriedkov vo výške 

635 819 celých 12 eura na kúpu predmetných pozemkov  a 

primerane navý, primerané navýšenie kapitálových pr íjmov a 

výdavkov rozpo čtu hlavného mesta na rok 2013 z predaja 

majetku. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Prezentujte sa a hlasujte o tomto návrhu uznesenia.   

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ť prítomných, 

dvadsa ťdevä ť za, jeden bol proti, nikto sa nezdržal. 
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Konštatujem, že sme prijali návrh pána poslanca 

Šovčíka nové uznesenie k bodu číslo tridsa ť, štyridsa ťtri. 

 

 

SPOLOČNÁ DISKUSIA K BODOM 44, 45, 46, 47, 48 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Body číslo štyriridsa ťštyri a štyridsa ťosem rokujeme 

v jedno bloku. 

Pán riadite ľ ich uvádza bez úvodného slova.  

Pýtam sa, či sa chcete k týmto bodom vyjadri ť? 

Nemám nikoho prihláseného.  

Uzatváram možnos ť sa prihlási ť. 

Ideme hlasova ť, priestor bude pre návrhovú komisiu.  
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BOD 44 NÁVRH NA ZVERENIE NEHNUTEĽNOSTI 

V BRATISLAVE, K. Ú. RUŽINOV, A TO 

PRÍSTAVBY ZARIADENIA PRE SENIOROV 

A ZARIADENIA OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY 

SO SÚP. Č. 110 NACHÁDZAJÚCEJ SA 

NA SMOLNÍCKEJ ULICI Č. 3 V 

BRATISLAVE, DO SPRÁVY MESTSKEJ 

ROZPOČTOVEJ ORGANIZÁCII GERIUM 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Štyridsa ťštvorka zverenie nehnute ľnosti v katastrálnom 

území Ružinov do správy mestskej rozpo čtovej organizácie 

Gerium.  

Nech sa pá či. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia tak, ako nám bolo píso mne 

predložené, mestské zastupite ľstvo schva ľuje  zverenie 

nehnute ľnosti. 

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, 

tridsa ť za, nikto proti, nikto sa nezdržal. 
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Uznesenie bolo prijaté.  

 

 

BOD 45 NÁVRH NA ZVERENIE POZEMKU 

V BRATISLAVE, K. Ú. TRNÁVKA, PARC. 

Č. 14472/53, PIESKOVISKO BANŠELOVA 

UL., DO SPRÁVY MESTSKEJ ČASTI 

BRATISLAVA–RUŽINOV 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Štyridsa ťpäť. Návrh na zverenie pozemku v katastrálnom 

území Trnávka do správy mestskej časti Bratislava–Ružinov. 

Pani predsední čka, nech sa pá či.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia tak, ako nám bolo píso mne 

predložené, mestské zastupite ľstvo schva ľuje  zverenie 

pozemku.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 
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Tridsa ť prítomných, 

dvadsa ťdevä ť za, nikto proti, nikto sa nezdržal, jeden 

nehlasoval. 

Prijali sme platné uznesenie. 

 

 

BOD 46 NÁVRH NA ZVERENIE POZEMKOV 

V BRATISLAVE, K. Ú. PODUNAJSKÉ 

BISKUPICE, PARC. Č. 5607/1 A PARC. 

Č. 5607/2 – AREÁL MATERSKEJ ŠKOLY 

DUDVÁŽSKA 4, DO SPRÁVY MESTSKEJ 

ČASTI BRATISLAVA-PODUNAJSKÉ 

BISKUPICE 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Bod číslo štyridsa ťšes ť je na zverenie pozemkov 

v katastrálnom území Podunajské Biskupice do správy  

mestskej časti Podunajské Biskupice. 

Nech sa pá či, pani predsední čka.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia tak, ako nám bolo píso mne 

predložené, mestské zastupite ľstvo schva ľuje  zverenie 

pozemku.  
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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 ť prítomných, 

tridsa ť za, nikto proti, nikto sa nezdržal. 

Uznesenie bolo prijaté.  

 

 

BOD 47 NÁVRH NA PREVOD SPOLUVLASTNÍCKEHO 

PODIELU NA POZEMKU V OBYTNOM DOME 

DAXNEROVO NÁMESTIE 6, ANDREJA MRÁZA 

8, RA ČIANSKA 11, 13, J.C.HRONSKÉHO 

18, 20, PÚPAVOVA 4, VETERNICOVÁ 1, 

CABANOVA 8, MAMATEYOVÁ 10, 

MEDVEĎOVEJ 17, ŠUSTEKOVA 9, ZNIEVSKA 

9, VÍG ĽAŠSKÁ 6, BUDATÍNSKA 41, 

ĽUBOVNIANSKA 16, ŽEHRIANSKA 7, 

ĽUBOVNIANSKA 6, GESSAYOVA 21  

VLASTNÍKOM BYTOV 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Štyridsa ťsedem je Návrh na prevod spoluvlastníckeho 

podielu na pozemku v bytových domoch, ktoré sú tam 

vymenované.  



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 24. októbra 2013  

 498 

Pani predsední čka.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia, mestské zastupite ľstvo 

schva ľuje prevod spoluvlastníckych podielov.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Nech sa pá či, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Dvadsa ťdevä ť prítomných, 

dvadsa ťdevä ť za, nikto proti, nikto sa nezdržal. 

Konštatujem, že sme prijali platné uznesenie. 

 

 

BOD 48 NÁVRH NA PREVOD SPOLUVLASTNÍCKEHO 

PODIELU NA POZEMKU V OBYTNOM DOME 

VETERNICOVÁ 1 VLASTNÍKOM GARÁŽE 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Bod číslo štyridsa ťosem je Návrh na prevod 

spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome  

Veternicová vlastníkom garáže. 
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Pani predsední čka. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia, mestské zastupite ľstvo 

schva ľuje prevod spoluvlastníckych podielov.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ť prítomných, 

tridsa ť za, nikto proti, nikto sa hlasovania nezdržal. 

Konštatujem, že sme schválili platné uznesenie aj 

k bodu štyridsa ťosem.  

 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Upozor ňujem, že je 21 hodín 31 minút. O dvadsiatej 

druhej by sme mali skon či ť, pokia ľ nerozhodnete, že budeme 

rokova ť ďalej. Čiže rozložte si čas medzi bod 

štyridsa ťdevä ť, to sú Interpelácie a bod pä ťdesiat, to je 

Rôzne. 
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BOD 49 INTERPELÁCIE  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Otváram bod 49. Interpelácie. Je tu priestor pre Vá s. 

Nech sa pá či. 

Pán poslanec Drozd. 

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

Ďakujem pekne. 

Vážený pán primátor, chcel by som Vás interpelova ť 

ohľadom situácie pred nemocnicou jednak v Ružinove a j ednak 

v Petržalke. Prioritne mi ide o Ružinov.  

Čiže interpelujem Vás oh ľadom prenájmu parkoviska pred 

fakultnou nemocnicou na Ružinovskej ulici z poh ľadu mesta 

a samozrejme prebiehajúceho súdneho sporu medzi hla vným 

mestom a fakultnou nemocnicou oh ľadom pozemkov pod týmito 

parkoviskami. Samozrejme pod nemocnicou, zimným šta diónom 

a pri ľahlé pozemky.  

Už teraz ako za čali tieto parkoviská vyty čova ť, už 

teraz za čínajú obrovské problémy s parkovaním všade v okolí 

zimného štadióna a nemocnice v pri ľahlých uliciach. 

Veľmi by som Vás poprosil, aby ste svojou, váhou 

svojej osobnosti a primátora apelovali na nemocnicu  

a podnikli ur čité kroky, aby sa zamedzilo zlému parkovaniu 

v tejto oblasti. 

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. 

Bol som od Teba, pán poslanec, informovaný o tom, ž e 

sa takéto nie čo za čína dia ť a vyvoláva to ve ľmi zložité 

situácie pred dvoma zariadeniami. 

Budem sa tomu venova ť hne ď v pondelok na porade 

s vedúcimi oddelení, pretože sa to týka dopravy, ma jetku. 

Dám príslušné úlohy, aby sme sa pohli a Tebe v odpo vedi na 

interpeláciu napíšeme, čo sa nám podarilo za mesiac urobi ť 

(poznámka: poslanec Drozd hovorí „ ďakujem“) v tej veci. 

Ďakujem pekne. 

Slovo má pán poslanec Fiala. 

Prosím, dajte mikrofón pre pána poslanca Fialu. On 

ešte stále je zapnutý u pána poslanca Drozda. 

Neviem, či je nejaký technický problém. Po ďte nám, 

prosím, pomôc ť. Hej, je tam nejaký možno. Tuto pán poslanec 

Drozd má zapnutý mikrofón a nevieme ho vypnú ť a prehodi ť 

slovo na pána poslanca Fialu.  

Čiže opä ť to nejakým spôsobom prerušíme asi ten 

kontakt. 

Pán poslanec Fiala je prihlásený, ale stále ešte sl ovo 

nemá. 

(poznámka: je po čuť ´“Á, áno už“)  
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Už je to v poriadku, pán poslanec máte slovo, nech sa 

páči. 

Stanislav   F i a l a , poslanec MsZ: 

Áno, ďakujem. 

Pán primátor, aj ja by som chcel interpelova ť Vás, aj 

keď možno v menšej veci, ale týka sa bezpe čnosti 

obyvate ľov. 

Pre čítam.  

V záujme zvýšenia bezpe čnosti obyvate ľov a zvýšenia 

bezpe čnosti cestnej premávky, premávky Vás žiadam 

o zabezpe čenie vyzna čenia prechodu pre chodcov na Romanovej 

ulici v Petržalke v dotyku s Rovniankovou. Je to bl ižšia 

identifikácia príde, pri predajni Albert. Je to tam  

nebezpe čné. Nie je to vyzna čené.  

A ďalej, zabezpe čenie, pokia ľ možno, cestného zrkadla 

na Romanovej ulici, oproti výjazdu z Bradá čovej na 

Romanovu. Výjazd z Bradá čovej je pre parkujúce vozidlá 

nebezpe čný a nepreh ľadný a teda zna čne by pomohol 

bezpe čnosti v tomto území. 

Odovzdám to písomne. Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne.  

Na to neviem reagova ť, pán poslanec. 
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Čiže aj ja Vám dám písomnú odpove ď, pretože to treba 

pozrie ť odborne a zareagova ť na tie Vaše návrhy, ktoré ste 

predložili. 

Pán poslanec Ko ček má interpeláciu. Nech sa pá či. 

JUDr. Tomáš   K o r č e k , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo, pán primátor. 

Rád by som Vás interpeloval oh ľadom situácie na 

Mandľovníkovej ulici v mestskej časti Bratislava Nové 

Mesto.  

Obrátili sa na m ňa obyvatelia tejto ulice oh ľadom 

nefunk čného osvetlenia. Bolo pris ľúbené, že toto nefunk čné 

osvetlenie bude vymenené do konca roka 2013, avšak doteraz 

sa tam ni č neza čalo dia ť.  

Takže chcel by som sa iba opýta ť v mene týchto 

občanov, že či to bude realizovaná, táto investi čná akcia, 

tento rok.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec, neviem na to odpoveda ť opä ť. Čiže 

písomne Vám odpoviem, po komunikácii so Siemensom, ktorý je 

našim dodávate ľom osvetlenia. 

Pán poslanec Kríž. 
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Mgr. Oliver   K r í ž , poslanec MsZ: 

Ďakujem ve ľmi pekne za slovo. 

Ja nadviažem vo svojej interpelácii na interpeláciu  

pána poslanca Drozda. Ja som mal tiež pripravenú 

interpeláciu oh ľadom spoplatnenia, plánovaného 

spoplatnenia, pred Fakultnou nemocnicou s poliklini kou na 

Antolskej ulici. Obrátili sa na m ňa mnohí obyvatelia 

Petržalky, ktorí chodievajú na rôzne vyšetrenia ale bo 

nejaké zdravotné úkony do, do nemocnice a obávajú s a toho 

spoplatnenia. 

Ja by som rád požiadal o nejakú relevantnú informác iu.  

Podľa mojich vedomostí, to parkovisko, alebo tie 

pozemky by mali patri ť hlavnému mestu. Čiže, či existujú 

nejaké rozhovory, rokovania, diskusie s vedením fak ultnej 

nemocnice oh ľadom toho spoplatnenia.  

Myslím si, že to režimované parkovanie v nejakej časti 

možno bude nevyhnutné, ale ke ď sa to urobí v plnom rozsahu, 

tak mnohí ľudia sa tam nebudú, nebudú si môc ť dovoli ť, 

povedzme, každý de ň tam dochádza ť a vznikne tam naozaj 

chaos. Hlavne v okolitých uliciach, lebo tým pádom to 

parkovanie sa vytla čí do pri ľahlých ulíc sídliska. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Prosím kolegyne, keby spojili interpeláciu pána 

poslanca Kríža s pánom poslancom Drozdom.  
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Budete ma ť rovnakú odpove ď, lebo jeden sa skôr 

pozeráte na Ružinov, druhý na Petržalku, ale problé m je 

úplne ten istý.  

Prosím pána poslanca Za ťovi ča. 

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

Ja sa opä ť vrátim k tomu MHD z Dúbravky a budem 

interpelova ť ešte raz.  

Na základe Vášho vyjadrenia, respektíve hovorcu 

vyjadrenia, Vás interpretujem, či sa zistilo, či šetrením 

prišlo k zhoršeniu dostupnosti z Dúbravky na Kramár e a či 

budú linky zavedené spä ť úplne alebo čiasto čne, ako ste 

hovorili. 

Prosím o riešenie tohto problému aj problému 

súbežnosti liniek z Dúbravky do Petržalky v sú činnosti 

s Dopravným podnikom. 

Tak stru čne, nebudem to rozobera ť teraz. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec, ja už som na to kratu čko reagoval v tom 

predošlom vstupe. 

My sme za čali preverova ť tú situáciu, zistili sme, že 

niekde sme limitovaní tými zmluvami, ktoré máme vo vz ťahu 

k vybudovanej trolejbusovej trati. Ale nie je to le n o tom. 

Čiže dám Vám odpove ď presnú. Komunikujeme s Dopravným 
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podnikom a tie výstupy Vám odprezentujem v odpovedi  na Vašu 

interpeláciu. 

Slovo má pán poslanec Kolek. 

Nech sa pá či. 

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

Ďakujem. 

Chcem Vás interpelova ť, pán primátor, vo veci 

amfiteátra v mestskej časti Devín.  

Mestská časť teda okrem toho, že je v nútenej správe, 

má aj tento jeden uro, teda zlý bod, v ktorom, v kt orom sa 

nevieme dopátra ť k riešeniu.  

Existuje vraj zmluva o zmluve budúcej, ktorú má 

uzavretú, uzavretú pán Zvrškovec. Nedochádza však k  jej 

naplneniu z nejakých právnych dôvodov a momentálne vraj 

tento právny spor je súdne riešený. Súdny spor trvá  už viac 

jak pä ť rokov, pod ľa informácií od pána Zvrškovca. On je 

vraj ochotný na dohodu pristúpi ť, on je ochotný akože 

prija ť to, čo mesto má pre neho urobi ť, aby mohol 

realizova ť tento nájom a využíva ť ho na dobu 99 rokov.  

V obyvate ľstve mestskej časti Devín vzniká nepokoj, 

v podstate, že sa s touto nehnute ľnos ťou ni č nerobí. Je to 

raj pre mládež, raj pre sprejerov a tak ďalej. Rok čo rok 

tam treba robi ť len upratovanie. Napriek tomu to vyzerá 

hrozne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. 

Pán poslanec odpovieme dvaja. Aj pán námestník Buda j 

bude odpoveda ť, aj ja. 

Ja som tam osobne bol s pánom Zvrškovcom, kde sme 

rokovali o tej možnosti, že by sme sa mimosúdne doh odli 

a teda skon čili spor, pretože on sa s nami sporí. 

My sme mu vypovedali tú zmluvu a on hovorí, nie, ni e, 

nie, vy ste mi to neprávom vypovedali. A tým je to celé 

blokované, že sa nevieme domôc ť konca. Ja som mu povedal, 

ukon čime ten spor, prenajmime to riadne v zastupite ľstve 

pre Vás, pán Zvrškovec. Jedným bodom povieme kon číme spor, 

druhým povieme, že Vám to prenajímame. Lebo on s ľuboval, že 

postará sa, zrevitalizuje, upraví, čo by ve ľmi pomohlo tej 

lokalite.  

Takže ja som toto rokovanie odviedol. Dokonca pani 

starostka mi povedala, že by na to vedela da ť súhlas. Že 

ona by rada bola, keby sa ten areál zrevitalizoval,  čiže 

treba len kona ť. Ak Vy ste povedali, že máte informácie 

o pánovi Zvrškovcovi. 

Možno viac povie a doplní ma pán námestník, lebo so m 

ho poveril tým, aby to nejakým spôsobom posunul ďalej. 

Keďže to vníma tak, že je to ve ľmi negatívne vnímaný vstup 

do Bratislavy. Si predstavte, niekto, kto pláva lo ďou 

z Viedne a prvé čo vidí je proste príšerná budova. 
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Pán námestník, teraz budeš pokra čova ť Ty, lebo tam, 

tam niekde sme sa my dvaja o tom rozprávali.  

Prosím slovo pre pána námestníka Budaja, ktorý dop ĺňa 

odpove ď na interpeláciu pre pána poslanca Koleka. 

Nech sa pá či. 

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

Ďakujem pekne, pán primátor, 

No ja som hovoril aj  s pani starostkou. Tá tu v te jto 

chvíli nie je. 

Pán Kolek, ve ľmi vítam to, že upozor ňujete na ten 

problém  a ur čite, na, neviem poveda ť, či to potrvá týžde ň 

alebo maximálne dva týždne a predložím, predložím 

v alternatívach ako vidím zbavenie sa tohto problém u. 

Tá zmluva na poh ľad vyzerá úplne nezmyselná, ktorú 

podpísal, ale pri slovenskom súdnictve jednoducho t o 

znamená desiatky rokov sporov. A ke ďže tento náš partner je 

naozaj otvorený, zdá sa mi, že takému riešeniu, kto ré, 

verejne, verejne prospešné. Tak také nie čo ur čite stojí za 

pokus.  

Tak ja Vás si dovolím oslovi ť a rád Vás do toho celého 

procesu vtiahnem, takisto ako aj pani starostku 

a poinformujeme potom vedenie.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 
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To bola odpove ď, ktorú samozrejme dáme aj písomne 

pánovi poslancovi.  

Zrejme by sme za ten mesiac mali absolvova ť aj 

rokovanie s pánom Zvrškovcom, aby tá informácia bol a 

aktuálna. Nie len tá, ktorá sa týka nejakého roka, roka 

a pol dozadu.  

Čiže teraz má slovo pán poslanec a starosta Pekár na  

svoju interpeláciu. 

Nech sa pá či. 

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

Ďakujem za slovo, pán primátor. 

Mám ich nieko ľko.  

Prvá interpelácia je oh ľadom separovaného zberu. 

Na základe podnetov obyvate ľov si Vás dovo ľujem 

interpelova ť vo veci obnovenia separovaného zberu odpadu 

spolo čnosti OLO v lokalite rodinných domov na Trnávke 

v mestskej časti Bratislava Ružinov. 

Druhá interpelácia sa týka osadenia smetných košov.  

Takisto na základe opakovaných podnetov obyvate ľov, si 

Vás dovo ľujem interpelova ť vo veci zabezpe čenia osadenia 

smetných košov na ulici Záhradnícka, čísla vchodov 60 až 

68, v mestskej časti Bratislava Ružinov, ktorá je v priamej 

správe hlavného mesta SR Bratislavy. 

Ďalšia interpelácia sa týka výstavby, alebo toho 

udelenia záväzného súhlasného stanoviska k výstavbe  na 
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Peterskej, to čo tu predniesla pani inžinierka Božena 

Kopečná. 

Vážený pán primátor, dovo ľujem si Vás interpelova ť 

s požiadavkou o informáciu, akým spôsobom bola vyba vená 

petícia ob čanov proti výstavbe bytového domu Peterská 

ulica. Petícia bola doru čená na Magistrát hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislava d ňa 29. 3. 2012 

predsední čkou peti čného výboru pani inžinierkou Boženou 

Kopečnou. 

A posledná interpelácia sa týka herne. 

Interpelujem Vás, pán primátor, aby ste vysvetlil 

dôvod rozhodnutia o udelení licencie na prevádzkova nie, 

prevádzku výherných hracích automatov na Mierovej u lici 

v Ružinove. 

Her ňa je umiestnená oproti budove Centra pre lie čbu 

drogových závislostí Hrani čná 2, ktorá má prie čelí  budovy 

reklamu v znení: „Tu lie čime závislos ť od alkoholu, tabaku, 

drog a gamblerstva.“ 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec, ďakujem. Najmä za tú poslednú 

interpeláciu, pretože zákon pamätá na to, že nemôžu  by ť 

umiestnené hracie automaty alebo herne v blízkosti škôl, 

cirkevných zariadení a ďalších v zákone vymenovaných 

inštitúcií. Čiže pozrieme sa na to, či sme nie čo 

neopomenuli, ke ď mesto podpísalo licenciu, ktorá by mala 

spĺňať všetky náležitosti pod ľa zákona. 
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Čo sa týka vybavenia petície, samozrejme poskytneme 

príslušné informácie tak, ako nám to káže zákon. Pr etože 

preveríme a máme ur čite zdokumentované, ako sme tú petíciu 

vybavili. 

Dávam slovo na prednesenie interpelácie pánovi 

poslancovi Len čovi. 

Nech sa pá či, pán poslanec. 

Ing. Peter   L e n č , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo, pán primátor. 

Ja by som sa rád spýtal na vec, ktorá sa týka 

verejného obstarávania na správu a prevádzku budov 

v majetku hlavného mesta a hlavne sa mi teda jedná o tú 

časť, ktorá sa týka budov, ktoré používajú základné 

umelecké školy. 

Ja som sa na toto pýtal viacerých riadite ľov 

základných umeleckých škôl a centier vo ľného času. Ve ľmi 

zdráhavo mi na to odpovedali aj z toho dôvodu, že ú dajne im 

teda boli, boli predložené na podpis nejaké s ľuby 

mlčanlivosti, čo ja, čo ja teda rozumiem, pokia ľ by 

rozprávali o podmienkach sú ťaže alebo, alebo o takýchto 

veciach, ale ja myslím, že oni o tom ani ve ľa nevedia.  

Ale čo mi teda, čo mi teda povedali, tak, že s ve ľkými 

obavami sa na to dívajú. Dívajú sa na to, čo z tejto sú ťaže 

vlastne vyjde a obavy majú z toho, že im to ve ľmi 

skomplikuje život v tých objektoch kde sú. A, a hla vne sa 

teda jedná o prevádzku, ktorá myslím, upratovanie, školníci 

a podobné záležitosti. 
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Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Pán poslanec, o priebehu sú ťaže Vás môže informova ť 

v tej miere, v akej to zákon umož ňuje pán riadite ľ 

magistrátu alebo aj poslanci, ktorí sú v tej komisi i, ktorá 

to rieši. 

Čo sa týka vz ťahov so základnými umeleckými školami. 

My máme podpísané od nich zmocnenie na to, že môžme  to 

rieši ť ako centrálne verejné obstarávanie, pretože snažím e 

sa obstara ť lacnejšie tie služby, ktoré oni si dnes 

zabezpe čujú každý sám, sám a individuálne ako jednotlivý 

subjekt a kde nie vždy tá cena je porovnate ľná s inou 

cenou. Je to tá istá služba, ten istý typ služby pr e školu 

a jedna to má vysú ťažené za desa ť a druhá za pätnás ť, alebo 

šes ťdesiat a osemdesiat.  

Tomuto sa snažíme predís ť tým, že robíme centrálne 

obstarávanie, o ktorom som ja vyhlásil a zopakujem to aj 

tuná, povedal som to na finan čnej komisii. Ak neprinesie 

ten proces obstarávania lepší výsledok z h ľadiska 

vynaložených prostriedkov, to znamená, ak ten dodáv ate ľ, 

ktorého vysú ťažíme neposkytne lepšiu cenu na poskytovanie 

tých služieb vo všeobecnosti, že to nebude lacnejši e pre 

mesto, tak to obstarávanie bude zrušené. Potom by n emalo 

zmysel. My sa snažíme dlhodobo a trvale ušetri ť peniaze 

ktoré dnes vydávame tým, že tú istú službu v porovn ate ľných 

podmienkach majú tie subjekty vysú ťažené rozdielne. Teda 
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platíme aj to, čo by sme nemuseli, lebo niekto z nich má 

najnižšiu cenu a my veríme, že dosiahneme tú nízku cenu pre 

všetkých, nie len pre toho jedného. 

Takto sa dívam na tú sú ťaž. Čiže ni č viac, ni č menej. 

To, tá sú ťaž má svoje štádium. To znamená, po tom prvom 

vstupe kontroly podmienok pre firmy, ktoré sa prihl ásili. 

Sme v štádiu, kedy nám idú predklada ť ponuky a my tie 

ponuky budeme vyhodnocova ť a premietneme ich z h ľadiska 

porovnania práve na podmienky škôl, kde máme už tie  

mandátne zmluvy podpísané a budeme môc ť vyhodnoti ť, či tá 

ponuka, ktorú sme dostali od prvej, druhej, tretej alebo 

štvrtej firmy, najmä od tej ví ťaznej, bude lepšia 

z h ľadiska šetrenia verejných zdrojov.  

Pokia ľ sa toto naplní, myslím si, že  splníme ú čel a 

zmysel toho, pre čo sme do toho šli, pokia ľ nie, sú ťaž bude 

zrušená.  

Toľko na vysvetlenie pre Vás. 

Ja viem, že môžu by ť obavy potom z výkonu. Že ke ď budú 

mať jedného dodávate ľa na služby upratovacie, na revízie 

a podobne. Predpokladám, že toto dokážeme zabezpe či ť tým, 

že tie školy budú obslúžené vlastne tým ví ťazom tej sú ťaže 

takým spôsobom, aby nemali pocit, že sme im nie čo zobrali, 

ale naopak, ak sme im nie čo zobrali, tak to boli najmä 

starosti, alebo zoberieme, boli by to najmä starost i, ktoré 

sú spojené so zabezpe čovaním týchto služieb. Verím, že to 

takýmto spôsobom dokážeme zabezpe či ť.  
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Priebeh sú ťaže je taký, že ešte sme neskon čili. Nemáme 

teda možnos ť vás informova ť o ví ťaznej ponuke. A o tom, či 

sa nám podarilo ušetri ť týmto spôsobom alebo nie, ale ak 

neušetríme, sú ťaž zrušíme.  

Pani poslanky ňa Farkašovská je posledná prihlásená do 

bodu interpelácie. 

Nech sa Vám pá či. 

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

Ďakujem za slovo, pán primátor. 

Dnes sme ako bod 30A mali operatívne zaradený návrh  na 

doplnenie uznesenia spred dvoch rokov k projektu 

integrované stratégie rozvoja mestských oblastí. A ja by 

som sa v tejto súvislosti chcela spýta ť, v akom štádiu sa 

celý tento projekt nachádza? Hovoríme o ňom dva roky. 

A v akom časovom horizonte by vôbec mohol by ť realizovaný? 

A  ešte aj na súvislosti s Petržalkou, kde vznikol problém 

a neviem ako sa momentálne rieši, v akom stave sa n achádza. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pani poslanky ňa, viem, že sme v štádiu, kedy 

jednotlivé mestské časti podali svoje žiadosti na 

ministerstvo. Ke ďže ich bolo viac, ako môžme získa ť ako 

mesto, bude tam zrejme urobené nejaké posúdenie, po radie. 

Takže predpokladám, že nie všetky mestské časti budú môc ť 

byť úspešné. Niektoré z nich sa v tej závere čnej fáze 
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rozhodli, že žiadosti nepodajú, lebo bolo treba ma ť 

stavebné povolenia a veci s tým súvisiace. 

Presnú informáciu napíšeme do odpovede na Tvoju 

interpeláciu, aby si dostala aktuálnu informáciu ku  koncu 

novembra, čiže v druhej polovici novembra, ako ten proces 

stojí. Čiže dáme presnú informáciu pre, pre Tvoje použitie,  

pre poslancov, ktorých to bude zaujíma ť. 

Dámy a páni vy čerpali sme bod Interpelácie. To bol bod 

štyridsa ťdevä ť. 

 

 

BOD 50 RÔZNE 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Otváram bod 50. To je bod Rôzne. 

Nech sa pá či, dávam vám priestor na vaše príspevky.  

Ako prvý  sa hlási pán poslanec Greksa.  

Pán poslanec, nech sa pá či, máte slovo. 

Marian   G r e k s a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. Ale to je nejaký omyl, lebo prvý, najprv ta m 

bol pán Šov čík, ja som to stla čil po ňom a tam to tak divne 

sko čilo. Čiže ja by som dal prednos ť pánovi Šov číkovi 

a potom som by som išiel ja.  
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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. 

Čiže prvá bude hovori ť v našej diskusii v Rôznom pani 

poslanky ňa Tvrdá.  

Nech sa pá či. 

Pani poslanky ňa Tvrdá. 

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

Ďakujem pekne. Ale to bolo myslené, že najprv pán 

Šovčík, potom ja, potom Greksa, a tak.  

No, ale tak už sa nebudeme ponúka ť, lebo čas uteká.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Áno.  

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

Pán primátor, ja sa v Rôznom chcem vráti ť k tej 

verejnej sú ťaži na správu majetku mesta v hodnote tridsa ť 

miliónov eur na štyri roky.  

Viete, že sme k tomu mali aj mimoriadnu finan čnú 

komisiu, kde ste povedali, že ,nie že sú ťaž bude zrušená, 

ale že tí riaditelia, ktorí uznajú, že to pre nich 

neprinesie, nebude prínosom, alebo nebudú ma ť lacnejšie 

služby, tak to nemusia podpísa ť. To znamená, že možno traja 
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podpíšu a siedmi nie, alebo naopak. Budem to sledov ať, či 

to tak bude plati ť.  

Ale hlavne sa chcem spýta ť na taký princíp poslancov 

v jednotlivých výberových komisiách. Vieme, že ke ď sú 

výberové verejné obstarávania, výberové komisie v a kciových 

spolo čnostiach, tak tam sú poslanci s hlasom poradným. To  

znamená OLO, Dopravný podnik, aj Starý most, hoci h o 

vyhlasovalo mesto, ale vnímala som to ako vysoko od bornú 

záležitos ť, ke ď vyhlasuje sú ťaž mesto, to znamená, predáva 

sa nejaká chata za štyridsa ťtisíc, alebo som bola pri Bike 

sharingu, alebo som bola pri čistení podchodov, tam všade 

sú nasá čkovaní iba poslanci s normálnym hlasom, a zrazu 

v sú ťaži, kde sa jedná o tridsa ť miliónov, sú poslanci 

s hlasom poradným. A je to sú ťaž, ktorú vyhlasovalo mesto. 

Chcem sa spýta ť pre čo?  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Faktickou na Vás chce reagova ť pán poslanec Hr čka. 

Nech sa pá či.  

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

No, ono je to. Mne to trošku pripomína vtip z Čiernych 

barónov, kde, Ste tady, protože vám Československá 

lidovodemokratická republika v ěří, zbane však nemáte, 

protože vám až natolik vám Československá 
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lidovodemokratická republika nev ěří. Možno to bude tá 

odpove ď, pre čo sme tam s hlasom poradným. Pri tých malých 

sumách asi nedokážeme urobi ť takú ve ľkú škodu, jako by sme 

dostali urobi ť pri tom vel, jako by sme dokázali spravi ť 

pri tom ve ľkom výberovom konaní.  

Ale to len tak ako, poznámka.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ja myslím, že to nemá tento charakter.  

Viete, pod ľa zákona, že ten kto je členom komisie má 

mať spôsobilos ť na to, čo sa týka, teda tej oblasti, ktorej 

sa to, tá sú ťaž odohráva.  

Neviem presne, aké kvalifikácie treba na toto. Ja s om 

to urobil ako analógiu práve obstarávania Starého m osta, 

teda toho zhotovite ľa, kde boli odborníci a kde boli 

poslanci, ktorí na všetko dostávajú možnos ť sa informova ť, 

dostávajú všetky podklady, ale keby náhodou z toho vyšlo, 

vyšla informácia, že by niekto z poslancov mal poci t,  že 

sa nie čo netransparentne odohrávalo, tak jednoducho, je to  

jasný signál pre každého, že tá sú ťaž nebola pripravená 

tak, ako mala by ť. 

Čiže, myslím, ste akoby riadny člen komisie, ak na 

konci budete ma ť pocit, že niekto zmanipulovane hlasoval, 

ur čite to tuná, v tom zastupite ľstve poviete.  

Ja nevidím za tým žiadny iný úmysel, ako pri Starom  

moste. Proste odborníci sedia, posúdia, ale vy ste pri tom, 
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ako keby ste tam boli, máte všetky podklady, všetky  

informácie, kontrolujete ten proces. Tak som to vní mal, ke ď 

sme tú komisiu konštruovali, nevidel som za tým ni č iné. Ak 

máte pocit, že je v tom nie čo iné, povedzte, ale nevidím 

to.  

Pani poslanky ňa Tvrdá.  

Pani poslanky ňa má (poznámka: nezrozumite ľné slovo) 

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

Ďakujem. 

Pri iných sú ťažiach, v ktorých sú za menej pe ňazí, tam 

sme spôsobilí? 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

To neviem poveda ť.  

Ja tomu nerozumiem. Ja si myslím, že toto navrhujú 

ľudia, ktorí vedia posúdi ť či áno, či nie.  

Jednoducho, tu berte, že to bola analógia ve ľkej 

súťaži, ktorú sme robili na Starý most. Chceli sme, ab y ste 

tam boli, aby ste všetko videli. Nikto tu ni č netají. My tu 

nehráme žiadnu hru niekde v zákulisí, snažíme sa, a by ste 

boli o veciach informovaní.  

Ni č viac, ni č menej. Tak to vnímajte tú sú ťaž.  

Pán námestník Budaj, ďalší prihlásený do Rôzneho.  
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Ján   B u d a j ,  námestník primátora a poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne.  

Ja by som chcel dnešné Rôzne využi ť na to, aby som sa 

Ťa spýtal, pán primátor, na informáciu o petícii 

ra čianskych obyvate ľov vo veci Hagarova.  

Samozrejme, mohol by som sa Ťa spýta ť aj mimo sály, 

ale chcel by som, aby sa aj ob čania o tom dozvedeli a aby 

si mohol poda ť informáciu, pokia ľ si s nimi už rokoval.  

A aký plán je s touto petíciou v meste ďalej? 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Musím poveda ť, že zatia ľ sme rokovanie nemali. Ja 

čakám, tak trochu na iniciatívu pána starostu, lebo 

uznesenie znelo tak, že mestská časť, mesto a investor sa 

stretneme a budeme  rokova ť o možnej zámene pozemku. Zatia ľ 

žiadny takýto kontakt zo strany pána starostu nebol . Zrejme 

budem musie ť by ť ja iniciatívny.  

Čiže v tejto chvíli neviem poda ť žiadnu novú 

informáciu.  

Máme báziu na rozhodnutie, vieme, že sa chceme bavi ť 

o zámene. Myslím si, že mohlo by to by ť riešenie a signály 

od pána starostu boli také, že investor je priprave ný o tom 

hovori ť, ale stretnutie nebolo. Čiže nemám novú informáciu.  

A urobím si k tomu poznámku, aby sme to stretnutie čo 

najskôr zorganizovali.  



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 24. októbra 2013  

 521 

(poznámka: hovor mimo mikrofón, nezrozumite ľné) 

Viem, viem, však to tu bolo v zastupite ľstve. Takže ja 

si to ve ľmi dobre pamätám a je to ur čite vážny ra čiansky 

problém. Obyvatelia boli aj tu na zastupite ľstve.  

Pán poslanec Šov čík, nech sa pá či.  

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

Vážené poslankyne, vážení poslanci, chcem vás 

informova ť, že d ňa 11. októbra 2013 sa pán inžinier 

Radoslav Jakab, predseda predstavenstva Bratislavsk ej 

vodárenskej spolo čnosti obrátil na pána primátora listom, 

v ktorom mu oznámil, že sa rozhodol ukon či ť svoje pôsobenie 

v skupine Bratislavskej vodárenskej spolo čnosti, akciová 

spolo čnos ť pred časne a to ku koncu roku 2013. Rozhodol sa 

tak reflektova ť na svoju novú kariérnu ponuku, ktorá je pre 

neho výzvou.  

Vo svojom liste píše: 

Keďže si uvedomujem časovú a vecnú náro čnos ť krokov 

smerujúcich k menovaniu nového člena štatutárneho orgánu 

spolo čnosti, avizujem svoje odstúpenie do časne, öö, 

dostato čne vopred, aby akcionári mohli urobi ť v tejto veci 

dostato čne kvalifikované rozhodnutie a vykona ť všetky 

potrebné formálne kroky.  

Ako člen dozornej rady a člen tohto mestského 

zastupite ľstva som považoval za svoju povinnos ť vás o tomto 

informova ť, lebo naozaj, Bratislavská vodárenská spolo čnos ť 

si nemôže dovoli ť v tejto chvíli dlhodobo fungova ť bez 
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generálneho riadite ľa. A preto považujem za potrebné, aby 

sme sa aj touto témou ako hlavný akcionár tejto 

spolo čnosti, za čali zaobera ť.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec Greksa.  

Marian   G r e k s a , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Budem pokra čova ť v podstate v téme pána Šov číka a 

keďže je to tak, ako to je, tak dovo ľte, aby som za 

platformu NOVA navrhol návrh nové znenie, na znenie  nového 

uznesenia, a to:  

Návrh na zmenu navrhnuté, alebo návrh na do, navrhn uté 

uznesenie: žiadam primátora, žiadame primátora, ab,  

o vyhlásenie výberového konania na obsadenie uvo ľnenej 

pozície predsedu predstavenstva a generálneho riadi te ľa 

v spolo čnosti BVS, a. s. a zárove ň, a zárove ň žiadame 

o vytvorenie výberovej komisie so zástupcov poslane ckých 

klubov a platforiem a zástupcu magistrátu, teda v z ložení: 

zástupca klubu SDKÚ-DS – MOST-HÍD, KDH, SMER-SD, Sa S – OKS, 

zástupcu platformy NOVA a zelení, nezávislí a zástu pcu 

hlavného mesta slovenského, Slovenskej republiky, 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne.  

Marian   G r e k s a , poslanec MsZ: 

O vypísaní výberového konania. Ďakujem.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

O tomto uznesení budeme hlasova ť.  

Chcem poveda ť, že ja som ten list naozaj dostal, to, 

čo hovoril pán poslanec Šov čík. Chcel som o tom hovori ť 

tiež v Rôznom, ale dal som najprv priestor pre vás.   

Vec je formulovaná tak, že ja som o tom hne ď 

informoval na operatívnej porade primátora, aby aj 

kolegovia námestníci a námestní čky vedeli, vedeli o tom, že 

máme vážnu situáciu. Pretože ak sa vzdáva predseda 

predstavenstva, je to vážna situácia, to nie len vý mena 

člena riadiaceho orgánu alebo prípadne člena dozornej rady, 

aj to sa nám stalo v Mestskom parkovacom systéme. G enerálny 

riadite ľ je predsa len nosite ľom ur čitej politiky v tej 

spolo čnosti a jej, jej výsledkov. 

Čiže musíme sa tým naozaj vážne zaobera ť. Či spôsobom, 

ktorý navrhol pán poslanec Greksa, to zvážite vy, k eď 

budete o tom hlasova ť. Musíme predloži ť nový návrh. Viete, 

že zastúpenie mests v spolo čnostiach schva ľuje mestské 

zastupite ľstvo, čiže ten návrh sa musí ocitnú ť na rokovacom 
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stole mestského zastupite ľstva. Ke ď sa pustíme cestou 

výberového konania, istý čas to potrvá.  

Pán Jakab, ako generálny riadite ľ napísal, že 

v prípade, že by sa nestihla tá zmena uskuto čni ť do konca 

roku, je pripravený zosta ť vo funkcii aj po čas toho obdobia 

začiatku budúceho roku, kým sa to celé neudeje, pretož e, 

Chcem len informova ť vážených kolegov poslancov, že 

keď sme robili výmenu v roku 2011, štyridsa ťpäť dní trvá 

zvolanie valného zhromaždenia, ke ďže nie sme my 

stopercentný akcionár, musíme avizova ť veci zákonným 

spôsobom aj ostatným akcionárom. Čiže má to svoje časové 

lehoty, len to ľko som chcel nazna či ť. K tomu sa pridáva 

návrh pána poslanca Greksu na výberové konanie, kto rý má 

svoje rácio a má svoju logiku. 

Takže, prosím, rozhodnite a zvážte to, že nám to 

nejakú dobu bude trva ť kým sa dopracujeme k tomu menu, aby 

sme mohli obnovi ť vedenie spolo čnosti novým, novým menom, 

ktoré bude fungova ť, fungova ť  v mene mesta Bratislavy.  

Toľko len moja krátka reakcia na to, čo tu zaznelo 

z úst dvoch poslancov.  

Ešte sú dvaja prihlásení do Rôzneho. 

Je to pani poslanky ňa Jégh.  

(poznámka: hovor v sále mimo mikrofón, nezrozumite ľné) 

Chcem len aby sme, prosím, ešte kým dám slovo pani 

poslankyni Jégh, prosím keby ste mi venovali chví ľu 

pozornosti, je 22.21.  



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 24. októbra 2013  

 525 

Navrhujem, aby sme urobili kratu čné hlasovanie, že 

ešte dvaja poslanci, pani poslanky ňa Jégh, pán poslanec 

Hrčka a je koniec schôdze. Aby to nebolo tak, že ešte 

dvaja, ešte piati, ešte nie čo. Sú prihlásení, riadne 

prihlásení. Navrhujem aby sme odsúhlasili, že schôd zu 

ukon číme po vystúpení pána poslanca Hr čku a hlasovaní 

o návrhu pána poslanca Greksu.  

Má niekto iný návrh, prosím?  

Ešte pán poslanec Pekár chce hovori ť v Rôznom, tak?  

Pani poslanky ňa Jégh bola prihlásená, dostane slovo. 

Čiže pani poslanky ňa Jégh, pán poslanec Hr čka, pán poslanec 

Pekár.  

Hlasujeme, prosím o tom, že po týchto troch 

vystúpeniach a hlasovaní o návrhoch, ktoré poslanci  

predložili alebo predložia, ukon číme schôdzu.  

Prosím, prezentujte sa a hlasujte  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Je dvadsa ťdva. Ja to robím len preto, aby sme nemali 

pochybnosti, že pre čo pokra čujeme. Mali by sme skon či ť. 

Minule sme skon čili bez ďalšieho a všetci to akceptovali. 

Teraz hlasujeme o tom, že či dokon číme schôdzu dnes 

vystúpením troch poslancov, ktorí sú riadne prihlás ení.  

(Prezentácia a hlasovanie pokra čuje.) 

Tridsa ť prítomných, 

tridsa ť za, nikto proti, nikto sa nezdržal. 
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Tento procedurálny návrh sme prerokovali a schválil i. 

Pani poslanky ňa Jégh je ďalšia, ktorá vystúpi 

v diskusii.  

 

Prosím mikrofón pre pani poslanky ňu Jégh.  

Nech sa pá či. 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Ja len ve ľmi krátko by som chcela pripomenú ť oddeleniu 

životného prostredia, že je koniec vegeta čného obdobia, aby 

nezabudli na tú moju požiadavku a na výrub tých dvo ch 

chorých stromov.  

Treba to aj pripravi ť ur čitým spôsobom, lebo to nebude 

také jednoduché, takže do konca novembra, kým nenap adne 

veľký sneh, aby sa to urobilo.  

Ďakujem, len to ľko.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. 

Pán poslanec Hr čka.  

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Ja som len dostal otázku od niektorých ľudí, ktorí si 

pozerajú materiály na webovej stránke, ke ďže tie webové, 

keďže tie materiály pribúdajú postupne, tak niekedy ni e je 
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vidie ť, kedy tam pribudli, že či nejakým spôsobom je možné, 

technicky tam dáva ť aj čas, kedy ten materiál pribudol. 

Lebo oni by mali pod ľa rokovacieho poriadku tam by ť 

najmenej pä ť dní pred zasadnutím zastupite ľstva, dop ĺňajú 

sa niektoré priebežne, a potom ale neni, kto to nes leduje 

a nerobí si každý de ň kontrolu, tak nevie, ktorý materiál 

kedy pribudol.  

Že ako, je to len čiste otázka, možno to je ľahšie 

zrealizovate ľné, možno ťažšie. Ja sa len pýtam, že či je 

nie čo také možné na to sa spýta ť a vyskúša ť.  

Určite by tá informácia niektorým pomohla a aspo ň by 

vedeli, kedy sa tam ten materiál dostal a teda, že či bol 

s dostato čným predstihom a majú sa sme hna ť tak, ako sa sem 

hnali dneska, alebo z dôvodu, že bol neskoro daný h rozí aj 

to, že sa o tom bode nebude rokova ť.  

A som strašne rád, že nás tu dneska nie je tak ve ľa 

a nebudem menova ť tých, ktorí tu nie sú a ohradzovali sa 

minule, ke ď som ich menoval. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Je nás tu tridsa ť. Čo si myslím, že je ve ľmi slušné 

číslo.  

Ja si ve ľmi vážim každého z vás, ktorí zostávate až  

do neskorých ve černých hodín. Myslím si, že to zodpovedá 

vážnosti rokovania, ktoré vedieme.  
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Poprosím kolegov informatikov, keby, keby sa zamysl eli 

nad tou vecou, ktorú hovoril pán poslanec Hr čka, má to 

rácio, aby sme nejakým spôsobom dokázali v tom urob i ť 

preh ľad a poriadok.  

Takže skúsime Vám da ť nejakú informáciu, pán poslanec, 

na budúcom zastupite ľstve.  

Pán poslanec Pekár má slovo ako posledný prihlásený  

v Rôznom. Nech sa pá či. 

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

Ďakujem za slovo, pán primátor. 

Ja som chcel da ť do pozornosti len jeden termín. Týka 

sa práve Nemocnice Ružinov a pozemkov, zámeny pozem kov. 

Máme dohodnutý termín a zatia ľ pris ľúbené z magistrátu 

účasť na rokovaní pán riadite ľ magistrátu inžinier 

Gajarský. Je to, áno, je to v mestskej časti Ružinov teraz 

najbližší pondelok.  

Takže budeme tam rieši ť zámenu pozemkov, ale medzitým 

sa vyskytla aj tá otázka parkoviska, takže na tom 

stretnutí, dúfam, za čneme a, a na črtneme nejaké východisko 

z týchto problémov. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Tým sme vy čerpali diskusiu.  
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Nevyčerpali sme ešte rokovanie o bode Rôzne, pretože 

ešte máme pred sebou jedno hlasovanie o návrhu pána  

poslanca Greksu. 

Prosím návrhovú komisiu, keby nám pre čítala ten návrh 

na hlasovanie.  

 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Dostali sme jeden návrh na uznesenie podpísaný pani  

Augustini č, Muránsky a pán Greksa: 

Žiadame primátora o vyhlásenie výberového konania n a 

obsadenie uvo ľnenej pozície predsedu predstavenstva 

a generálneho riadite ľa spolo čnosti BVS, a. s. a zárove ň ho 

žiadame o vytvorenie výberovej komisie zo zástupcov  

poslaneckých klubov a platforiem a zástupcu magistr átu. 

Teda v zložení: zástupcov klubu SDKÚ-DS – MOST-HÍD,  KDH, 

SMER-SD, SaS – OKS, zástupca platformy NOVA, SZ a n ezávislí 

(poznámka po čuť predsedajúceho: „Strany zelených a, 

a nezávislých poslancov), áno, a zástupca hlavného mesta 

SR, teda magistrát. Termín vyhlásenia do 31.10.2013 . 
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Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte  o návrhu pána 

poslanca Greksu.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Štyria. Keby mali pä ť, tak by mali klub. Ke ď sú štyria 

tak vtedy sú platforma.  

Máme. Klub nezávislých neexistuje. Nie. Oni sú len 

platforma, lebo sú štyria. Je to zložité, ale je to  tak.  

(Prezentácia a hlasovanie pokra čuje.) 

Tridsa ťjeden prítomných poslancov,  

dvadsa ťpäť hlasovalo za, nikto nebol proti, štyria sa 

zdržali, dvaja nehlasovali.  

 

Konštatujem, že návrh pána poslanca Greksu sme 

schválili a tým sme urobili posledné rozhodnutie dn ešného 

dňa. 

 

 

Ďakujem všetkým vytrvalým, ktorí ste zostali až do 

záveru dnešného rokovania. Ďakujem vám za ú časť. Ďakujem 

kolegom z magistrátu za pomoc a podporu, že sme vše tko dnes 

prerokovali a zvládli.  
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Končím dnešné rokovanie.  

Ďakujem, dovidenia.  

(Ukon čenie o 22.07 h) 

X X 
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