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OTVORENIE, VOĽBA OVEROVATEĽOV ZÁPISNICE 

A NÁVRHOVEJ KOMISIE 

 

(otvorenie 6. júna 2013 o 8.55 h – po ukon čení 

predchádzajúceho zasadnutia mestského zastupite ľstva, ktoré 

bolo pokra čovaním zasadnutia z 24. a 25. apríla 2013) 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

...a dovo ľte, aby som vás privítal vážené pani 

poslankyne, vážení páni poslanci, vážení páni staro stovia 

a pani starostky, vážené dámy a páni na riadne zvol anom 

plánovanom zasadnutí mestského zastupite ľstva, na ktorom 

vás všetkých srde čne vítam. 

Podľa prezen čnej listiny tak, ako som vás informoval 

je prítomných tridsa ťdva poslancov. Zopakujem, že na celý 

deň sa ospravedlnil pán poslanec Nesrovnal, po čas 

zasadnutia bude mu, budú musie ť skôr odís ť pani poslanky ňa 

Ondrišová a pán poslanec Drozd, pán poslanec Havril a, pán 

poslanec Panák, pani poslanky ňa Černá. Čiže bude tu istý 

pohyb, ktorý v priebehu d ňa poslanci musia uskuto čni ť. 

Žiadne iné ospravedlnenia nemám. Čiže to ľko k ú časti. 

Konštatujem, že zastupite ľstvo vzh ľadom na po čet 

prezentovaných poslancov je uznášaniaschopné a našo u 

povinnos ťou je opä ť zvoli ť zloženie overovate ľov 

a návrhovej komisie. 
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Za overovate ľov navrhujem pani poslanky ňu Dzivákovú 

a pána poslanca Uhlera.  Vzh ľadom na to, že pán poslanec 

Panák bude musie ť odís ť, tak ako to avizoval, nebude tu 

môcť by ť. Neviem pani poslanky ňa, môžem s Vami po číta ť?  

Čiže pán poslanec Uhler, pani poslanky ňa Dzivjáková. 

Aj Vy ste mali v pláne odís ť? Aha, že Vy ste boli 

minule, čiže chcete da ť iný návrh.  

Jozef Uhler je zodpovedný poslanec, čiže zostane 

navrhnutý za navrhovate ľa, lebo iné návrhy predložené 

neboli. 

Keďže neboli predložené, prosím prezentujte sa 

a hlasujte. 

Pán poslanec, ďakujem za Vašu ochotu. 

Hlasujeme o návrhu na overovate ľov zápisnice, prosím 

prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťšes ť prítomných poslancov, 

tridsa ťšes ť za, nikto proti, nikto sa hlasovania 

nezdržal. 

Konštatujem, že sme schválili návrh na overovate ľov. 

Prejdeme k návrhu na zloženie návrhovej komisie. 

Myslím, že kolegovia, ktorí zaujali miesta v návrho vej 

komisii by mohli túto funkciu plni ť aj v ďalšom kole.  

Čiže pani poslanky ňa Jégh, pani poslanky ňa Ondrišová , pani 

poslanky ňa Dyttertová, pán poslanec  Len č, pán poslanec  

Bendík .  
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Ak máte nejaké iné návrhy, ja som tu mal iné návrhy , 

myslím, že pani poslanky ňa Ondrišová má by ť nahradená pani 

poslanky ňou Reinerovou. Čiže namiesto pani poslankyni 

Ondrišovej pani poslanky ňa Reinerová . Dobre? 

Čiže v tomto zložení, ak nie sú z vašej strany 

pripomienky dám hlasova ť o zložení návrhovej komisie.  

Prosím, prezentujte sa a hlasujte  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťosem prítomných poslancov, 

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

Konštatujem, že sme schválili zloženie návrhovej 

komisie, ktorá sa obmení vo svojom zložení a bude p racova ť 

počas nášho dnešného zasadnutia. 

Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, teraz  sa 

budeme venova ť programu.  

(Poznámka:  Návrh programu : 

Otvorenie 

Voľba overovate ľov zápisnice a návrhovej komisie  

1.  Informácia o plnení uznesení Mestského zastupite ľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 30. 4. 201 3  

2.  Návrh na zmenu zasadacieho poriadku Mestského 

zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

(poznámka: vypustený bod)  

 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 06. júna 2013 

 14 

3.  Aktualizácia územného plánu hlavného mesta SR 

Bratislavy, v znení zmien a doplnkov v rozsahu 

jednotlivých lokalít 

4.  Návrh na sanáciu skorodovaných stožiarov verejného 

osvetlenia vrátane návrhu na financovanie – ako 

prípadu hodného osobitného zrete ľa 

5.  Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa 

týkajúceho sa  prenájmu stravovacej prevádzky v DOM OVE 

JESENE ŽIVOTA  

6.  Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa 

týkajúceho sa prenájmu nebytového priestoru v Domov e 

pri kríži  

7.  Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa 

týkajúceho sa nájmu nehnute ľnosti – mosta APOLLO cez 

Dunaj v Bratislave, spolo čnosti SlovakTelekom, a.s. 

so sídlom v Bratislave 

8.  Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa 

týkajúceho sa nájmu a zmluvy o budúcej zmluve 

o zriadení vecného bremena časti pozemku registra „C“ 

v Bratislave parc. č. 7800/7, k. ú. Staré Mesto, 

spolo čnosti AKJ s.r.o. so sídlom v Bratislave 

(poznámka: vypustený bod)  

9.  Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa 

týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. 

Staré Mesto, parc. č. 3250/5 a parc. č. 21340/3, 

Ivanovi Tychlerovi 
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10.  Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 

zrete ľa, týkajúceho sa nájmu časti pozemku 

v Bratislave parc. č.  21782, k. ú. Staré Mesto, 

spolo čnosti Bezru čová Invest, s.r.o. so sídlom 

v Bratislave 

11.  Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa 

týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. 

Ružinov, parc. č. 1795, spolo čnosti MARINER, spol. 

s r.o. so sídlom v Bratislave 

(poznámka: stiahnutý bod)  

12.  Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa 

týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. 

Nivy, parc. č. 21895/2, Róbertovi Šarníkovi 

13.  Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa 

týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, k. ú. 

Nivy, parc. č. 3617/7 a parc. č. 3617/12, spolo čnosti 

CZ INVEST, s. r. o. so sídlom v Bratislave 

14.  Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa 

týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Ra ča, 

parc. č.  1511/48 spolo čnosti REEGAS s.r.o. so sídlom 

v Bratislave 

15.  Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 

zrete ľa, týkajúceho sa nájmu častí pozemkov 

v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 1444 a parc. č.  

3352, spolo čnosti ECOLIO s.r.o., so sídlom 

v Bratislave 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 06. júna 2013 

 16 

16.  Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa 

týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave,  k. ú. 

Devínska Nová Ves, parc. č. 2697/1, Zoroslavovi 

Smolinskému, bytom v Bratislave 

17.  Návrh na uzavretie zmluvy o vzájomnom prevode pozem kov 

v Bratislave, k. ú. Petržalka a Trnávka, vo 

vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, a pozemko v v 

 k. ú. Devín vo vlastníctve spolo čnosti Krá ľova hora, 

s.r.o., so sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného  

osobitného zrete ľa 

18.  Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré 

Mesto, spolo čnosti APOLLO ARENA s.r.o., so sídlom 

v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zrete ľa 

19.  Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Ružino v, 

parc. č. 1020/159 pod ľa zákona NR SR č. 182/1993 Z. z. 

a parc. č. 1020/152 ako prípadu hodného osobitného 

zrete ľa, spolo čnosti STAV-TRADE, spol. s r.ol, so 

sídlom v Bratislave 

(poznámka: stiahnutý bod)  

20.  Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Nivy, 

parc. č. 21895/14 a parc. č. 21878/2, spolo čnosti 

NEOPROT spol. s r.o., so sídlom v Bratislave, ako 

prípadu hodného osobitného zrete ľa 

(poznámka: vypustený bod)  

21.  Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Nivy, 

parc. č. 15301/40, spolo čnosti  COOP PRODUKT 
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SLOVENSKO, so sídlom v Bratislave, ako prípadu hodn ého 

osobitného zrete ľa 

22.  Návrh na predaj novovytvoreného pozemku v Bratislav e, 

k. ú. Nové Mesto, parc. č. 13605/101, spolo čnosti 

BÁRDI AUTO SLOVAKIA, s.r.o., so sídlom v Šamoríne, 

ako prípadu hodného osobitného zrete ľa 

23.  Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. 

Vinohrady, novovytvoreného pozemku parc. č. 18996/42 

a pozemku parc. č. 18996/37,  Františkovi Baligovi   s 

manželkou, ako prípadu hodného osobitného zrete ľa 

24.  Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Karlova  

Ves, parc. č. 529/4,  Ing. Vladimírovi Kosecovi 

s manželkou, ako prípadu hodného osobitného zrete ľa 

25.  Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Devín, 

parc. č. 309/7, spolo čnosti XL six s.r.o., so sídlom 

v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zrete ľa 

26.  Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Petržal ka, 

parc. č. 4301/12, spolo čnosti MEDITRADE spol. s.r.o., 

so sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného osobitn ého 

zrete ľa 

27.  Návrh na predaj novovytvoreného pozemku v Bratislav e, 

k. ú. Rusovce, parc. č. 590/2, Rastislavovi 

Lehotskému, ako prípadu hodného osobitného zrete ľa 

(poznámka: stiahnutý bod)  
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28.  Návrh na prenájom pozemku na umiestnenie sochy sv. 

Cyrila, Metoda a Gorazda 

29.  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta  

Slovenskej republiky Bratislavy o poskytovaní 

starostlivosti a o úhrade za poskytovanú starostliv osť 

v krízovom stredisku 

30.  Návrh tarifných podmienok pre držite ľov preukazu 

ŤZP/ ŤZP-S v Bratislave v rámci IDS BK po 30.6.2013 

31.  Zásady poskytovania finan čného príspevku mnohodetným 

rodinám 

32.  Návrhy systémových opatrení zabra ňujúcich zneužívaniu 

financií poskytnutých z rozpo čtu hlavného mesta SR 

Bratislavy neverejným základným umeleckým školám 

a centrám vo ľného času  

33.  Zmena rozpo čtu projektov Participatívneho rozpo čtu 

34.  Návrh na reštruktualizáciu časti dlhu príspevkovej 

organizácie Generálny investor Bratislavy  

35.  Materiály, ktoré boli prerokované a schválené na 

mimoriadnom valnom zhromaždení obchodnej spolo čnosti 

Bratislavská vodárenská spolo čnos ť, a.s. d ňa 23. mája 

2013  

36.  Návrh na schválenie dohody o urovnaní so spolo čnos ťou 

Incheba, a.s.  
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37.  Informácia o nakladaní s komunálnym odpadom, 

realizovaní separovaného zberu a recyklácie druhotn ých 

surovín 

38.  Informácia o realizácii vstavby skyboxov na 5. 

nadzemnom podlaží budovy Zimného štadióna O. Nepelu , 

Odbojárov 9 v Bratislave na náklady HC SLOVAN 

Bratislava, a.s. 

39.  Informácia o stave príprav Nosného systému MHD 

v Bratislave (NS MHD) a v jej regióne 

40.  Informácia o rokovaniach so spolo čnos ťou Henbury 

Development, s.r.o., so sídlom Hodžovo námestie 2, 811 

06 Bratislava 

41.  Návrh  na zriadenie pracovnej komisie za ú časti 

zástupcov hlavného mesta SR Bratislavy, dotknutých 

mestských častí hlavného mesta SR Bratislavy, 

Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvo ja 

SR, Ministerstva životného prostredia SR, Ministers tva 

financií SR, Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoj a 

vidieka SR a Bratislavského samosprávneho kraja, za  

účelom doplnenia špecifických požiadaviek na 

priestorové usporiadanie a funk čné využitie plôch na 

úrovni mestských častí – vinice s bývaním 

42.  Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom 

mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy 
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43.  Návrh na opätovné prerokovanie a ur čenie mesa čného 

platu primátorovi hlavného mesta Slovenskej republi ky 

Bratislavy 

44.  Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej 

súťaže na nájom nebytových priestorov na prízemí 

a medziposchodí stavby na ul. Laurinská č. 7 

v Bratislave, k. ú. Staré Mesto 

45.  Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej 

súťaže na nájom nebytových priestorov v suteréne 

stavby na ul. Laurinská č. 7 v Bratislave, k. ú. Staré 

Mesto 

46.  Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej 

súťaže na nájom nebytových priestorov na 1. poschodí, 

prízemí a v suteréne stavby na ul. Laurinská č. 7 

v Bratislave, k. ú. Staré Mesto 

47.  Návrh na schválenie podmienok  obchodnej verejnej 

súťaže na nájom nebytových priestorov na Zimnom 

štadióne Ondreja Nepelu, Odbojárov 9 v Bratislave, k. 

ú. Nové Mesto 

48.  Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej 

súťaže na nájom nebytových priestorov na prízemí  

objektu na Budyšínskej 1 v Bratislave, k. ú. Nové 

Mesto 

49.  Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej 

súťaže na nájom nebytových priestorov na prízemí  



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 06. júna 2013 

 21 

objektu na Českej ul. č. 2 v Bratislave,   k. ú. Nové 

Mesto 

50.  Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej 

súťaže na nájom nebytového priestoru na ul. Hany 

Meli čkovej č.  11 A  v Bratislave, k. ú. Karlova Ves 

51.  Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej 

súťaže na nájom  nebytových  priestorov  v  objekte  

na   Jurigovom  nám.  1  v   Bratislave, k. ú. Karl ova 

Ves 

52.  Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej 

súťaže na nájom nebytových priestorov na prízemí  

objektu na Pribišovej ul č. 8 v Bratislave, k. ú. 

Karlova Ves 

53.  Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej 

súťaže na nájom   nebytových priestorov v objekte na 

Bagarovej  20 v Bratislave, k. ú. Dúbravka 

54.  Návrh na schválenie predaja nehnute ľností 

v Bratislave, nebytového priestoru č. 906 na prízemí, 

vo výmere 151,19 m 2, nachádzajúceho sa v bytovom dome 

Panská ul. č. 2, súp. č. 242, k. ú. Staré Mesto, 

formou obchodnej verejnej sú ťaže a schválenie 

podmienok obchodnej verejnej sú ťaže 

(poznámka: vypustený bod)  

55.  Návrh na schválenie predaja nehnute ľností 

v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, Svoradova ulica, 

pozemkov parc. č. 691/3 a parc. č. 691/8, a stavby bez 
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súpisného čísla nachádzajúcej sa na pozemku parc. č. 

691/8, formou obchodnej verejnej sú ťaže a schválenie 

podmienok obchodnej verejnej sú ťaže 

(poznámka: stiahnutý bod po čas rokovania)  

56.  Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Staré 

Mesto, parc. č. 4512, Korabinského ulica, formou 

obchodnej verejnej sú ťaže a schválenie podmienok 

obchodnej verejnej sú ťaže 

57.  Návrh na schválenie predaja nehnute ľnosti 

v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, Slávi čie údolie, 

pozemku parc. č. 2408/1, formou obchodnej verejnej 

súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej 

súťaže 

58.  Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Trnávk a, 

parc. č. 17007/46 a parc. č. 17007/47, Banšelova 

a Terchovská  ulica, formou obchodnej verejnej sú ťaže 

a schválenie podmienok obchodnej verejnej sú ťaže 

59.  Návrh na predaj nehnute ľností v  Bratislave, k. ú. 

Nivy, Bazová ulica, formou obchodnej verejnej sú ťaže 

a schválenie podmienok obchodnej verejnej sú ťaže 

60.  Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Karlov a 

Ves, parc. č. 2937/10 a parc. č. 2937/19, Mlynská 

dolina, formou obchodnej verejnej sú ťaže a schválenie 

podmienok obchodnej verejnej sú ťaže 

61.  Návrh na schválenie predaja pozemku v Bratislave, k . 

ú. Dúbravka, parc. č. 3400/158, Na vrátkach, formou 
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obchodnej verejnej sú ťaže a schválenie podmienok 

obchodnej verejnej sú ťaže 

62.  Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Dúbravk a, 

parc. č. 1434/4, ul. Pod záhradami, formou obchodnej 

verejnej sú ťaže a schválenie podmienok obchodnej 

verejnej sú ťaže 

63.  Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Lama č, 

parc. č. 1839/1, parc. č. 1840/1 a parc. č. 1841/2, 

Lamačská cesta, formou obchodnej verejnej sú ťaže 

a schválenie podmienok obchodnej verejnej sú ťaže 

64.  Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Devín,  

parc. č. 729/24 a parc. č. 730, Hradná ul. formou 

priameho predaja s cenovou ponukou 

65.  Návrh na predaj rekrea čnej chaty so súp. č. 816 

a pozemkov parc. č. 5079/14, parc. č. 5079/15, parc. 

č. 5079/69 v okrese Senica, obci Sekule, k. ú. Sekul e, 

rekrea čná oblas ť Moravský Ján – Sekule, formou 

priameho predaja s cenovou ponukou 

66.  Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Nové 

Mesto, parc. č. 4934/30, Stará Vajnorská, spolo čnosti 

MEKY SK s.r.o. – majetkovoprávne usporiadanie pozem ku 

pod stavbou 

67.  Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Petržal ka, 

parc. č. 4428/3, spolo čnosti Slovenská pošta, a.s. – 

majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod stavbou 
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68.  Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. 

Petržalka, parc. č. 2565 a parc. č. 2566, spolo čnosti 

BPY, spol. s r.o., so sídlom v Bratislave - 

majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod stavbou a 

pozemku k nej pri ľahlého 

69.  Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Petržal ka, 

parc. č. 386, spolo čnosti INFORAMA a.s., so sídlom 

v Bratislave, a návrh na predaj pozemku v Bratislav e, 

k. ú. Petržalka, parc. č. 387/1, spolo čnosti INFORAMA 

a.s., so sídlom v Bratislave 

(poznámka: stiahnutý bod po čas rokovania)  

70.  Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. 

Vinohrady, parc. č. 6004/20 a parc. č. 6004/19, Júnova 

ulica, JUDr. Jánovi Kraj čimu a Alžbete Kraj čiovej 

71.  Návrh na zverenie nehnute ľnosti v k. ú. Nové Mesto, 

pozemkov parc. č. 13210/2 a parc. č. 22074/14 do 

správy mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 

72.  Návrh na nezverenie nehnute ľností v Bratislave, k.ú. 

Nové Mesto, pozemkov  parc. č.  12155/2,  parc. č.  

13097, parc. č. 13098/2, parc. č. 13100/2, parc. č. 

13100/101, parc. č.  22068/2 a  parc. č.  22402/2, do 

správy mestskej časti  Bratislava –  Nové Mesto 

(poznámka: stiahnutý bod po čas rokovania)  

73.  Návrh na zverenie nehnute ľností v Bratislave, k. ú. 

Rusovce, pozemkov parc. č. 93/1 a parc. č. 250/602 do 

správy mestskej časti Bratislava – Rusovce 
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74.  Návrh na odpustenie dlhu v sume 680,84 Eur  

75.  Informácia o vybavených interpeláciách poslancov 

Mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

76.  Interpelácie 

77.  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 stave riešenia majetkových vz ťahov so 

spolo čnos ťou Dopravný podnik Bratislava, akciová 

spolo čnos ť vo veci nakladania s majetkom hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

d)  Informácia o postupe obstarania zmien a doplnkov 

územného plánu hl.m. SR Bratislavy v lokalite Krá ľova 

hora 

e)  Informácia o stave mestských kúpe ľov Grössling 
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f)  Informácia o vydaní Organiza čného poriadku Magistrátu 

hlavného mesta SR Bratislavy s ú činnos ťou od 1. 5. 

2013 

g)  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. 1. 2013 do 31. 3. 2013 

h)  Informácia o vypracovaných znaleckých posudkoch 

zadaných oddelením správy nehnute ľností 

i)  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. 10. 2012 do 31. 03. 2013 

j)  Informácia o prijatých opatreniach na odstránenie 

nedostatkov zistených finan čnou kontrolou ÚMK a ich 

plnení v mestskej príspevkovej organizácii Múzeum 

mesta Bratislavy 

k)  Informácia o prijatých opatreniach na odstránenie 

nedostatkov zistených finan čnou kontrolou v mestskej 

rozpo čtovej organizácii Základnej umeleckej škole Jána 

Albrechta Topo ľčianska 15, Bratislava 

l)  Informácia o prevode spoluvlastníckeho podielu na 

pozemku v obytnom dome Mozartova 12, Klincová 5, 

Jela či čova 16, 18, Čiližská 1, Riazanská 48, 50, 

Hálkova 46, 48, 50, 52, Ladislava Dérera 2, Ladisla va 
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Dérera 4, Nejedlého 12, Wolkrova 7, Nobelovo námest ie 

9,  Víg ľašská 9, Víg ľašská 6  vlastníkom bytov 

m) Informácia o plnení úloh Mestskou políciou hlavného  

mesta SR Bratislavy za mesiac apríl 2013  

koniec poznámky) 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ten ste dostali v pozvánke a v programe sú zaradené  

body, ktoré sú ozna čené číslom dva, štyri tridsa ťosem, 

tridsa ťdevä ť, štyridsa ť a štyridsa ťtri, pri ktorých nemáme 

stanoviská komisií mestského zastupite ľstva, respektíve 

mestskej rady a preto v zmysle nášho rokovacieho po riadku 

musíme o týchto bodoch hlasova ť osobitne. 

To bola len informácia pre vás.  

Teraz dávam priestor na to, aby ste sa vyjadrili 

k navrhovanému programu a predložili svoje návrhy, ktoré 

máte pripravené na zmenu programu alebo jeho doplne nie. 

Ako prvý sa hlási pán poslanec He čko. 

Nech sa pá či pán poslanec, máte slovo. 

Ing. Vladimír   H e č k o , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo, pán primátor. 
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Navrhujem, aby sme zaradili do rokovania dnešného 

zastupite ľstva úplne pred bod jedna ešte jeden bod a ten by 

sa týkal povod ňovej situácie v Bratislave, aktuálnej. Keby 

ste mohol da ť krátke stanovisko. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Nazveme to nula, pán poslanec, aby sme nemuseli 

pre číslováva ť body. Čiže bude to nultý bod programu: 

Informácia o aktuálnej povod ňovej situácii v meste 

Bratislava. 

Ja som taký úmysel mal. Chcel som vám to navrhnú ť. 

Ďakujem pekne za ten Váš návrh. Čiže to autoremedúrou 

akceptujem, nemusíme o tom hlasova ť. 

Pani námestní čka Kimerlingová, nech sa pá či. 

Ing. Viera   K i m e r l i n g o v á ,     

I .  námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

Ja by som prosila zaradi ť do programu informáciu 

o riešení situácie a celej lokality na bývalom cykl istickom 

štadióne , pretože sa objavili nejaké nové skuto čnosti 

a potrebujeme to dosta ť už do dnešného zastupite ľstva, hoci 

pôvodne som plánovala až na dvadsiatehošiesty. 

S tým súvisí takisto ďalší bod, ktorý je, potrebujem 

zaradi ť do programu a to zverovací protokol alebo teda 

zverenie bývalého cyklistického štadiónu mestskej časti 
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Nové Mesto.  Potom v tom, v tom bode o cyklistickom štadióne 

by som to všetko vysvetlila.  

A navrhujem zaradi ť to ako bod 31B Informáciu 

o cykloštadióne a 31C zverova čku mestskej časti Nové Mesto , 

pretože tridsa ťjednotku mám svoj bod, kde budem hovori ť 

o príspevku pre mnohodetné rodiny. Takže by to išlo  jedno 

za druhým. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Čiže budú body 31A, 31B, tak? (poznámka: mimo mikrof ón 

je po čuť „a 31C“).  

A 31C bude potom ten pôvodný bod, tak ako ste ho ma li 

navrhnutý. 

Čiže bude 31A, 31B – to je návrh pani námestní čky. 

Faktické poznámky tu asi nie sú namieste, ale pán 

poslanec Drozd sa hlási.  

Nech sa pá či, pán poslanec. Procedurálny návrh alebo 

poznámka. 

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

Ďakujem pekne. 

Ja súhlasím s tým, aby sme o situácii na cyklis, 

bývalom cyklistickom štadióne hovorili, ale sa mi z dá, že 
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hneď zverovací protokol hne ď za tým dáva ť, ke ď nemáme ešte 

podrobné informácie, je pod ľa mňa pred časné. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prosím, aby ste sa k tomuto názoru vyjadrili 

hlasovaním, že či budete súhlasi ť alebo nie, pod ľa toho 

rozhodnete o návrhu pani námestní čky. Ja dám oddelene 

hlasova ť o 31A, 31B. 

Slovo má teraz pán riadite ľ Gajarský, ktorý má 

predloži ť návrhy na zmenu alebo doplnenie programu. 

Pán riadite ľ, máte slovo. 

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

Ďakujem za slovo. 

Ja by som stiahol  bod číslo 11 , tam nám chýba ešte 

jedna vec oh ľadne koncepcie.  

Bod číslo 19  takisto by som chcel da ť dole pretože tam 

nám už prišlo nesúhlasné stanovisko starostu.  

Sťahujem aj bod 27 , tam nám chýba informácia 

o nejakých dvoch stromoch, ktoré majú by ť chránené  

A takisto ja by som iba doplnil pani Kimerlingovú, 

ktorá už stihla navrhnú ť zaradenie  bodu o návrhu na 

zverenie nehnute ľnosti v Novom Meste, ktorá sa týka 

cyklistického štadióna na Odbojárov. Kde, len poviem dôvod, 

ide o to, aby sme mohli využi ť fondy Nórskeho krá ľovstva, 
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ktoré majú deadline, myslím, ku koncu júnu, takže p reto je 

to tak rýchlo. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Termín je 28. júna na predloženie žiadosti o príspe vok 

z Nórskych finan čných mechanizmov.  

Ak by sme o zverení rozhodovali 27. predkladatelia by 

mali ve ľký problém to spracova ť všetko do ďalšieho d ňa tak, 

aby to bolo predložené v čas. Preto pani námestní čka 

predkladá návrh na 31B, aby sa to rozhodlo dnes, na priek 

tomu, že je to samozrejme narýchlo. V tom má pán po slanec 

Drozd pravdu. Ale my sme to pripravili, pretože sme  o tom 

spolo čne diskutovali na porade primátora a myslíme si, že  

je možné o tom dnes rozhodnú ť vzh ľadom na to, že sa chceme 

uchádza ť o finan čné prostriedky. 

Pán poslanec Šov čík, tiež procedurálna poznámka. 

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

Pán primátor, ja len chcem poprosi ť, že či by sa nedal 

tento z Vášho poh ľadu krajný ľavý reproduktor opravi ť, lebo 

my tu naozaj ni č nepo čujeme, len hu čanie toho reproduktoru. 

My sme ani nepo čuli to, čo hovoril pán riadite ľ 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Mňa to ve ľmi mrzí, neviem čo sa stalo. Pán kolega sa 

na to pozrie, na ten reproduktor, aby sme tu mali n ormálnu 

pracovnú atmosféru.  

Ďakujem za tú poznámku, ideme na tom pracova ť, aby sme 

to odstránili. 

Slovo má pán poslanec Havrila, k programu. 

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

Ďakujem za slovo, pán primátor. 

Dávam návrh na stiahnutie bodu číslo dva. To je návrh 

na zmenu zasadacieho poriadku.  

Keďže o tomto bode sme sa rozprávali už na 

predchádzajúcom zastupite ľstve a my vieme, ako to dopadlo, 

mne to pripadá ako nejaká fraška, nejaké vyrovnávan ie si 

účtov a je to nedôstojné. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec Havrila navrhuje stiahnutie bodu číslo 2. 

Pán poslanec Šov čík. Návrh do programu. 
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Mgr. Sven   Š o v č í k , poslanec MsZ: 

Pán primátor, na základe rokovania poslaneckého klu bu 

SDKÚ-DS – MOST-HÍD Vás poprosím, aby boli stiahnuté  aj 

z rokovania body 8, 20, 54.  

Pokia ľ by ste ako predkladate ľ, či už Vy alebo pán 

riadite ľ to nestiahli, tak by som dal návrh na separátne 

hlasovanie. 

Zárove ň ja, ako poslanec žiadam, aby bol stiahnutý 

z rokovania bod číslo dvadsa ťosem. V prípade, že by ste ho 

ako predkladate ľ nestiahli, tak dávam opä ť návrh na 

hlasovanie, aby tento bol progra, aby tento bod bol  

vylú čený z rokovania dnešného zastupite ľstva. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec, vzh ľadom na to, že to pán riadite ľ 

nestiahol a my sme o tom mali poradu, lebo sme chce li 

reagova ť na zasadnutie v čerajšieho poslaneckého grémia. 

Takže zopakujem to, čo navrhol pán poslanec Šov čík: Aby sme 

vypustili z programu bod číslo  8, ja to takto budem 

formulova ť, pán poslanec, lebo tak ste to povedali, bod 

číslo 8, bod číslo 20, bod číslo 54 a o každom z nich 

samostatne budeme hlasova ť na vypustenie. 

A pán poslanec  ešte navrhol vypusti ť aj bod číslo 28. 

To je návrh na prenájom pozemku na umiestnenie soch y 

Svätého Cyrila, Metoda a Gorazda. 

To sú Vaše návrhy, takto som si ich zaznamenal, tak  

budeme o nich, pán poslanec, hlasova ť. 
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Slovo má pani poslanky ňa Dyttertová. 

Prosím, dajte slovo a mikrofón pani poslankyni 

Dyttertovej. 

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

Ďakujem pekne. 

Ja som sa práve odhlásila, pretože som teraz dobre 

počula ktoré body boli stiahnuté. Ja som tiež chcela d ať 

návrh na stiahnutie bodu 54. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Čiže budeme o ňom samostatne hlasova ť. Ke ď 

zastupite ľstvo ho vyradí z programu, nebude sa o ňom 

rokova ť. 

Pán poslanec Hr čka je ďalší prihlásený. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Ja dávam návrh na zaradenie bodu 71A, na žiados ť pána 

Osuského, ktorý bohužia ľ tu zatia ľ nie je, lebo išiel 

darova ť ráno krv. 

Jedná sa o to, že je to zverenie Chalúpkovej Starém u 

Mestu. To je to, tá diskutovaná téma o tom zbernom dvore, 
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ktorý s Vami aj diskutoval predtým, pán primátor. K torý tu 

bol nieko ľkokrát preberaný. 

On všetky tie materiály má pripravené. Rozdá to 

v písomnej forme.  

Tak len ja dávam iba návrh na zaradenie tohto bodu.  Je 

tam v zásade zhoda. Myslím, že tam bolo aj s Vami t o 

riešené aj so Starým Mestom a tak ďalej. Tak len aby sa 

o tom mohlo rokova ť. A dali by sme to na 71A, kedy sa 

riešia zverova čky. 

Druhá vec, ku ktorej by som sa rád vyjadril, je  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Je zaradi ť nový bod 71A. 71A. 

Dobre. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

A druhá vec, ku ktorej by som sa rád vyjadril je 

rokovací poriadok.  

Neviem či pán Havrila pod ľa seba súdi ostatných 

a myslí si, že sa tu robia nejaké vybavova čky. Ale ak si ja 

naposledy pamätám, tak zmena zasadacieho poriadku s a 

nastala spôsobom, že už sme sedeli pod ľa nového bez toho, 

aby to bolo ešte odsúhlasené. A ur čite teda nesúhlasíme náš 

klub s tým, aby sa tento bod nejakým spôsobom stiah ol 

z rokovania. 
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Ak si teda niekto myslí, že práca klubu a žiados ť 

klubu, aby sedeli spolu je nejakým nadštandardným 

požiadavkom v tomto, v tomto zastupite ľstve, tak budem 

veľmi nemilo prekvapený od svojich kolegov, až za toto  

zahlasujú stiahnu tento bod a nepodporia to. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Ja chcem len pre všetkých poveda ť, že o tomto bode, 

keďže nemá stanoviská komisií budeme hlasova ť samostatne 

o jeho zaradení. Tak hovorí procedúra. 

Čiže tam sa vyjadria všetci tí ktorí chcú, aby sa to m 

rokovalo, alebo aj tí, ktorí nechcú aby o tom rokov alo. 

My ten bod nestiahneme, pretože sme o ňom v čera 

pomerne dlho hovorili aj na poslaneckom grémiu. Ja som mal 

pocit, že sme prišli k istej dohode, ktorá by mohla  by ť 

akceptovaná a ktorá rešpektuje názory poslaneckých klubov. 

Ak to tak nebude, musíte to vyjadri ť vy hlasovaním. 

Ja si myslím, že ten bod vieme zvládnu ť. Ale záleží to 

na vás, ako sa vyjadríte k tomu, či o ňom vôbec budeme 

rokova ť. Lebo procedúra stojí tak, že musíme rozhodnú ť 

o jeho zaradení do programu. 

Čiže my ho nestiahneme, ke ďže ho ani nepredkladáme, 

nemôžme ho stiahnu ť ako predkladatelia, ale rozhodne sa 

o ňom tak, takýmto spôsobom. 
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Pán riadite ľ Gajarský. Potom ešte ja krátku poznámku 

k programu a môžme ís ť na rozhodovanie. 

Nech sa pá či pán riadite ľ. 

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

Ďakujem. 

Keďže ja k tomu, čo povedal pán poslanec  Šov čík, ja 

som nepo čul nejaké dôvody k tomu, ale chcel by som teda, on 

asi teda ani nemusí ma ť, ale ide mi o to, aby som vysvetlil 

pre čo tam sú tie body znova. 

Bod číslo 8, tam prišla opätovná žiados ť o zaradenie 

materiálu do MsZ. Prišiel nám list dos ť od žiadate ľa, to je 

nová informácia, tak tú sme tam doplnili. 

Dvadsiatka, myslím, tak isto. Áno. Tam došlo, došlo  

tiež vysvet ľovací list, ktorý v minulých, myslím, 

materiáloch nebol. 

A pä ťdesiatštvorka, tam ide o to, že všetky tieto 

neúspešné OVS-ky, ktoré boli minulý rok zara ďujeme znova 

ako am block.  

Takže ja tam nevidím dôvod na to, aby boli vyradené  

ani jeden z týchto materiálov. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pani poslanky ňa Dyttertová faktická poznámka. 
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Anna   D y t t e r t o v á , poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem pekne. 

K tomu bodu 54 by som len chcela podotknú ť, pán 

riadite ľ, že dúfam, že sa pamätáte a že sa všetci presne 

pamätajú, aká tu bola o tom diskusia a bolo uznesen ím 

mestskej rady 666 dohodnuté, že sa tento bod nebude  do 

vypršania nájomnej zmluvy vôbec sem predklada ť. Takže som 

veľmi prekvapená.  

Netýka sa to, to sa nemôže týka ť, to nie je podobný 

prípad ako všetky tie ostatné, ktoré ste sem predlo žili. 

Tam bola dohoda, ktorá ja, ktorá, sem doru č, teda uznesenie 

mestskej rady je v platnosti. A zmysel tej diskusie , ktorá 

tu vtedy bola na mestskom zastupite ľstve je tiež každému 

jasný. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Ešte dva príspevky, ktoré nadväzujú na túto diskusi u. 

Pán poslanec Hr čka. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Ja som ešte samozrejme zabudol. Chcem da ť návrh na 

stiahnutie bodu číslo 17 Krá ľová hora z dôvodu, že tam 

prebieha súdne, súdny spor v tomto bode a myslím si , že by 

nebolo zrovna obozretné, zo strany zastupite ľstva 
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rozhodova ť o tomto bode pred nejakým právoplatným ukon čením 

súdneho sporu. Takže z tohto dôvodu dávam ešte návr h na 

stiahnutie bodu číslo 17, to je zámena Krá ľová hora. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Čiže navrhujete vyradi ť z programu. 

Pán poslanec Šov čík. 

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

Aj s oh ľadom na to, čo povedala pani poslanky ňa 

Dyttertová ozrejmím, pre čo som dal aj návrh na stiahnutie 

bodu číslo 54.  

Pretože, presne, je tam platné uznesenie mestskej 

rady. A ja si myslím, že môj návrh smeruje k tomu, aby sme 

si to v mestskej rade opätovne vydiskutovali a pove dali si, 

aký je náš postoj k tejto téme.  

Preto som dal aj tento návrh, pretože by bol, aby s me 

dnešným rokovaním nešli proti uzneseniu mestskej ra dy, 

ktoré je platné a nikto ho zatia ľ nezrušil. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 
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Ešte faktickou poznámkou pán riadite ľ Gajarský 

a potom, prosím, ukon čime tú diskusiu, pretože rozhodneme 

hlasovaním. 

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

Ja len, či som správne rozumel. Teda, ak sa ten bod 

dneska vyradí, tak vy chcete, aby zase sme si o tom  

otvorili diskusiu na mestskej rade. Hej? 

(poznámka: boli povedané slová z pléna „Ak sa to 

vyradí.“) 

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

Dobre, okej. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Ja mám posledné upresnenie. Bod číslo 41 chcem ja 

stiahnu ť z programu, pretože o tomto sme rokovali na 

mestskej rade, tam ten bod bol prijatý. Pod ľa mňa nie je 

nutné za ťažova ť s tým zastupite ľstvo. Je to pracovná 

komisia zložená zo zástupcov viacerých orgánov. To 

rozhodlo, rozhodla mestská rada, ktorá má takú  prá vomoc, 

aby takéto orgány ustanovovala. Myslím, že nie je n utné to 

ťahať do zastupite ľstva. 
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Výsledky tej práce, samozrejme, prídu k vám, aby st e 

povedali či ideme nejakým spôsobom meni ť požiadavky na 

územný plán, funkc, funk čné využitie plôch a podobne. 

Čiže 41 bude ešte stiahnutý. 

Prosím, teraz jednu poznámku pre technikov.  

My budeme ma ť doobed ňajšiu prestávku. A chlapci, ke ď 

s tým nie čo neurobíte, tak posledný krát nám robíte zvuk. 

Posledný krát. Jako, toto takto nemôže fungova ť. Tu je 

počuť tak na pä ťdesiat percent. Brumí to, zuní. Proste, ja 

nepočujem všetko presne čo poslanci hovoria, vy nepo čujete 

to, čo sa hovorí od re čníckeho pultu. To proste nemôže tak 

fungova ť. 

Nerozumiem čo sa deje, to tu nikdy takto nebolo. Mali 

sme tu normálny, kvalitný zvuk, tak prosím, keby st e sa na 

to pozreli. Bude prestávka a urobte s tým poriadok,  lebo 

bude zle. 

Prosím, ideme teraz rozhodova ť o návrhoch. 

Pán poslanec a starosta ešte do programu? Peter. 

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

Ja sa, pardon. Ja sa len chcem spýta ť teda, že ke ď sa 

vyra ďuje bod 41, ja som myslel, že o tom bude diskusia a  že 

tunák sa bude kreova ť nejaká pracovná skupina. To si  potom 

prejdeme na rade, alebo? 

 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 06. júna 2013 

 42 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Štyridsa ťjedna áno, na rade, na rade tá skupina bola 

ustanovená, pokia ľ ja viem. Tam sa to prerokovalo na návrh 

pani starostky a bolo to prijaté. 

Čiže tá skupina sa bude ustanovova ť v zmysle 

rozhodnutia mestskej rady. Aby si sa nebál, že to c hceme 

niekam posunú ť bokom. Ni č také sa nedeje. 

Pani poslanky ňa Krištofi čová. 

Ing. Alena Krištofi čová, poslanky ňa MsZ: 

Ja by som sa tiež chcela prihovori ť za to, aby bod 41 

nevypadol, lebo mám k tomu nejaké pripomienky. A bo la by 

som rada, keby sa to prerokovalo, lebo sa to týka v eľmi 

veľa ob čanov, ktorí majú vinohrady na úpätí Malých Karpát 

a chýba mi tam, a to je ve ľmi závažná vec, zástupca práve, 

lebo sú tam všetci, všetky inštitúcie, ktoré existu jú sú 

tam a chýba mi tam a to je ve ľmi dôležité, zástupca práve 

týchto malých a drobných vlastníkov vinohradov. A t o je 

závažný problém. A ja by som rada diskutovala o tom  bode 

41, preto chcem poprosi ť, aby ste ma podporili a tento bod 

zostal. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pani poslanky ňa, ja to rád pre Vás urobím, ak máte 

pocit, že treba o tom hovori ť. Ja som myslel, že je to 

bezproblémová vec, ktorá je dávno rozhodnutá. 
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Po tom čo ste povedali, ja ten progr, bod nechám 

v programe. Nemusíme o ňom hlasova ť. Je zaradený. A chápem, 

že chcete sa k nemu vyjadri ť. Ja tie pripomienky budem 

veľmi pozorne po čúva ť a na základe toho usmerníme prácu tej 

komisie. 

Prosím, ke ďže toto boli všetky návrhy k programu, tak 

sa teraz musíme dosta ť k tomu, aby sme zvládli postupne 

rozhodnutie o nich. 

Ako prvý sa prihlásil pán poslanec He čko, ktorý 

zaradil nultý bod  programu. Tam sme došli k zhode, čiže 

o tom nebudeme hlasova ť. Bude to krátka informácia 

o povod ňovej situácii v Bratislave.  

Ako ďalší sa prihlásil pán poslanec Havrila, ktorý 

navrhol, aby sme samostatne rozhodli o bode 2. K to mu 

prebehla krátka diskusia. Čiže, prosím, urobme to teraz. 

Rozhodnime o zaradení o bodu číslo 2, lebo tak znie návrh 

z našej strany, rokova ť o návrhu na zmenu zasadacieho 

poriadku mestského zastupite ľstva. 

Tí, ktorí súhlasia, aby sme o ňom dnes rokovali, budú 

hlasova ť za, tí, ktorí majú názor ako  pán poslanec  

Havrila, že nechcú o ňom rokova ť, samozrejme sa vyjadria 

proti alebo sa zdržia. 

Čiže dávam hlasova ť o zaradení bodu číslo 2 Návrh na 

zmenu zasadacieho poriadku. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 
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Konštatujem, že je prítomných tridsa ťdevä ť  prítomných 

poslancov,  

šestnás ť hlasovalo za, traja sú proti, devätnásti sa 

zdržali, jeden nehlasoval. 

Tento návrh nebol zaradený do programu, čiže o bode 

číslo 2 dnes rokova ť nebudeme. 

Ďalší návrh, ďalší návrh predložila pani námestní čka 

Kimerlingová, ktorá navrhla zaradi ť bod 31A a 31B. Myslím, 

že sme vysvetlili súvislos ť tých dvoch bodov, že by sme 

mohli hlasova ť aj spolo čne o nich. 

Neviem, či pán poslanec Drozd súhlasí, spolo čne o tom 

návrhu informácia o cykloštadióne a návrh na zveren ie. 

Čiže môžme. 

Spolo čne budeme hlasova ť o bode zaradenie bodu 31A 

Informácia o práci komisie o cyklistickom štadióne,  31B 

zverovací protokol vo vz ťahu k cykloštadiónu vo, mestskej 

časti Nové Mesto. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Štyridsa ť prítomných poslancov, 

tridsa ťdevä ť za, nikto proti, jeden sa zdržal 

hlasovania. 

Konštatujem, že sme schválili tieto návrhy pani 

námestní čky. 
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Ďalšie návrhy predniesol pán poslanec Šov čík, ktorý 

navrhol samostatne hlasova ť o niektorých bodoch s tým, že 

ich navrhol vypusti ť z programu. 

Hlasujeme ako o prvom jeho návrhu o bode číslo osem, 

ktorý navrhol pán poslanec  z programu vypusti ť. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte  o vyradení bodu 

číslo 8 z programu dnešného rokovania. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Bod číslo 8, návrh na vyradenie. 

Tridsa ťdevä ť prítomných, 

tridsa ťšes ť za, nikto proti, dvaja sa zdržali, jeden 

nehlasoval. 

Tento návrh bol vyradený. 

Pán poslanec ďalej navrhuje vyradi ť bod číslo 20 

z programu. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte  o vyradení bodu 

číslo 20. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťdevä ť prítomných, 

tridsa ťtri za, jeden proti, štyria sa zdržali, jeden 

nehlasoval. 

Vyradili sme bod číslo 20. 

Ďalej navrhol pán poslanec  vyradi ť bod číslo 54 . 

Päťdesiatštyri je návrh na vypustenie z programu. 
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Prosím, prezentujte sa a hlasujte  o vypustení bodu  

číslo 54. Obchodná verejná sú ťaž na Panskej.  

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťšes ť prítomných poslancov, 

tridsa ťdva za, nikto proti, traja sa zdržali, jeden 

nehlasoval. 

Vyradili sme aj tento bod. 

Teraz je tu návrh zo strany pána poslanca Šov číka na 

vyradenie bodu číslo 28  Návrh na prenájom pozemku 

o umiestnení Svätého Cyrila, Metoda a Gorazda. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte.  

To je trošku iný bod, nie je to typický majetkový. 

Viete, že to má aj iné súvislosti. Nech sa pá či, vyjadrite 

svoj názor hlasovaním.  

Pán poslanec ho navrhuje vypusti ť z programu.  

Prosím, prezentujte sa a hlasujte  o tomto bode 

programu. Teda o tomto návrhu, prepá čte, alebo o tomto 

bode, či tam bude vypustený alebo zostane v programe.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťosem prítomných,  

osemnásť hlasovalo za, osem bolo proti, siedmi sa 

hlasovania zdržali, piati poslanci nehlasovali. 

Konštatujem, pán poslanec, že sa o tomto bode rokov ať 

bude , ak teda schválime program ako celok, pretože nebo l 

vypustený z programu. 
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Ďalej nasledujú návrhy pána poslanca Hr čku, ktorý 

navrhol ako bod 71A zaradi ť bod na zverenie, alebo návrh na 

zverenie pozemku pre mestskú časť Staré Mesto vo vz ťahu 

k zbernému dvoru, o ktorom už v predošlých zasadnutiach 

diskutoval pán poslanec Osuský. 

Prosím, hlasujeme o tomto návrhu, či zaradíme nový bod 

programu, ktorý je písomne pripravený, ale nebol za tia ľ 

predložený. 

Prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

71A. Prosím? Bude predložený, bude predložený. 

Tridsa ť, pardon, prepá čte, ešte sa to spo čítava, hlasy 

nabiehajú, ja už sa ponáh ľam vyhlasova ť výsledky. 

Štyridsa ťdva prítomných poslancov, 

štyridsa ťjeden za, nikto proti, jeden sa zdržal 

hlasovania. 

Konštatujem, že tento návrh bol prijatý. 

A pán poslanec  Hr čka navrhol ešte druhý návrh. 

Vyriešime ho hne ď pretože sme pri jeho mene. 

Bod číslo 17 návrh na uzavretie zmluvy o vzájomnom 

prevode pozemkov vo vz ťahu ku Krá ľovej hore. Pán poslanec 

navrhuje vyradi ť z programu. 

Takže prosím, prezentujte sa a hlasujte. Hlasujeme 

o návrhu na vyradenie bodu číslo 17 z programu  dnešného 

rokovania. 
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(Prezentácia a hlasovanie.) 

Štyridsa ťjeden prítomných, 

trinás ť za, trinás ť proti, štrnásti sa zdržali 

hlasovania, jeden poslanec nehlasoval. 

Konštatujem, že tento návrh nebol vyradený z progra mu 

a budeme o ňom rokova ť. 

Keďže tým sme uzavreli všetky návrhy, ktoré dali 

poslanci, musíme sa ešte vyjadri ť k tým samostatne 

hlasovaným bodom, o ktorých treba rozhodnú ť samostatným 

hlasovaním. 

Ja vám navrhujem ke ďže sme o bode 2 už rozhodli, aby 

sme 4, 38, 39, 40 a 43 zaradili na jedno hlasovanie . Ak nie 

sú iné návrhy. 

4, 38, 39, 40 a 43 . To sú tie, ktorým chýbajú 

stanoviská komisií, lebo sú to pravidelne predklada né 

informácie a predkladáme ich vždy týžde ň pred 

zastupite ľstvom.  

Takže prosím, ak nie sú iné návrhy, tak dávam hlaso vať 

o zaradení týchto piatich bodov programu do nášho d nešného 

programu rokovania. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

Pani kolegy ňa spustite hlasovanie, prosím. 

Hlasujeme o zaradení bodov 4, 38, 39, 40 a 43. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Štyridsa ťjeden prítomných poslancov, 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 06. júna 2013 

 49 

tridsa ťdevä ť za, nikto proti, nikto sa hlasovania 

nezdržal, dvaja poslanci nehlasovali. 

Musím poveda ť, že som nepozorne kontroloval zoznam 

pretože bod číslo štyri, ak ho dobre ja vidím v programe, 

je návrh na sanáciu skorodovaných stožiarov verejné ho 

osvetlenia vrátane návrhu na financovanie.  

Tento návrh nebol prijatý v ná, vo finan čnej komisii 

a povedali sme, že o ňom budeme ďalej hlasova ť. Vyriešime 

to v tom bode programu. Už to nechcem ruši ť. Dáme vám 

informáciu a nebudeme, nebudeme prijíma ť závery v tomto 

bode pretože nemáme zhodu vo finan čnej komisii. 

Môžte, ale hlasujeme.  

Ešte budeme hlasova ť o programe ako celku, pred tým 

ale fak, procedurálna poznámka pána riadite ľa. Nech sa 

páči. 

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

Ja som chcel poveda ť iba k tomu bodu štyri, že na 

finan čnej komisii, opravte ma, ak si to zle pamätám, ale 

bol, ale bol záver ten, že jedna celá tri milióna 

reštrukturalizujeme, že to áno, to ide ďalej, (poznámka: 

počuť predsedajúceho: „áno“) taký bol záver a ten zvyšok  

nie, že budeme rieši ť stožiare individuálne, ke ď pod ľa 

potreby. Ale tých jedna celá tri áno. 
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Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Čiže to budeme rieši ť v tomto bode číslo štyri, to 

chcete poveda ť.  

Dobre, dobre. 

Čiže tie stožiare ako problém budeme zrejme rieši ť 

neskôr, ale ten problém, na ktorý upozornil teraz p án 

riadite ľ musíme rozhodnú ť, čiže je dobré, že máme zaradený 

bod číslo štyri. 

Prosím, zostáva nám posledné hlasovanie o programe 

a to je program ako celok. 

Prosím, aby ste sa prezentovali a hlasovali o progr ame 

ako celku, ktorým rozhodneme o tom, o čom všetkom dnes bude 

rokova ť mestské zastupite ľstvo. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Štyridsa ťjeden prítomných poslancov, 

tridsa ťdevä ť za, nikto proti, jeden sa zdržal 

hlasovania a jeden poslanec nehlasoval. 

Konštatujem, že sme schválili dnešný program a bude me 

postupova ť pod ľa toho, ako sme ho schválili. 
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BOD 0 INFORMÁCIA O AKTUÁLNEJ POVODŇOVEJ 

SITUÁCII V HLAVNOM MESTE SR 

BRATISLAVE 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Bod takpovediac nultý, je Informácia o sú časnej 

povod ňovej situácii v Bratislave. 

Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, chcem  

vás informova ť, že od pondelka pracuje Krízový štáb 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, na ktorom 

sa zú čast ňujú zástupcovia všetkých dotknutých mestských 

častí, zú čast ňujú sa zástupcovia štátnej správy, armády 

Slovenskej republiky, policajného zboru, hasi čského zboru, 

predstavitelia a dodá dodávatelia energií, to zname ná 

Západoslovenské elektrárne, Slovenský plynárenský 

priemysel,  Bratislavská vodárenská spolo čnos ť a ďalšie 

inštitúcie, pretože od utorka dvanástej hodiny trid siatej 

minúty je vyhlásený mimoriadny stav.  

V zmysle zákona o civilnej ochrane, ak vyhlásia via c 

ako dve mestské časti mimoriadny stav, a to vyhlásil Devín 

a sú časne Staré Mesto a po  ňom aj Devínska Nová Ves, musí 

vyhlási ť mimoriadny stav aj mesto Bratislava, aby mohlo 

koordinova ť situáciu v protipovod ňových opatreniach. 

A v prípade, že dôjde k mimoriadnej udalosti, tak v yhlasuje 

a režimuje život v meste. To znamená, že môže zakáz ať 

prevádzku, nejakým spôsobom obmedzi ť niektoré prístupy 

a tak podobne, vzh ľadom na to, že hrozí mimoriadna 

situácia. 
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Toto v Bratislave máme teda od pondelka. Od utorka 

máme tretí povod ňový stupe ň pretože Dunaj presiahol hladinu 

osem metrov pä ťdesiat centimetrov v Devíne, čo je podmienka 

na vyhlásenie tretieho stup ňa povod ňovej aktivity. Od tohto 

stup ňa je zodpovednos ť nie len na nás ale aj na štáte, 

najmä z h ľadiska financovania protipovod ňových opatrení. 

Zatia ľ každý de ň zasadá krízový štáb a musím 

konštatova ť, že obrovskú prácu vykonáva najmä mestská časť 

Devín. Osobne pani starostka a celý krízový štáb me stskej 

časti. Ale aj mestská Devínska Nová Ves, mestská časť 

Karlova Ves, mestská časť Ružinov, mestská časť Petržalka. 

Všetky tieto mestské časti na svojich krízových štáboch, 

mestská časť Čunovo, vykonávajú opatrenia, aby zabránili 

prieniku vody na území svojej mestskej časti.  

Zatia ľ nám obrovskú pomoc poskytuje vybudovaná 

protipovod ňová ochrana, pretože tá je momentálne nastavená 

aj s tými mobilnými hradeniami na výšku storo čnej vody, 

ktorá by mala chráni ť Bratislavu niekde na úrovni desa ť 

metrov osemdesiat, respektíve sedemdesiat centimetr ov.   

Ten prietok, ktorý sa o čakáva ako najvyšší dnešný de ň, 

pretože dnes má voda kulminova ť zhruba o trinástej hodine, 

bude prietok desa ť a pol tisíc metrov kubických za sekundu 

s tým, že ešte v čera to bolo devä ťtisíc tristo. Hladina 

dnes dosiahla desa ť metrov dvadsa ť, čo bolo o čakávané ako 

maximálna hladina na dnešný de ň. Vodohospodári ešte 

očakávajú zvýšenie hladiny zhruba o dvadsa ť centimetrov, 

čiže maximálne by Dunaj mal ma ť desa ť štyridsa ť v dnešnom 

poobed ňajšom čase, s tým že tá kulminácia nebude ma ť 

podobu, že prišla vlna a za chví ľu odišla. Chví ľu tá vlna 
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bude kulminova ť, možno do dnešnej polnoci, možno až do 

zajtrajšieho d ňa. Také máme poznatky z územia Rakúskej 

republiky, kde kulminácia prebiehala dlhšiu dobu, n ie len 

po dobu nejakých minút alebo hodín. Čiže môže to trva ť 

chví ľu dlhšie. 

Zatia ľ situáciu v ďaka maximálnemu nasadeniu všetkých 

zložiek máme pod kontrolou.  

Do Devína sme v čera dopravovali obyvate ľov a z Devína 

prostredníctvom vojenskej techniky, pretože po Deví nskej 

ceste ani v prístupe z Devínskej Novej Vsi nebolo m ožné 

vstupova ť do Devína. Bolo možné tam zabezpe čova ť dopravu 

nákladnými autami. Dnes už to nie je možné, čiže bola 

uzavretá aj Devínska cesta. Je tam pripravené obojž ivelné 

vozidlo armády Slovenskej republiky. Pre prípad 

mimoriadnych situácií je k dispozícii aj vrtu ľník. Čiže tá 

koordinácia z prostriedkami a silami armády je ve ľmi dobrá. 

Uzatvorili sme dnes aj prístup na Starý most, kde 

včera ľudia fotografovali priebeh povodne v Bratislave. 

Vzhľadom na bezpe čnostné opatrenia si myslíme , že 

preventívne je nutné bráni ť prístupu ľudí aj k mobilným 

zábranám, ktoré máme rozmiestnené vo viacerých častiach 

mesta, pretože niektorí nám s tými zábranami hýbali . Bojíme 

sa, aby tie zábrany vydržali, pretože dnes už držia  silu 

všetkej tej vody, ktorá je v Bratislave. A v ďaka činnosti 

polície štátnej aj mestskej sa nám darí udrža ť tie zábrany 

v poriadku.  

Včera boli zberuchtiví ob čania, ktorí sa nám snažili 

vymontova ť niektoré tie zábrany a na pamiatky si odnies ť 
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šrouby a podobne. Je to absurdné, že nie čo takéto nie čo sa 

v tomto meste môže sta ť. Že si ľudia neuvedomujú, že to 

chráni celé mesto. Chráni to obytné časti nášho mesta. 

A zatia ľ tá protipovod ňová ochrana poskytuje naozaj, naozaj 

to, čo sme od nej o čakávali. 

Chcem vás informova ť, že bude nutné evakuova ť asi osem 

rodín z Devínskej cesty, ktorí tam majú postavené s voje 

obydlia. Zabezpe čuje to mestská časť v spolupráci Krízovým 

štábom mesta. Máme pripravené priestory, kde budú t íto 

ľudia  evakuovaní. A v prípade, že voda opadne na De vínskej 

ceste, tak sa budú môc ť vráti ť do svojich domovov. Pretože 

ešte v čera tam mohli by ť, ale dnes to nie je možné vzh ľadom 

na výšku vody, ktorá v Devíne dosiahla devä ťstosedemdesiat 

centimetrov.  

V Bratislave teda 10,20 a o čakáva sa, že tá kulminácia 

bude tak, ako som povedal 10,40. 

Skončím poslednou vetou tú informáciu. Záver 

včerajšieho krízového štábu a dnes o 13.30 našej obed nej 

prestávke sa krízový štáb zíde znovu, aby sme posúd ili tú 

situáciu ešte pred tým obedom, alebo respektíve v čase 

kulminácie Dunaja.  

Konštatujeme, že sú priestory, kde nám presakuje vo da. 

Týka sa to najmä Karlovej Vsi, kde boli nasadené čerpadlá. 

Niektoré z nich boli vyradené z činnosti, bolo nutné doda ť 

ďalšie, aby sme chránili lodenicu. Čerpá sa v Devíne.  

Aj preto sa ospravedlnil dnes pán poslanec Kolek. J a 

som to nepovedal, ale teraz to poviem, pretože také to avízo 
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nám poslal ešte dnes a ja mu ve ľmi dobre rozumiem, že chce 

byť tam, kde je tá situácia najkritickejšia.  

Čiže tie úseky niektoré je treba chráni ť osobitným 

úsilím hasi čov a obyvate ľov mestskej časti pieskovaním 

vriec a podobne.  

Ale ak sa nestane žiadna mimoriadna udalos ť v tom 

zmysle, že by sa niekde roztrhla mobilná bariéra, m yslím 

si, že tú situáciu Bratislava zvládne bez obetí na 

životoch, bez poškodenia vä čšieho rozsahu majetku. To 

znamená, že preukážeme, že sme pripravení aj na zvl ádnutie 

takejto ve ľkej vody, ktorá presiahla úrove ň hladiny z roku 

2002. Čiže máme dnes vyššiu povode ň, než sme mali v roku 

2002. 

Chcem sa po ďakova ť z tohto miesta všetkým zložkám, 

ktoré pracujú. Osobitne starostom mestských častí a ich 

krízovým štábom, pretože naozaj odvádzajú ve ľkú prácu a tá 

najvä čšia zá ťaž je na nich.  

My sa snažíme ako mesto poskytnú ť všetky prostriedky. 

Čiže aj náš krízový štáb pod vedením riadite ľa kancelárie 

primátora pána Andrassyho pracuje, povedal by som d ňom, 

nocou. Ale je to na tej situácii vidie ť. Ľudia majú pocit, 

že sme ju zvládli a pevne verím, že to budeme môc ť poveda ť 

aj po dnešným dni. A v najbližších d ňoch sa za čne situácia 

pomaly upokojova ť, Dunaj bude klesa ť a my budeme 

pristupova ť k obnove toho, aby sme mohli normálnym spôsobom 

zabezpe čova ť fungovanie mesta vo všetkom, všetkých 

oblastiach, ktoré sú na to potrebné. 

Toľko z mojej strany na úvod. 
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Vidím, že sa chcete vyjadri ť. 

Faktickou poznámkou pán poslanec Hanulík, po ňom pán 

starosta a poslanec Pekár. 

Nech sa pá či 

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

Ďakujem ve ľmi pekne, vážený pán primátor. 

Ja by som naozaj chcel poukáza ť jednu vec, neviem či 

sa to hodí, ale naozaj to koordi, to koordinovanie tých 

akcií pánom primátorom sa ukázalo ako dokonalé. Nao zaj tie 

zložky fungujú tak, až neuverite ľne, neuverite ľne dokonalo.  

Ale chcel som poveda ť takú, vlastníme na úrade 

životného prostredia záplavovú mapu. A v situáciách  a teraz 

aká je hladina Dunaja, keby bola bez tých opatrení,  ktoré 

sme robili, tak teraz by bolo dneska už zatopené Ra čianske 

mýto. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Slovo má pán poslanec a starosta Pekár. 

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

Veľmi pekne ďakujem za slovo, pán primátor. 

Tá záplavová mapa ma zaujala. My sme o tom hovorili  aj 

na krízovom štábe. Keby ste mohli pán poslanec túto , túto 
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záplavovú mapu posla ť asi starostom všetkých mestských 

častí. 

Ale ja chcem informova ť a zárove ň sa ospravedlni ť. 

Dostal som teraz telefonát z krízového štábu Sloven ského 

vodohospodárskeho podniku. Musím ís ť na rameno Malého 

Dunaja, kde chcú zdvihnú ť hladinu o jeden meter. Údajne tam 

hrozí poškodenie produktovodu. Zrejme zo Slovnaftu do 

Prístavu. 

Žia ľ, sú tu tak vážne body, že by som bol rád keby 

boli posunuté niekde aj pri, ako moju, aby som moho l by ť 

prítomný pri týchto bodoch. Ale informácie má preds ední čka 

poslaneckého klubu aký je môj postoj k jednotlivým bodom. 

Myslím Územný plán.  

Okamžite ako sa budem môc ť, sa vrátim a budem 

informova ť čo sa deje na Malom Dunaji. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne za informáciu, pán starosta. 

Samozrejme, že Ťa ospravedlníme, pretože je absolútne 

kľúčové, aby si bol tam, kde je to potrebné, v mestskej  

časti. 

Dám teraz priestor pre pána poslanca Hr čku. 

Nech sa pá či pán poslanec. 

Pán poslanec má slovo. 
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Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Ja po konzultácii som chcel navrhnú ť pä ťminútovú 

technickú prestávku, pretože napriek tomu, že už te n brum 

nepočujeme, tak ke ď som sa rozprával s tými, čo robia 

záznam, tak na tom zázname ten brum bude a bude to 

nezrozumite ľné. To znamená, všetko čo sa tu povie, či už na 

zvukovom alebo videozázname, bude to zna čne nezrozumite ľné. 

Čo môže by ť dos ť ve ľký problém pre nejaké budúcu, budúce 

použitie. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Čiže pä ťminútovú prestávku na reštartovanie systému 

navrhujete. 

Dokončíme, prosím diskusiu k bodu nula, uzavrieme ho 

nejakým hlasovaní, že berieme na vedomie a potom vy hlásime 

päťminútovú prestávku. Dáme priestor pre technikov, ab y 

mohli vykona ť svoju prácu a potom budeme pokra čova ť. 

Pán poslanec Len č sa hlási. 

Nech sa pá či. 

Ing. Peter   L e n č , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo, pán primátor. 

Mne sa z titulu predsedníctva v Komisii pre školstv o, 

vzdelávanie a mládež ohlásil pán, ktorého meno som ale 

zabudol. Ale je to, je to vlastník Haly Mlados ť, ktorý mi 
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ponúkol, že ak by mesto potrebovalo, tak vedia, ak by sa, 

ak by sa zavrela nejaká škôlka alebo škola alebo ni ečo 

také, tak vedia poskytnú ť tú halu na nej, urobí dokonca 

nejaký program pre deti, takže ak by bolo treba.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem ve ľmi pekne za informáciu. 

My sme hovorili aj o prípadnej evakuácii. Preverova li 

sme evakua čné plány jednotlivých mestských častí. Zatia ľ tú 

situáciu takto nevidíme.  

Bolo prerušené vyu čovanie na Fajnorom nábreží, v tej 

strednej odbornej škole, ktorá tam pôsobí. Ale to b olo 

rozhodnutie riadite ľa, to nebolo nariadenie mesta.  

My si myslíme, že tá situácia je taká, že by nemalo  

dôjs ť k nejakému ohrozeniu, poškodeniu. Preto sme ani 

neobmedzovali kultúrne podujatia, ktoré sa v meste dejú. 

Ani škola na Grösslingovej sa neu čí, ale je to opatrnos ť 

pána riadite ľa alebo pani riadite ľky. My sme povedali, že 

majú právo rozhodnú ť, takto im to dáva školský zákon. 

Táto situácia je naozaj kritická štvrtok a piatok. 

Predpokladáme, že v pondelok už to vyu čovanie bude 

obnovené. 

Ďakujem pekne za tú ponuku. Zatia ľ nemusíme, alebo 

nepotrebujeme sa spolieha ť na, na možnosti iných. Vieme 

zabezpe či ť prípadnú evakuáciu prostredníctvom tých zdrojov, 
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ktoré majú jednotlivé mestské časti vo svojich evakua čných 

plánoch. 

Dámy a páni, asi sme vy čerpali tú tému. 

Poskytol som  vám tie aktuálne informácie, vy ste i ch 

doplnili. Uzatvoríme túto, tento bod, alebo túto in formáciu 

hlasovaním, zastupite ľstvo berie na vedomie. 

Pani  predsední čka návrhovej komisie má slovo. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Takže hlasujeme o tejto informácii, berieme na 

vedomie. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Štyridsa ť prítomných, 

štyridsa ť za, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal. 

Konštatujem, že sme prijali uznesenie. 

Vyhlasujem prestávku do trištvrte na desa ť. 10.45 

budeme pokra čova ť.  

Čiže, prosím, bude priestor na reštart techniky. 

Opravujem 9.45. Desa ť štyridsa ťpäť by bola dlhá 

prestávka. 
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(prestávka od 9.37 h do 9.57 h) 

(po prestávke) 

 

 

BOD 1 INFORMÁCIA O PLNENÍ UZNESENÍ 

MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO 

MESTA SR BRATISLAVY SPLATNÝCH 

K 30. 4. 2013 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Keďže v sále vidím dvadsa ťtri poslancov, otváram 

rokovanie o bode číslo jeden. Je to kontrola, Informácia 

o plnení uznesení mestského zastupite ľstva hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy, ktoré sú splatné k  30. 4. 

2013. 

Materiál predkladáme bez úvodného slova. Dávam 

priestor pre vás, ak sa chcete vyjadri ť k predloženému 

materiálu nech sa pá či. Máte priestor teraz. 

Konštatujem, že sa k bodu číslo jeden nikto 

neprihlásil. 

Pán poslanec Fiala sa chce prihlási ť a nefunguje Vám 

zariadenie?  

Lebo sa hlási pán poslanec Hr čka, ktorý ho má zapnutý, 

mikrofón, teraz myslím, ale nikto nie je zahlásený.  
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Páni kolegovia, môžte mi pomôc ť? Sa chce prihlási ť pán 

poslanec Fiala a nedarí sa mu to, lebo je stále zap nutý 

mikrofón pre pána poslanca, áno,  už je to správne.   

Pán poslanec Fiala. Nevidel som ho na tabuli. To le n 

avizujem. Na displeji nie je meno pána poslanca Fia lu. 

Aha, dobre. 

Takže slovo má pán poslanec Fiala, ktorý sa prihlás il 

k bodu číslo jeden. Nech sa pá či, pán poslanec. 

Stanislav   F i a l a , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo, pán primátor. 

Som si vedomý toho, že dnes máme  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prosím, bližšie k mikrofónu, ak Vás môžem poprosi ť. 

Stanislav   F i a l a , poslanec MsZ: 

Áno, pokúšam, pokúsim sa. 

Som si vedomý, že dnes máme ve ľa bodov a ur čite budú 

aj dôležitejšie, ale predsa len mi nedá, aby som sa  krátko 

nevyjadril k uzneseniu 941 z roku 2013, kde si, kde  je teda 

konštatované, že sa priebežne, priebežne plnené uzn esenie 

týkajúce sa, týkajúce sa trolejbusov. Tam je termín  plnenia 

tridsiat, 30-teho 4. 2013 a v tom znení je: Uznesen ie sa 

plní priebežne, ale ďalej sa konštatuje, nie je splnené. 
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Totiž ak vnímate to, že sa rokuje alebo beží tender  na 

trolejbusy a nie je k čomu sa vlastne v tejto chvíli sa 

vyjadri ť a beží to, tak svojím spôsobom máte pravdu. Ale ak  

je tam termín 30. 4. 2013 a konštatova ť, že sa priebežne 

plní, tak korektnejšie by bolo požiada ť o pred ĺženie 

termínu a nemuseli by s tým ma ť poslanci problém.  

Ak navrhnete pred ĺženie termínu tohto uznesenia, ja to 

rád podporím, ale takto ako to v tejto chvíli, to n ie je 

celkom správne.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem ve ľmi pekne, pán poslanec. 

Urobíme to autoremedúrou. Pred ĺžime, alebo zaradíme 

toto uznesenie 941 do tej časti, ktorá predlžuje uznesenia, 

lebo sme ho naozaj nesplnili k 30. 4. A my vám dáme  na 

najbližšom zastupite ľstve informáciu. 

Bude predložená len týžde ň pred zastupite ľstvom, aby 

ste mali aktuálne informácie z komisie. Zverejníme to, čo 

sa zverejni ť dá. Lebo viete, že ke ď beží obstarávanie sú  

veci, ktoré môžte zverejni ť až po jeho ukon čení, ale dáme 

vám tú informáciu, aby ste, aby sme naplnili to uzn esenie, 

ktoré sme prijali. 

Čiže prosím, toto preradíme z jednej skupiny do 

druhej. 
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Stanislav   F i a l a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Keďže nie sú. Sú, pán poslanec? 

Stanislav   F i a l a , poslanec MsZ: 

Nie. Obávam sa, že mi nepôjde zase teraz opä ť, opä ť sa 

odhlási ť, lebo mi to stále svieti. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Odhlási Vás niekto iný, kto sa prihlási. Takto to 

údajne funguje. 

Áno, môžte hovori ť celý de ň, pán poslanec. 

(poznámka: smiech v rokovacej sále) 

Ale teraz dostane slovo predsední čka návrhovej 

komisie, čiže ja ju. 

Ešte technickú poznámku má pán poslanec Hr čka. 

Čiže pán Fiala sa teraz odhlási, áno, a teraz nasko čí 

poslanec Hr čka. 
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Teraz nas nasko čil pán poslanec Hr čka, ktorého tiež 

nevidím ako prihláseného. Čiže opä ť máme nie čo skvelé 

v našom systéme, ale je to menej zlé, ako ten zvuk.  

Nech sa pá či, pán poslanec. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Ja by som chcel doplni ť uznesenie D/4. Jedná sa 

o uznesenie pána Šindlera, o ktorom sme sa už kedys i bavili 

a ktoré v sú časnosti znie: 

Na rokovanie mestského zastupite ľstva sa k materiálom 

na predaj a prenájom majetku hlavného mesta SR záro veň 

predkladajú na schválenie aj kúpnopredajné a nájomn é 

zmluvy. 

Ja chcem toto uznesenie doplni ť, že namiesto bodky na 

konci bude čiarka a bude tam doplnené, ktorých text je 

záväzný. 

V zmluve sa môžu dodato čne doplni ť iba gramatické 

chyby alebo dátum, doplni ť aktuálnos ť dátumov uznesenia 

a tak. 

Čiže ten, tento návrh predkladám aby sme teda 

upresnili ten, toto uznesenie a bolo to uznesenie 

formulované tak, ako myslím bolo zamýš ľané a ako sme sa tu 

aj s viacerými poslancami zhodli, že by to malo by ť. 

Ďakujem. 

 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 06. júna 2013 

 66 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec, myslím, že to treba dosiahnu ť inak. 

Ja viem, čo chcete dosiahnu ť. A to, čo chcete 

dosiahnu ť je to, aby text zmluvy schva ľovalo mestské 

zastupite ľstvo.  

Ak toto neurobí, tak to nemôže by ť záväzné žiadnym 

iným uznesením, nemôže. Vy schva ľujete podstatné podstatné 

podmienky zmluvy a máte priloženú zmluvu. Vy ste pô vodne 

mysleli na schválenie, ale nikdy ste ju neschva ľovali. 

Nechceli ste ju schva ľova ť, lebo ste si boli vedomí toho, 

že sa môže zmeni ť.  

Teraz navrhujete, aby ste ju schva ľovali, tak nám 

povedzte, že od budúceho razu všetky zmluvy v uznes ení ako 

celok a každá čiarka, ktorá sa tam opraví sa vráti okrem 

tých vecí gramatických a iných.  

Môžme to tak robi ť, skomplikujeme si život, ale ve ď to 

mi radi, ľudia to robíme radi, čiže nech sa pá či.  

Ak si myslíte, že toto chcete dosiahnu ť, nedá sa to 

urobi ť tak, jak ste to navrhli, nedá. Lebo ak neschválite  

tú zmluvu, tak ja nemám titul v uznesení, pre čo ju mám 

považova ť za záväznú. Musíte ju schváli ť, musíte sa k nej 

vyjadri ť, k tej zmluve, hlasovaním. Vy sa dnes vyjadrujete 

schva ľovaním ku podstatným zmluvným podmienkam ako je dob a, 

dĺžka nájmu, cena, podmienky prípadné, ktoré tam 

stanovujeme do 30 dní, do 60 dní a podobne. Samotná  zmluva 

je len príloha. 
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Takže ja rozumiem, čo chcete dosiahnu ť, len inak. 

Pán poslanec Hr čka má slovo. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Á, ďakujem za slovo.  

Ono je to pod ľa mňa nejak tak obdobne, ako to bolo 

s tými znaleckými posudkami, ktoré sa mali spracova ť 

v elektronickej forme. 

My ke ď prijmeme uznesenie, ktoré, že tento text je 

záväzný, ono bude bohate sta či ť, ke ď Vy na za čiatku každého 

uznesenia, ktoré budeme prijíma ť napíšete, že schva ľujeme 

tieto a tieto veci a text zmluvy. Hej? V tomto znen í. Na to 

sta čí, to sta čí, že tak, že tak zmeníte for, na základe 

tohto uznesenia, že tak pomeníte všetky texty uznes ení, 

ktoré sa budú schva ľova ť a bude to záväzné v takej forme, 

ako to bude predkladané v materiáli. 

Čiže technicky to neni, pod ľa mňa, až taký problém 

a myslím si, že toto uznesenie, pokia ľ sa bude plni ť, by 

malo bohate sta či ť na to, aby to bolo tak, takýmto spôsobom 

dodržate ľné. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ja s Vami súhlasím. 

Ešte raz zopakujem, že nás čaká množstvo opráv zmlúv. 

My tu opravujeme majetkové veci každé zastupite ľstvo. 
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Toto tu budeme robi ť každé zastupite ľstvo, vo ve ľkom 

počte. Ale nech sa pá či. Ak to chcete, ja s tým nemám 

problém. Dám o tom hlasova ť, to čo ste navrhli. Ke ď to 

prejde, poslanci rozhodnú, budeme to rešpektova ť. 

Ja len avizujem, že to môže ma ť ve ľké technické 

problémy z h ľadiska práce, ktorú, ktorú spolu robíme. 

Jasne, zvládneme, nebojte sa ni č.  

Prosím, uzatváram možnos ť prihlási ť sa k bodu číslo 

jeden.  

Prosím, návrhovú komisiu, aby sme ho uzavreli. 

Potom bude úvodné slovo k bodu číslo tri a budeme 

musie ť reštartova ť systém, pretože nám vypli elektriku, ke ď 

sme reštartovali kvôli mikrofónom a my sa nevidíme,  

nepočujeme, nezaznamenávame. 

Bod jedna bude v takom zvláštnom režime zachytený. Ale 

keďže robíme steno záznamy, máme záznam z toho, čo sa tu 

povedalo. 

Poprosím návrhovú komisiu. 

Pani predsední čka nech sa pá či. 

Pani predsední čka návrhovej komisie. Pán poslanec 

Hrčka sa musí odhlási ť. Janko, prosím, keby ste sa 

odhlásili. Ďakujem Vám ve ľmi pekne. 

Teraz má slovo pani predsední čka. 
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Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem. 

Budeme hlasova ť o návrhu uznesenia s tým, že ten 

preložený, preložené uznesenie bolo prijaté 

s autoremedúrou, takže s tou zmenou budeme hlasova ť berieme 

na vedomie. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Áno. Len ešte jeden, jeden návrh predložil pán 

poslanec Hr čka, ktorý chce zmeni ť... 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Ale nemáme písomne ni č. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Teraz už smeruje k Vám jeho návrh, pretože ho práve  

dopísal a budeme musie ť najprv rozhodnú ť o jeho návrhu, 

lebo návrh pána poslanca Fialu autoremedúrou, s tým  nie je 

problém, v materiáli sa to premietne tak, ako to pá n 

poslanec chcel. Ale tento druhý návrh sme povedali,  že 

máme, máme s tým problém ako predkladatelia, čiže musí 

rozhodnú ť zastupite ľstvo. 

Takže, pani predsední čka, prosím, keby ste uviedli 

návrh pána poslanca Hr čku. 
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Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

No, nedokážem to uvies ť, lebo je tu, nie je tu vôbec 

napísané, že ktorého uznesenia sa to týka, len je t u text. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec sa dôkladne pripravoval, takže Vám to 

ur čite ľahko upresní. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

A okrem toho je tu ve ľký šum, takže nepo čuť ani čo 

pre číta. Takže by som bola rada, keby tu bolo tichšie 

v tejto sále, lebo sa nedá. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Takže, prosím, prosím k ľud, pretože máme ma ť vedomos ť 

o tom, o čom hlasujeme. 

Nech sa pá či, pán poslanec, prosím, keby ste Vy 

pre čítali Váš návrh a upresnili, ktorého uznesenia sa t o 

týka. 
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Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Keďže to dopisuje pán Hr čka, tak si to pre číta ešte 

raz presne tak, ako to uznesenie má znie ť. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Áno. 

Čiže, prosím, teraz sa musí odhlási ť pani poslanky ňa 

Jégh, pretože zatia ľ nám ten systém tak funguje. 

Slovo má pán poslanec Hr čka, ktorý uvedie svoj návrh, 

ktorý je dopl ňujúcim návrhom uznesenia. 

Pán poslanec Hr čka. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Jedná sa o doplnenie uznesenia číslo 21 z 2011 časť D 

bod 2 a na koniec sú časného uznesenia sa dop ĺňa text, 

čiarka, ktorý, ktorých text je záväzný, zmeni ť sa môžu len 

gramatické chyby, doplni ť aktuálne dátumy a čísla uznesení. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte  o dopl ňujúcom 

návrhu pána poslanca Hr čku. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(poznámka: hovor zo sály) 
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Nejde hlasovanie, čiže sme kaput. Takže reštart musíme 

urobi ť pred hlasovaním. 

Nie nejdeme domov. Prepá čte, ve ľmi ma to mrzí, ale nie 

je to také jednoduché.  

Ako dlho to potrvá, pán Peev? 

Päť minút?  

(poznámka: zo sály po čuť „dve“) 

Dve minúty. Dve minúty, to je, na vojne sa tomu 

hovorí, že k ľud na mieste. Je to zložité udrža ť poriadok na 

mieste, ale skúsme to, prosím. 

Alexandra   R i e c k a ,  oddelenie informa čných 

technológií: 

Poprosím Vás všetkých vytiahnu ť si karti čky. Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Takže karty prosím vytiahnu ť a príde teraz k reštartu 

systému. 

(poznámka: reštart systému) 

(poznámka: po reštarte) 
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Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Vážené pani poslankyne, páni poslanci, prosím, keby  

ste zasunuli svoje hlasovacie karty, systém funguje , môžme 

pristúpi ť ku rozhodnutiu o návrhu pána poslanca Hr čku.  

Čiže môžme spusti ť hlasovanie o dopl ňujúcom návrhu 

pána poslanca Hr čku, ktorý navrhol, aby zmluvy, ktoré 

zastupite ľstvo schváli boli záväzné. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte  o dopl ňujúcom 

návrhu pána poslanca Hr čku. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťsedem prítomných, 

sedemnás ť za, nikto proti, dvadsiati sa hlasovania 

zdržali. 

Konštatujem, že tento návrh nebol prijatý. 

Pani predsední čka, nech sa pá či. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Budeme hlasova ť o pôvodnom návrhu uznesenia s tou 

autoremedúrou (poznámka: po čuť ako predsedajúci povedal 

„áno“), mestské zastupite ľstvo berie na vedomie. 
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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 uznesení ako 

celku k bodu číslo jeden vrátane autoremedúry, ktorá bola 

vykonaná.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťdevä ť prítomných, 

tridsa ťšes ť za, nikto proti, dvaja sa zdržali, jeden 

nehlasoval. 

Konštatujem, že sme schválili uznesenie k bodu číslo 

jeden. 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Bod číslo dva bol z rokovania vypustený. 
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BOD 3 AKTUALIZÁCIA ÚZEMNÉHO PLÁNU HLAVNÉHO 

MESTA SR BRATISLAVY, V ZNENÍ ZMIEN 

A DOPLNKOV V ROZSAHU JEDNOTLIVÝCH 

LOKALÍT 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

Otváram rokovanie o bode číslo 3. Aktualizácia 

územného plánu hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy  v znení zmien a doplnkov v rozsahu jedn otlivých 

lokalít. 

Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, chcem  

uvies ť materiál, ktorý sa týka pripravovaných zmien 

a doplnkov, ktoré, 

prosím k ľud v rokovacej sále, 

ktoré pripravilo naše oddelenie koordinácie územnýc h 

systémov a všetky ďalšie zložky týkajúce sa dopravy, aby 

sme mohli rokova ť o obstaraní zmien a doplnkov, ktoré mesto 

Bratislava potrebuje. 

Naše dnešné rokovanie a materiál, ktorý vám 

predkladáme hovorí o rozsahu toho, čo budeme obstaráva ť. To 

znamená, do čoho sa pustíme a čo máme pripravi ť tak, aby 

ste o tom mohli rozhodnú ť.  

Čiže dnes nemeníme územný plán, ani tým, že nie čomu 

dáme možnos ť, aby bolo obstarané, nehovoríme, že to o rok 

alebo o rok a pol, ke ď to príde na rokovanie mestského 

zastupite ľstva musíme schváli ť, pretože v tom čase o tom 

budeme vedie ť omnoho viac, budeme ma ť za sebou prerokovanie 
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s dotknutými orgánmi, s obyvate ľmi. Čiže budeme vedie ť 

všetky pre a proti, ktoré sa s tou danou zmenou spá jajú. 

Dnes je našou úlohou posúdi ť návrhy, ktoré boli 

predložené a poveda ť, či máme  v tomto rozsahu obstaráva ť, 

alebo ten rozsah mal by ť iný. 

My vám predkladáme vlastne tri druhy podnetov, 

respektíve štyri druhy podnetov, ktoré sú obsiahnut é 

v tomto materiáli.  

V tabu ľke číslo jeden predkladáme devätnás ť návrhov, 

ktoré sa opierajú o urbanistické štúdie, ktoré boli  kladne 

prerokované v jednotlivých mestských častiach a ktoré 

prinášajú zmeny v územnom pláne z h ľadiska funk čného 

využitia menších alebo vä čších území.  

Urbanistická štúdia je základom, na ktorom je to 

postavené. Nie nutne to znamená, že tá zmena bude s chválená 

v rozsahu alebo v podobe tej urbanistickej štúdie. Ale 

keďže to územie máme naštudované, vieme o ňom nie čo, sú tam 

vyjadrenia dotknutých orgánov a samozrejme stanovis ko 

mestskej časti, tak sme vám navrhli, aby sme v tomto 

rozsahu obstarali obsahové zmeny. 

Ďalej sme do tabu ľky číslo dva zaradili tridsa ťosem 

návrhov, ktoré majú skôr verejnoprospešný charakter , 

pretože sú to bu ď vlastné podnety mesta alebo sú to podnety 

mestských častí, ktorými sa snažia zmeni ť a ovplyvni ť 

reguláciu územia na svoje, svojej mestskej časti. Najmä 

v prospech zelene a regulácie tých citlivých území,  ktoré 

považujú za dôležité z poh ľadu záujmov mestskej časti. 
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Tabuľka číslo tri obsahuje stopätnás ť návrhov a jedná 

sa o opravu technických chýb. Prís ľub, že sa technické 

chyby z územného plánu roku 2007 opravia do jedného  roka 

zaznel ke ď sa prijímal ten územný plán v roku 2007. Žia ľ sa 

to nestalo do dnešného d ňa a preto je dôležité, aby sme to 

urobili my a nemuseli sa oprave technických chýb ve nova ť 

niekedy v budúcnosti. 

Máme tam predloženú ešte štvrtú tabu ľku. Nazývame ju 

tabu ľka nula. Je to tabu ľka, ktorej nové znenie ste dostali 

dnes ráno na svoje lavice. Je to výsledok práce kom isie, 

ktorá bola ustanovená po dohode v poslaneckom grémi u. My 

sme ju nazvali pracovná skupina poslancov, ktorú vi edol pán 

poslanec Jen čík a boli v nej zastúpení všet, zastúpené 

všetky poslanecké kluby.  

S touto komisiou sme znovu preberali návrhy, ktoré 

predložil úrad a naše oddelenia. Niektoré návrhy z tabuliek 

číslo jeden a dva boli vypustené, práve na návrh tej to 

komisie a po našej vzájomnej zhode a prišlo k tomu,  že sa 

do materiálu navrhuje doplni ť ďalších osemdesiatsedem 

návrhov, ktoré sú bu ď návrhmi mestských častí alebo návrhmi 

práve tejto pracovnej skupiny poslancov.  

Dostali ste ich v osobitnej tabu ľke dnes ráno a je 

návrh, aby sa tieto návrhy schválili s tým, že u ni ektorých 

z nich po čítame s tým, že budú musie ť absolvova ť tú 

procedúru z obstaraním urbanistických štúdií, preto že ten 

návrh zmien, ktoré prinášajú je ve ľký. U iných tá cesta ku 

spracovaniu zmeny a doplnku bude jednoduchšia , pre tože ten 

rozsah zmien taký ve ľký nie je. To ľko k rozsahu, ktorý sme 

vám predložili.  
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My po čítame s tým, že hne ď po tom, ako prejde tento 

materiál v mestskom zastupite ľstve za čneme s obstarávaním 

jednotlivých podnetov s tým, že sme vám predložili dnes aj 

doplnený návrh uznesenia, v ktorom sa schva ľuje táto 

pracovná skupina poslancov rozhodnutím mestského 

zastupite ľstva ako priestor, kde sa bude monitorova ť postup 

prác na zmenách a doplnkoch. A bude komisia zaujíma ť 

stanoviská k tomu, čo naše odborné útvary v obstarávaní 

robia, aby ten proces bol kontinuálne pod pre poh ľadom 

poslancov, ktorí na konci d ňa budú formou všeobecne-

záväzného nariadenia jednotlivé zmeny a doplnky sch vaľova ť.  

To čo chcem poveda ť ako zásadné zmeny ako sa 

obstarávali zmeny  a doplnky v minulosti sú tri. 

Prvá je tá, že nechceme, aby sa zmeny a doplnky rob ili 

raz za štyri roky. To znamená, v januári budúceho r oku 

prídeme znovu s obstaranými štúdiami a budeme hovor i ť 

o tom, že chceme pripravi ť a spusti ť ďalší proces zmien 

a doplnkov, v podstate zameraných na to, čo je prerokované, 

dohodnuté, povedzme na úrovni mestských častí a má to ma ť 

podobu zmeny územného plánu.  

Čiže chceme urobi ť zmeny územného plánu kontinuálne. 

Raz ro čne, aby sa tomu zastupite ľstvo venovalo. Spustilo 

ďalšie a ďalšie zmeny, ktoré sa budú pripravova ť 

a predklada ť poslancom vtedy, ke ď budú prerokované. 

Druhá zásadná zmena je v tom, že každá zmena, o kto rej 

dnes rozhodneme, bude ma ť vlastné prerokovanie. Z poh ľadu 

zákona to bude znamena ť, že na konci d ňa budeme môc ť 

o každej zmene rozhodnú ť samostatne či ju vypustíme alebo 
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ju necháme zaradenú v návrhu všeobecne-záväzného 

nariadenia.  

A nedostaneme sa do konfliktu so zákonom, ako by sm e 

sa dostali keby sme boli vypúš ťali zo zmien a doplnkov 

číslo 2. Pamätáte sa na stanovisko Krajského stavebn ého 

úradu, ktorý nás upozornil, že tá procedúra nie je možná, 

lebo tamten proces prerokovania bol v balíku návrho v. 

Teraz budeme každý návrh prerokováva ť s dotknutými 

orgánmi a s verejnos ťou samostatne. Tým pádom máme potom 

možnosť o ňom aj samostatne rozhodnú ť.  

Nebudú teda dobré a zlé návrhy, o ktorých treba 

rozhodnú ť naraz, bude možné o každom návrhu sa vyjadri ť 

samostatne.  

Tretia zmena spo číva v tom, že chceme podstatne viac 

komunikova ť o jednotlivých návrhoch s verejnos ťou, 

hovoríme, že nad rámec stavebného zákona, ktorý sam ozrejme 

vytvára priestor, ale práve zriadenie tej skupiny p oslancov  

a pravidelné informovanie verejnosti má ten cie ľ, aby 

o príprave jednotlivých návrhov, o spôsobe spracova nia, 

o tom, čo sa chystá boli informovaní ob čania a mohli sa 

k tomu vyjadri ť skôr, než dôjde k samotnému schva ľovaniu 

alebo oficiálnemu verejnému prerokovaniu. 

Chcem teda poveda ť, že, to bude záver môjho 

vystúpenia, že sme vám predložili nové znenie uznes enia 

dnes ráno s doplnením na zriadenie skupiny poslanco v, to je 

jedna zmena. A predložili sme vám nové znenie tabu ľky číslo 
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nula, ktorá je upravená technicky tak, ako to požad ovala 

pracovná skupina. 

Ešte mi dovo ľte jednu krátku poznámku. 

Ako podnet číslo osemdesiatsedem. V tej tabu ľke číslo 

nula je podnet, ktorý je ozna čený ozna čením BA2, pardon, 

prepá čte BA1 osemdesiatpä ť. Je to návrh na zmenu trasovania 

dia ľnice D4 v lokalite a v území katastra Jarovce, kde sme 

dostali požiadavku Ministerstva dopravy, výstavby 

a regionálneho rozvoja a Národnej dia ľni čnej spolo čnosti, 

že z procesu hodnotenia vplyvov na životné prostred ie EIA 

vyšla potreba zmeni ť trasovanie dia ľnice. 

Ak by sme neza čali toto obstarávanie a nezmenili ho, 

prechádza dnešný, dnešné trasovanie dia ľnice D4 v tejto 

časti cez dve chránené územia stup ňa ochrany štyri a pä ť. 

A nebolo by možné tú dia ľnicu tam vôbec postavi ť. 

Práve toto, vplyvy na životné prostredie posunuli d o 

takého trasovania, aby dia ľnica neprechádzala cez chránené 

územia, čiže je nutné túto zmenu obstara ť. Samozrejme, že 

o nej finálnej podobe rozhodneme tuná hlasovaním ta k, ako 

som to avizoval v tom predošlom úvode.  

Ale chce vás upozorni ť na to, že robíme tam aj takúto 

zmenu, ktorá je podstatná pre to, aby sa dia ľnica D4 

a nadväzne rýchlostná cesta R7, ktorú nevyhnutne po trebujú 

Podunajské Biskupice a celý ten prístup z juhu do m esta, 

aby sa tieto veci mohli kontinuálne obstaráva ť a pokra čova ť 

ďalej.  
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Ak by sme dnes rozhodli, že by sme toto neurobili, 

mali by sme ve ľké problémy a proces by sa vrátil o nieko ľko 

rokov dozadu a nebola by vôbec nádej, že sme schopn í 

stanovi ť nejaký reálny harmonogram výstavby. 

Toľko z mojej strany na úvod. Prepá čte, že to bolo 

dlhšie, ale asi si to ten bod vyžaduje. 

Otváram diskusiu, do ktorej sú prihlásení zatia ľ dvaja 

poslanci.  

Ako prvý pán poslanec Jen čík. 

Radovan   J e n č í k , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Ako ste povedali pán primátor, cie ľom pracovnej 

skupiny bolo, bolo jednak lepšia komunikácia medzi 

zamestnancami, zamestnancami magistrátu a verejnos ťou, 

ktorú zastupujeme a jednak, aby sme vytvorili celko vý 

materiál, ktorý bude ma ť zhodu, aby, aby nedošlo pred 

závere čným hlasovaním k nejakým problémom a zbyto čným 

prie ťahom. Aby bolo jasné, o čom sa hlasuje. 

Aby som upresnil stavebný zákon hovorí o tom, že 

územnoplánovaciu dokumentáciu obstaráva, obsta, par don, 

obstarávajú orgány územného plánovania. Orgánmi úze mného 

plánovania sú obce, samosprávne kraje a krajské sta vebné 

úrady. 
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To znamená, že orgánom Bratislavy je mestské 

zastupite ľstvo a Vy, pán primátor. A na základe toho chceli 

sme mať vä čší preh ľad o tom, čo budeme schva ľova ť. 

Teda poviem to inak. Magistrát je spracovate ľ a ten má 

plni ť úlohy obstarávate ľa, teda orgánu územného plánovania 

a teda zastupite ľstva a primátora. 

Čiže cie ľom bola hlavne tá komunikácia, aby sme vedeli 

o čom  budeme hlasova ť. 

Pracovná skupina si potom zvolila, zvolila systém a ko 

zara ďova ť, respektíve nezara ďova ť jednotlivé materiály. 

Pracovná skupina má šes ť členov, ktorí zastúpili všetky 

politické kluby aj platformy. Systém bol taký, poki aľ 

zahlasujú štyria za zo šiestich, minimálne štyria z a, ten 

podnet bude na spracovanie.  

Tak ako ste hovorili, materiál je, teraz je zoznam,  

ktorý sa pripraví, ktorý je pripravený na spracovan ie. My 

tu odsúhlasíme len zoznam, ktorý sa za čne spracováva ť, 

ktorý sa bude prerokováva ť a v závere sa bude vyhodnocova ť. 

To je asi na za čiatok všetko. 

Chcel by som len po ďakova ť celej pracovnej skupine aj 

zamestnancom magistrátu za trpezlivos ť aj ostatným kolegom 

za, za spoluú časť. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem ve ľmi pekne pán poslanec. 

Slovo má pán poslanec  Gašpierik. 

Libor   G a š p i e r i k , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Vážený pán primátor, vážení kolegovia. Ja si dovolí m 

predloži ť návrh poslancov za mestskú časť Nové Mesto pani 

Katarínu Augustini č, za m ňa a za pána Tomáša Kor čeka. 

Viem, že to je ve ľmi taký neštandardný krok kde 

žiadame ešte o doplnenie proste aktualizovanej tabu ľky 

číslo 0 Podnety navrhnuté na zaradenie pre spracovan ie 

a tak ďalej, ktorý bol rozdaný dneska na stôl všetkým 

poslancom z aspektu toho, že ke ď bol v apríli vlastne 

spracovaný materiál, ktorý potom nebol prerokovaný,  bolo to 

posunuté ďalej na uvádzanú komisiu, ktorú uviedol pred 

chví ľočkou kolega Jen čík. Tak vypadol podnet z mestskej 

časti ozna čený NM 81, teda vypadol po prerokovaní v komisii 

z dôvodu vydaného záväzného stanoviska hlavného mes ta.  

Jedná sa vlastne o lokalitu na Kramároch. Je sú časné 

funk čné využitie v kóde 201 a chceli by sme ho zmeni ť na 

kód číslo 102, to znamená zníži ť intenzitu. To znamená 

zníži ť sú časnú možnos ť výstavby z osemposchodovej budovy na 

cirka štvorposchodovú.  

Je tam ve ľká petícia ob čanov v tomto území a z toho 

aspektu bola znovu podaná žiados ť mestskej časti, aby  
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tento podnet bol zaradený do, do zmien a doplnkov, 

respektíve pokia ľ by mohlo by ť prehodnotené aj záväzné 

stanovisko hlavného mesta. 

Takže z tohto dôvodu ja si dovolím pre číta ť návrh:  

Doplni ť tabu ľku číslo nula Podnety navrhnuté na 

zaradenie pre spracovanie aktualizácie územného plá nu 

hlavného mesta SR Bratislavy na základe rokovaní 

s mestskými časťami, poslaneckými klubmi a s pracovnou 

skupinou poslancov – doplní sa bod číslo 88: NM 81. 

A podnet znie: Mestská časť Nové Mesto 21, katastrálne 

územie Nové Mesto, lokalita Jahodová, zmena funk čného 

využitia z funkcie ob čianska vybavenos ť celomestského 

a nadmestského významu kód 201 na funkciu malopodla žná 

výstavba obytného územia kód 102 rozvojové kód E. 

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec, predpokladám, že to máte prerokované 

s pánom starostom, aby sme v tomto nemali nejaké pr oblémy 

s mestskou časťou. 

Ja som pozýval dnes na prerokovanie starostov všetk ých 

mestských častí a som ve ľmi rád, že sú prítomní 

starostovia. Nie všetci. 

Len som sa chcel opýta ť, či to máte prerokované 

s pánom starostom. 

Prosím, ešte mikrofón pre pána poslanca Gašpierika.  
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Libor   G a š p i e r i k , poslanec MsZ: 

Ja som povedal v úvode trošku neštandardne, m ňa to 

trošku mrzí, že to nebolo zaradené ešte po čas rokovania tej 

pracovnej komisie. Mám v ruke teraz podnet, ktorý b ol 

podaný zo strany starostu mestskej časti pána Kusého, 

adresovaný na Vás, pán primátor. Neviem, či to bolo podané 

včera alebo dnes do podate ľne, ale je to prerokované a mám 

to teda aj takto v písomnej forme. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Ja som sa chcel len uisti ť, že je to v zhode s pánom 

starostom. 

Faktickou poznámkou na Vás chce reagova ť pán poslanec 

Hrčka. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ja som sa len chcel uisti ť, lebo, pokia ľ sa správne 

pamätám, tak táto pracovná skupina sa dohodla, že a kéko ľvek 

ďalšie doplnenie ide na samostatné hlasovanie. 

Čiže aj toto bude na samostatnom hlasovaní, nie 

doplnení. 

Len som si chcel uzrejmi ť. Ďakujem. 
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Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Áno, tak to je. 

Pán  poslanec Kríž. 

Mgr. Oliver   K r í ž , poslanec MsZ: 

Ďakujem ve ľmi pekne za slovo, vážený pán primátor. 

Ja tiež chcem po ďakova ť pracovnej skupine, ktorá 

nepochybne odviedla kus roboty. Napriek tomu máme m y, ako 

platforma zelených a nezávislých poslancov dohodu t akú, že 

v tejto podobe ten dokument nevieme podpori ť.  

Nie sme úplne spokojní, ako sa prerobila práca komi sie 

do tej tabu ľky nula. Dostali sa tam totiž zmeny, ktoré, 

podľa mojich informácií zaberajú zele ň, zaberú vinohrady, 

ale taktiež sa tam dostali aj niektoré zmeny, ktoré  by mali 

byť skôr v kategórii technické chyby a o tom bude hovo ri ť 

kolega myslím konktrétnejšie. 

My sme o čakávali, že tá tabu ľka, minimálne tá nulková 

bude obsahova ť nejaké situa čné mapy a taktiež v celom 

materiáli mi chýba jedna základná vec a to sú tie m etodické 

zmeny, na ktorých sme sa dohodli.  

Metodické zmeny sme požadovali pred nejakým rokom, 

rokom a pol. Stále sme sa k nim nedostali tým pádom  

nevieme, nevieme zaregulova ť výšku niektorej výstavby.  

Taktiež sa na m ňa obrátil profesor Bohumil Ková č, 

ktorý mi vypracoval taký, by som to nazval možno od borný 
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posudok pod ľa (poznámka: nezrozumite ľné slovo) z tohto 

materiálu, kde tiež upozornil na niektoré technické  

nezrovnalosti. Jeho odborný názor je taký, že tento  

materiál je príliš široko koncipovaný a technické c hyby by 

sa mali obstaráva ť samostatne a nie mali ku ostatnými 

zmenami. 

Taktiež upozornil na to, že Petržalská elektri čka, 

ktorá má by ť v koridore mestského dopravného systému, nie 

je zakreslená v územnom pláne, čo môže ohrozi ť čerpanie 

eurofondov. 

A tiež navrhuje, že ke ď sa územný plán teda bude 

otvára ť a bude sa, niektoré zóny sa budú meni ť, tak, aby 

tam elektri čka do Petržalky bola doplnená. 

Ja by som osobne navrhoval, aby v tomto kroku alebo  

v tejto fáze by sme naozaj nechali obstara ť iba technické 

chyby, metodické zmeny a povedzme ešte Krá ľovú horu, ktorú 

sme taktiež požadovali, toto územie preklasifikova ť potom, 

ako sme si ho zamie ňali tak, aby sa na Krá ľovej hore stava ť 

nedalo ani v budúcnosti. To sa tam tiež neobjavilo.  

A následne ke ď túto, tieto zmeny obstaráme ako pod 

názvom 03, by som navrhoval, aby úplne nové lokalit y mohli 

prís ť na radu až neskôr pod číslom 04.  

Dávam preto aj návrh uznesenia, teda návrh na zmenu  

uznesenia zatia ľ len tak, aby sme vypustili v bode A 

uznesenia tabu ľku nula. 

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 pani, pardon faktickou poznámkou reaguje p án 

poslanec Jen čík. 

Radovan   J e n č í k , poslanec MsZ: 

Pardon, ja som chcel len k tým situa čným mapám. Tie 

budú predložené pred, pred verejným prerokovaním. 

Čiže kompletný materiál, toto je zoznam, na základe 

ktorého sa za čne spracováva ť ďalší materiál.  

Čiže všetky situa čné mapy a ostatné podklady budú 

nachystané teraz priebežne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne, pán poslanec, za Vašu faktickú 

poznámku. 

Slovo má pani poslanky ňa Feren čáková, nech sa pá či. 

Gabiela   F e r e n č á k o v á , poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem, pán primátor. 

Ja by som si poprosila možno trošku vä čší časový 

priestor, lebo mám toho trochu viacej. 
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Včera mi bola doru čená petícia ob čanov mestskej časti, 

respektíve oznámenie, že sa spisuje petícia a požia dali ma 

občania, aby som o tomto informovala poslancov. 

Čiže ja by som si dovolila pre číta ť teda text. 

Ja adresovaná, je teda táto na m ňa ako na starostku 

mestskej časti a zárove ň poslanky ňu mestského 

zastupite ľstva a znie: 

V zmysle záverov verejného zhromaždenia ob čanov 

mestskej časti Bratislava Čunovo, konaného d ňa 29. 5. 2013 

Vás žiadame, aby ste ako poslanky ňa za mestskú časť 

Bratislava Čunovo na mestskom zastupite ľstve d ňa 6. 6. 2013 

verejne informovali primátora hlavného mesta Sloven skej 

republiky Bratislavy a poslancov mestského zastupit eľstva, 

že sa spisuje petícia za nerozširovanie územia na v ýstavbu 

v katastrálnom území Čunovo nad rámec schváleného územného 

plánu hlavného mesta rok 2007 v znení zmien a dopln kov, 

ktorá bude po jej ukon čení doru čená na prerokovanie 

mestskému zastupite ľstvu. 

Ďalej Vás žiadame, aby ste sa, aby ste požiadali 

poslancov mestského zastupite ľstva, aby podnety číslo ČU1, 

ČU7 a ČU0 éem (éem = asi výraz znamenajúci „nie“), ČU17 za 

mestskú časť Bratislava Čunovo navrhované v zmien, do zmien 

a doplnkov neschválili. 

Občania mestskej časti Bratislava Čunovo prejavili 

nesúhlas z rozšírením plôch na výstavbu nad rámec  

schváleného územného plánu na verejnom zhromaždení už 

v roku 2011.  
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Miestne zastupite ľstvo mestskej časti Bratislava 

Čunovo uznesením číslo 227/2013 z 23. 3. z 2013  

neschválilo rozšírenie ďalších plôch na výstavbu na úkor 

ornej pôdy a lesných pozemkov v katastrálnom území Čunovo 

pokia ľ nebudú územia schválené územným plánom hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislava rok 2007 v zn ení 

zmien a doplnkov zastavané a pokia ľ pripravovaná 

urbanistická štúdia zhodnotenia priestorového poten ciálu 

dopravno-technického rozvoja a vyhodnotenia socio-

ekonomického poteciálu rozvoja mestskej časti Bratislava 

Čunovo komplexne neposúdi a nepreukáže ďalší rozvoj v k. ú. 

Čunovo. 

Uznesením číslo 245/2013 zo d ňa 23. 5. 2013 poslanci 

miestneho zastupite ľstva mestskej časti Bratislava Čunovo 

zotrvali na pôvodnom uznesení číslo 227/2013. 

K dnešnému d ňu je pribli, je teda, v katastrálnom 

území Čunovo zastavaných približne 70 % pozemkov ur čených 

v územnom pláne hlavného mesta nezastavaných. Pribl ižne  

70 % pozemkov ur čených v územnom pláne hlavného mesta 

Bratislavy, rok 2007 na výstavbu.  

V roku 2007 územný plán predpokladal prírastok 

obyvate ľov na obdobie tridsa ť rokov 2500. 

Rozšírením nad rámec už schváleného územnému plánu by 

došlo k neúnosnému nárastu po čtu obyvate ľov zo sú časných 

1080 na šes ť tis, cirka 6000, čím by sa ešte viac preh ĺbil 

problém už dnes kapacitne neposta čujúcej infraštruktúry, 

absentujúcej ob čianskej vybavenosti, vstupnej komunikácie 

Petržalská ulica a chýbajúceho dia ľni čného navádza ča. 
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Obyvatelia mestskej časti Bratislava Rusovce, ktorých 

sa problém výstavby  v mestskej časti Bratislava Čunovo 

bezprostredne týka ako tranzitnej mestskej časti tiež 

podporujú petíciu za nerozšírenie územia nad rámec 

schváleného územného plánu hlavného mesta Slovenske j 

republiky rok 2007 v znení zmien a doplnkov. 

Neúmerným dopravným za ťažením utrpí predovšetkým 

pamiatková zóna Rusoviec, ktorá je navrhovaná na zá pis do 

zoznamu kultúrnych pamiatok UNESCO, kde je dopravná  zá ťaž 

už dnes na hranici únosnosti, čo je možné dorieši ť až po 

vybudovaní obchvatu Rusoviec. 

Na základe tohoto podnetu podávam návrh na vypusten ie 

v tabu ľke číslo 0 ČU1, ČU7 a ČU17.  

Ešte by som chcela k tomu teda podotknú ť, ke ďže sa 

začala spisova ť petícia, investori tiež za čali spisova ť 

petíciu, čož samozrejme je právo každého, len ve ľmi 

neštandardne peti čiari kládli otázky ľuďom a síce otázky 

typu, či chcú materskú škôlku, základnú školu, komunikáciu  

a nájazd na dia ľnicu. Čiže nebolo, nebolo spomínané ni č 

iné. To je jedna vec. 

Druhá vec, skuto čne je pravdou, že mestská časť 

v minulosti v roku 2010, teda miestne zastupite ľstvo 

zobralo na vedomie urbanistickú štúdiu Zichyho Tabl y 1, ale 

skuto čne teda, situácia sa zmenila, čiže momentálne, (gong) 

neni nebol nárast výstavby tak (poznámka: nie je ro zumie ť, 

nako ľko hovorí naraz pani poslanky ňa, primátor a ešte je 

počuť aj gong). 
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Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pokra čuješ druhým vystúpením pani poslanky ňa. Nech sa 

páči. 

Gabiela   F e r e n č á k o v á , poslanky ňa MsZ: 

By som poprosila, áno. 

Výstavba teda sa pozastavila, to znamená, že tých 

plôch na zástavbu, ako som uviedla je 70%.  

Ja by som chcela z tohoto postu ešte jednu vec teda  

poveda ť. Dos ť sa hovorí o tom, prebieha petícia na googli, 

možno ste niektorí teda aj zistili, za vyvážený roz voj 

Čunova, kde niektoré tie príspevky sú dos ť neštandardné, 

netaktné, urážlivé, ale sama som si pre čítala teda tú je, 

tieto poznámky po teda ob čanov, investora.  

Chcem pripo, chcem teda uvies ť na pravú mieru len 

to ľko. Poukazuje sa na zmenu funk čného využitia územia 

v bývalom areáli PD. Bývalý areál PD bol územným pl ánom 

hlavného mesta rok 2007 schválený na výstavbu. Bol tam však 

zadefinovaný kód 502 a mali sme ponuky vybudova ť tam 

logistické centrum.  

Miestne zastupite ľstvo, myslím, že v roku 2008 s týmto 

nesúhlasilo a práve preto za čalo uvažova ť, nie že uvažova ť, 

ale oslovili nás vlastníci a my sme oslovili vtedy pána, 

pána primátora Ďurkovského, ktorý súhlasil s tým, aby 

pozemky magistrátne boli použité na ob čiansku vybavenos ť, 

ktorú potrebuje mestská časť. A na základe toho mestská 
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časť prispela podielom percentuálnym na urbanistickú 

štúdiu, ktorá vlastne je momentálne zaradená do zmi en 

a doplnkov, pretože naozaj tá funkcia, ktorá tam bo la 

schválená nie je žiadúca v tom území tak, ako teda je to 

umiestnené, pretože je to v bezprostrednej blízkost i 

zastavanej časti a obytnej, obytných plôch teda. 

Chcela by som po ďakova ť, naozaj som dos ť, dos ť milo 

prekvapená, alebo teda prekvapená vôbec. U nás sa z ačala 

angažova ť mladá generácia, ktorá sa aktívne zapojila do 

takýchto rôznych akcií a zaujíma sa o chod a o budú ci 

rozvoj Čunova. Takže naozaj nemám takú možnos ť im verejne 

poďakova ť. Takže ďakujem. 

Ja len to ľko. Čiže podávam ten návrh na vypustenie 

tých troch bodov.  

Ďakujem.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne, pani poslankyni a starostke 

Feren čákovej. 

Faktickou poznámkou reaguje pán poslanec Jen čík. 

Radovan   J e n č í k , poslanec MsZ: 

Len krátko k tej petícii. 

Rusovčania podporujú petíciu, ale takisto sú 

Rusovčania za riešenie problematiky a to je dia ľni čný 

navádza č. A bez podpory štátu a bez podpory investorov 
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nikdy ten navádza č nebude, ani okru, obchvat Rusoviec. To 

je jeden pod ľad. 

Čiže ke ď sa budeme pýta ť, a a mali by sme asi verejne 

prerokováva ť tento problém, čiže nie petíciou bez 

Rusovčanov v Rusovciach, lebo to potom mám taký pocit, že  

odteraz, každú výstavbu, každý problém budeme rieši ť všetky 

tri mestské časti Jarovce, Rusovce a Čunovo. Odteraz. Lebo 

doteraz vás to nezaujímalo.  

Tak isto aj PD Dunaj bol navrhnutý. Tiež tam bude 1 5 

bytoviek, 80 domov. Nikto sa nás nepýtal či toto nám vadí 

a ostatné nám. Takže ja len chcem rovnaký meter, ni č iné. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Faktickou poznámkou na pani poslanky ňu Feren čákovú pán 

poslanec Drozd. 

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

Ďakujem pekne. 

Pracovná skupina poslancov samozrejme je primalá. 

Tieto postoje za a proti a preto zaujala aj ten pos toj, že 

Čuňovo 1 a Čuňovo 7. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

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

Pardon, ospravedl ňujem sa. 

Budú dané na zvláštne hlasovanie a preto to 

zastupite ľstvo rozhodne či zostane v zozname alebo nie.  

Takže pani starostka tam pridala ešte jednu, jeden 

návrh na (poznámka: nie je rozumie ť, hovorí naraz poslanec 

aj predsedajúci) sedemnás ť. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

ČU 17, ČU 17. 

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

Čiže pracovná skupina o tomto vedela a mala informác ie 

naozaj aj z jednej aj z druhej strany. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Na faktické poznámky reaguje pani poslanky ňa. 

Gabiela   F e r e n č á k o v á , poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem. 

Ja som sa ešte raz prihlásila, lebo mi to nejako  
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Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Faktická poznámka. 

Gabriela   F e r e n č á k o v á , poslanky ňa MsZ: 

Ja by som chcela reagova ť na pána, pána kolegu 

Jen číka. 

Ja som samozrejme túto vec, respektíve bola 

konzultovaná aj s pánom starostom a ten je, zásadne  

nesúhlasil, aby ďalší nárast obyvate ľov tranzitovalo cez 

mestskú časť Rusovce. 

Samozrejme táto potreba je vybudova ť bu ďto obchvat 

Rusoviec, nájazd na dia ľnicu. Myslím si, že nájazd na 

dia ľnicu v Čunove nebude rieši ť otázku problému Rusoviec, 

skôr teda obchvat Rusoviec.  

Som si vedomá toho a ur čite ľudia sú si vedomí toho, 

že bez bez podpory investorov nie, ale v sú časnosti je to 

o nie čom inom. Kým teda by došlo k tomu, k tomu, k tej 

realizácii, tak tento problém, ktorý momentálne u n ás 

hrozí, teda je a ten nevyriešime ani, ani za ú časti, ani za 

spolupráce a finan čných príspevkov investorov. 

K podnetu ČU 17, áno ten sme tam nechali zaradi ť, 

pretože, vyradi ť teda, pretože (gong) tiež nás poprosili 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pani poslanky ňa, ďakujem za tvoju faktickú poznámku. 

Slovo má predseda komisie územného plánu a životnéh o 

prostredia pán poslanec Muránsky. 

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

Ďakujem za slovo pán primátor. 

Bol som členom tejto komisie, tejto prípravnej komisie 

poslancov a hovorím o tom, že tento zoznam, ktorý s me 

pripravili, ktorý sme pripravili spolu s pracovníkm i 

magistrátu, ktorý sme pripravili po dohode, rozsiah lej 

dohode, po rozsiahlom hlasovaní. 

Chcel by som sa za neho postavi ť a naozaj prízvukova ť 

to, že dneska nehlasujeme o tom, že v takejto podob e prejde 

aj zmena územného plánu. Dneska hlasujeme iba o zoz name, 

ktoré, ktorý sa bude obstaráva ť. 

Viackrát sa nám stalo, na tejto pracovnej komisii, že 

hoci sme mali konkrétne otázky aj na pracovníkov 

magistrátu, odpovede sme často nedostali, pretože nám 

oznamovali znovu a znovu, že toto územie ešte nie j e 

naštudované. Že dneska sa ťažko môžu vyjadrova ť, pretože 

ešte nemajú podklady. Neboli tam prerokovania a tak  ďalej. 

Čiže ak dneska vylú čime z tohto, z tohto zoznamu 

nejakú lokalitu, alebo vylú čime nejaký konkrétny podnet, 

tak naozaj zabezpe číme to, že tento podnet vlastne, v tomto 
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volebnom období nebude ma ť ani šancu na to, aby sme o ňom 

ďalej hovorili. 

Čiže ke ď, čiže by som sa prihováral za to, aby sme 

naozaj boli opatrní v tom, čo vylu čujeme stadia ľ, pretože 

naozaj sa môže sta ť, že práve tým, že nie čo vylú čime 

nedosiahneme reguláciu daných území. 

Čiže týmto by som chcel apelova ť aj na poslancov, aby 

narábali s týmto ve ľmi opatrne, aby verili svojim 

zástupcom, ktorí boli v tejto pracovnej komisii a a by 

naozaj ve ľmi opatrne pristupovali k tomu, čo budeme z tohto 

ešte vylu čova ť, pretože stratíme možnos ť sa k tomu vyjadri ť 

prerokovaním. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Slovo má pán poslanec a starosta Pilinský. 

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

Ďakujem. 

Ja by som len na úvod povedal, keby bolo, boli 

oslovované mestské časti s tým, aby dávali podnety k tomuto 

materiálu niekedy, myslím, pred vyše rokom, tak za mestskú 

časť prišli tri podnety. Jeden podnet sa týkal zmeny 

funkcie z, v lokalite Obecná záhrada na Alstrovej u lici, 

druhý podnet bol v lokalite Knižkova dolina, možno nevedia, 
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ktorí chodia na Ra čianske vinobranie, poznajú lokalitu 

Amfiteátra. A časť oploteného areálu, je v sú časnosti pod ľa 

územného plánu definovaný ako les.  

Táto skuto čnos ť nám dos ť komplikuje nejaké ďalšie 

rozvojové plány s týmto Amfiteátrom. Mestská časť má záujem 

urobi ť tam vo ľnočasové oddychové centrum nie len pre 

Račanov  ale pre širšiu bratislavskú verejnos ť a preto sme 

dali podnet, aby časť z toho oploteného areálu, ktorá bola 

v minulosti proste odlesnené, respektíve tam les ni kdy 

nebol. Ale nako ľko teda dvadsa ť rokov sa v tomto areáli 

nejaké ve ľké, nejaké ve ľké investície alebo nejaké ve ľké 

veci nekonali, tak, tak ten svah postupne zarástol 

náletovými drevinami. 

A ja si myslím, že nie nie je potrebné, aby bol 

overovaný nejakou, nejakou  nejakou zonálkou, preto  by som 

požadoval, aby bol tento návrh, ktorý je v tabu ľke 0 

zaradený pod poradovým číslom 29, aby bol preradený do 

tabu ľky číslo dva. Ja pre čítam návrh uznesenia a následne 

ho odovzdám návrhovej komisii. 

Takže návrh na zmenu textu v materiáli: Z tabu ľky 0 

návrh pod poradovým číslom 29, RA 35, Knižkova dolina, 

parcelné číslo 2169/2 zmena funk čného využitia a tak ďalej 

a ako je uvedené v materiáli, navrhujem preradi ť do tabu ľky 

číslo 2. Koniec návrhu uznesenia. 

Ďakujem. 

 

 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 06. júna 2013 

 100 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

Ďakujem pekne. 

Slovo má pán poslanec Kor ček. 

JUDr. Tomáš   K o r č e k , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo, pán primátor. 

Dovoľte, aby som sa taktiež vyjadril k tomuto 

materiálu. 

Tento materiál, ktorý je nám predkladaný, je pomern e 

široký, avšak z môjho h ľadiska, je nedostato čný. Ja 

vysvetlím vo svojom príspevku pre čo. 

Keď sme pred rokom a pol schva ľovali zmeny a doplnky, 

v územnoplánov, územného plánu číslo 2, z úst Vašich pán 

primátor, nám boli s ľubované urýchlené zmeny územného plánu 

v rámci technických chýb a metodických zmien. A prá ve tie 

technické zmeny som predpokladal, že už budú prerok ované, 

už budú pripravené, budú predstavené poslancom a bu de 

dosiahnutý nejaký konsenzus. Prípadne keby už sme z ačali, 

alebo teda ste za čali na nich pracova ť hne ď po zmenách 

a doplnkoch číslo 2, už mohli by ť dávno schválené. 

Konkrétne v tabu ľkách 0 až 3 sa nám predkladá celkovo 

259 podnetov, avšak iba devätnás ť týchto podnetov má mapové 

podklady, takže ve ľmi ťažko sa k niektorým podnetom 

dokážeme zmysluplne a zodpovedne vyjadri ť. 
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Pretože ide o závažné podnety, ktoré zaberajú 

v niektorých prípadoch 70, 80 hektárov napríklad or nej 

pôdy, preto by som predpokladal a požadoval, aby te nto 

materiál obsahoval tieto mapové podklady, aby teda každý 

poslanec mohol zodpovedne pristúpi ť k hlasovaniu. 

Taktiež čo mi chýba v tomto materiáli je vyjadrenie 

hlavnej architektky, nako ľko zo zákona hlavná architektka 

má zabezpe čova ť zmeny a doplnky územnoplánovacej 

dokumentácie.  

Veľmi podrobne som si pozrel tento, tento materiál 

a vôbec som tam nenašiel žiadne vyjadrenie hlavnej 

architektky. Takže potom by som poprosil, ak by moh la sa sa 

k tomuto materiálu vyjadri ť. 

Pozeral som si podrobne tabu ľku číslo 1. Nachádzajú sa 

tam,  z môjho poh ľadu, niektoré ve ľmi sporné podnety, ktoré 

neodporú čam podpori ť.  

Keď budem hovori ť iba za mestskú časť Bratislava Nové 

Mesto, predpokladá sa tam zástavba vinohradov, zást avbou 

v blízkosti vinohradov, taktiež výstavba dvadsa ťpäť 

poschodovej výškovej budovy na Ra čianskej ulici. Myslím si, 

že toto, toto nie je v poriadku. 

Ďalej čo mi chýba a čo možno niektorým poslancom 

nechýba, ale myslím si, že tento, tento materiál by  mal by ť 

konkrétnejší a poslanci by mali presne vedie ť o čom hlasujú 

a mali by presne vedie ť ktoré lokality sa budú obstaráva ť.   



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 06. júna 2013 

 102 

Pretože ja vnímam tento materiál ako ur čitý bianco šek 

pre Vás pán primátor a pre magistrát na obstarávani e 

v zásade akýchko ľvek zmien a doplnkov z tabuliek 0 až 3. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

Ďakujem pekne. 

Faktickou poznámkou  reaguje pán poslanec  Jen čík. 

Radovan   J e n č í k , poslanec MsZ: 

Mrzí ma tento postoj pán kolega. V zastúpení ste ma li 

v pracovnej skupine pána Kubovi ča. Ani jednu z týchto vecí 

som dodnes nedostal som nejaký podnet, že toto by n iekomu 

z vás prekážalo. Jediný problém bolo podnet pána Pi linského 

Rača 2 a tá bola vyradená len kvôli tomu, že nezískala  

žiadnu podporu. 

Ostatné čo ste povedali, je pre m ňa novinka, čiže 

trošku ma to zaráža a mrzí ma, že pána Kubovi ča som videl 

len tak z ľahka. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

Pán poslanec Fiala. 

Stanislav   F i a l a , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 
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Ako člen tej pracovnej skupiny by som sa rád vyjadril 

k tým mapovým podkladom. 

Bolo našou snahou a do zna čnej miery sa to aj podarilo 

vďaka pánovi poslancovi Jen číkovi a Hr čkovi, že sme mali 

pomerne dobrý preh ľad o tom, ktoré územie kde je a teda 

museli vyvinú ť ve ľmi ve ľké úsilie, aby sme si dokázali 

identifikova ť miesta, o ktoré, o ktoré sa jedná.  

Ak to celkom nie je poslancom jasné, ja mám pre to 

pochopenie, ale tá snaha z našej strany bola naozaj  

maximálna. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

Ďakujem pekne. 

Na faktické poznámky reaguje pán poslanec Kor ček. 

JUDr. Tomáš   K o r č e k , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Pánovi Jen číkovi. Pán kolega, ja som Ti osobne hovoril 

moje pripomienky, čo sa týka Nového Mesta. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

Ďalším re čníkom v našej diskusii je pán poslanec  

Borgu ľa. 

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

Vážený pán primátor, ctené kolegyne a kolegovia, te nto 

materiál odzrkad ľuje v podstate úsilie Vás pán primátor, 

ako aj tohto zastupite ľstva urobi ť pozitívne zmeny vo 

fungovaní magistrátu, vo fungovaní mesta, vo fungov aní 

tohto zastupite ľstva. 

V minulosti sa zmeny a doplnky územného plánu pod ľa 

môjho názoru prijímali absolútne netransparentným s pôsobom. 

Niekde sa rozhodlo o nejakom balíku, ktorý sa (pozn ámka: 

nie je rozumie ť) zmien, ktoré sa budú prijíma ť na 

zastupite ľstve. Tento balík následne išiel na takzvané 

kole čko, záverom ktorého bolo potvrdenie Krajského 

stavebného úradu, že prerokovanie v tomto kole čku bolo 

v poriadku. Následne tento balík došiel do zastupit eľstva 

a v zastupite ľstve sme mohli rozhodnú ť o celku. Nemohli sme 

nikdy poveda ť, čo sa nám pá či, čo sa nám nepá či. 

Teraz je ten prístup diametrálne odlišný. Ja to 

oce ňujem, ja Vám, pán primátor za to ďakujem, všetkým 

ľuďom, ktorí na tom pracovali. Za to ďakujem. Lebo naozaj 

toto je výsledok, ktorým sa môžme pochváli ť a ktorým sa 

môžme hrdi ť, že jednoducho, nie čo sme zmenili k lepšiemu. 
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Dnes schva ľujeme množstvo prípadov, ktoré v budúcnosti 

po  jednotlivých prí, zmenách dojdu do zastupite ľstva 

a budeme môc ť diskutova ť o jednotlivých zmenách samostatne.  

Už nebudeme môc ť by ť vydieraní spôsobom takým, že 

poďme hlasova ť o dvesto zmenách, ke ď sa mi tam dvadsa ť 

zmien nepá či, ale stoosemdesiat sa mi pá či, tak som musel 

to nejak prekusnú ť, prehltnú ť a v podstate vedie ť ži ť 

s týmito dvadsiatimi zmenami a bolo to len h ľadanie 

menšieho zla. Stoosemdesiat zmien dobrých, som si p ovedal, 

že radšej podporím a budem musie ť ži ť s tými dvadsiatimi.  

Dneska je to úplne inak. A dneska je to tak, že 

hovoríme si teraz, čo sa ide rozpracováva ť a možno ani 

jedna z týchto zmien, ktorá bude rozpracovaná nebud e 

schválená. Ke ď jednoducho sa nebude pá či ť poslancom, ke ď sa 

nebude pá či ť obyvate ľom, ke ď sa nebude pá či ť našim voli čom.  

A toto ja , pán primátor, oce ňujem. Je to dôstojný 

výsledok Vašej práce, Vašich volebných s ľubov. A ja som 

hrdý, že sa pred svojich voli čov budem môc ť postavi ť 

a s týmto výsledkom pochváli ť. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

Ďakujem pekne. 

Faktickou poznámkou reaguje pán poslanec  Kor ček. 
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JUDr. Tomáš   K o r č e k , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Na pána Borgu ľu. V minulom volebnom období bola 

schválená informácia v roku 2008, ktorá bola schvál ená mimo 

dvoch hlasov celým zastupite ľstvom, kde boli aj jasné 

mapové podklady a súhlas všetkých mestských častí. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďalším re čníkom je pán poslanec He čko. 

Ing. Vladimír   H e č k o , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo, pán primátor. 

S jedným z bodov, ktoré sú tam na samostatné 

hlasovanie, takzvaná Ve ľká lúka DU 1, DU 1a.  

Ja reagujem to čo povedala tunák pani kolegy ňa 

Feren čáková, že tam tak isto sa pripravuje petícia proti 

tejto výstavbe. O samotnej Ve ľkej lúke, o tom  projekte, 

o urbanistickej štúdii viem už nieko ľko rokov a faktom 

zostáva to , že takýmto spôsobom to preklasifikova ť 

a regulova ť najprv postupne okraje a nakoniec sa dostáva do 

stredu tej lúky, kde sa majú postavi ť výškové budovy. 

Neviem, či je, či je zrovna najvhodnejšie. Ja 

nehovorím, že som za alebo proti, ale ur čite by sa malo 

toto celé zobra ť v kontexte a jednoducho aj s tými 

okolitými vecami, ako Devínska kobyla, poprípade ne jaké iné 
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veci, ktoré sú tam, ktoré sú tam z archeologického hľadiska 

veľmi zaujímavé, by sa malo zvažova ť pri ďalšom 

spracovávaní tohto návrhu. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Na toto vystúpenie sú dve faktické poznámky.  

Pán poslanec Hanulík. 

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

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Ja by som chcel k tomu len to ľko poveda ť. Naozaj, ke ď 

dáme takú možnos ť ľuďom, že aby sa vyjadrili proti 

výstavbe, tak budú naozaj všetci proti tomu, čo bude 

v blízkosti ich domu. Môže to by ť čo len chce. Nemocnica, 

čoko ľvek, vždy budú všetci proti, vždy sa nájde nejaká 

petícia.  

Hrubá lúka v Dúbravke je záležitos ť šiestich rokov. 

Boli kvôli tomu už asi desa ť, možno dvanás ť verejných 

zhromaždení ob čanov, kde sa nabitá sála zišla  a výsledok 

bol, že tí ľudia to tam chcú.  

Sú to Dúbrav čania starí, ktorí tam majú štyri, pä ť 

árov, majú tam teraz, tú možnos ť máme, že jeden investor, 

ktorý predstavil celý model, žiadne dvanás ťposchodové domy 
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tam nehrozia. Je to vyriešené komplet celé, aj 

s infraštruktúrou. Sú tam školy, nemocnice, všetko.   

Myslím si, že ni č momentálne pre Dúbravku nemôže by ť 

lepšie ako rozvoj, ktorý neza ťaží ni č, ktorý je vyriešený 

do posledného detailu a je k spokojnosti 90% ľudí. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Faktickou poznámkou reaguje pán poslanec  Drozd. 

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

Ďakujem pekne. 

Pracovná skupina poslancov takisto vnímala rozdieln e 

názory na túto lokalitu, ale naozaj stotož ňujem sa 

s vyjadrením pána poslanca Muránskeho, predsedu 

urbanistickej územno-urbanistickej komisie na meste . 

Naozaj zvažujme o tom, či ur čité lokality vyradíme, 

lebo potom naozaj o nich ni č nebudeme vedie ť. My naozaj 

schva ľujeme zoznam zmien, o ktorých sa chceme dozvedie ť 

viacej a v kone čnom dôsledku naozaj rozhodneme či tá zmena 

bude, alebo nebude. 

Ja som za to, aby sme tieto návrhy na takéto podnet y 

na zmenu územného plánu rokovali, aby sme o nich ve deli 

viacej a v kone čnom dôsledku za ten rok, najneskôr za rok 

a pol sa rozhodneme . 
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Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Ďalším prihláseným do diskusie je pán poslanec  Hr čka. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Ja som tiež členom tejto pracovnej skupiny a chcel by 

som oceni ť prístup predsedu tejto pracovnej skupiny pána 

Jen číka, ktorý prišiel s ve ľmi dobrými technickými nápadmi 

a ktoré, teda dúfam, že dotiahneme do konca.  

Jediný problém nastal v tom, že ke ď sme tieto 

technické nápady za čali realizova ť a snažili sme sa teda, 

aby každý jeden z týchto podnetov mal jednozna čnú 

identifikáciu na mape, tak sme sa dozvedeli, že ve ľké 

množstvo podnetov nemá ani základnú identifikáciu. Nevedeli 

sme parcelu, nevedeli sme kopu vecí.  

Keď sme sa na toto nejakým spôsobom, teda pýtali, že 

ako to je možné, tak bolo povedané, že to je len po dnet, 

ktorý sa bude ďalej rozpracováva ť a uvidí sa. 

Dohoda, upozor ňujem, jednohlasná dohoda tejto 

pracovnej skupiny bola, že pred tým, než sa zverejn í, každá 

jedna z týchto, každý jeden z týchto bodov bude 

identifikovaný a poslanci sa budú môc ť ešte raz hlasovaním 

k tomu vyjadri ť.  



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 06. júna 2013 

 110 

A za tých podmienok som si vedel predstavi ť nejaké 

bianco podpísanie, že teda odsúhlasujem, aby sa za čalo 

nie čo spracováva ť, o čom vôbec ni č netuším. Netuším pomaly, 

viem maximálne mestskú časť a zhruba oblas ť. Nehovorím, že 

to boli všetky, všetky podnety, ale bolo tam viacer o takých 

podnetov, ktoré neboli jednozna čne identifikovate ľné. 

Avšak, z tohto bodu, ke ď som sa dneska dozvedel, že sa 

upustilo. To znamená, že my už teraz ke ď dáme, tak sa to 

začne obstaráva ť a nebudeme ma ť na to absolútne žiadny 

dosah, aby sme nejakým spôsobom vedeli niektoré vec i 

zvráti ť. Zvráti ť už na konci, áno. Ale predtým, aby sa 

začal celý, celá fáza. 

Boli sme na to upozornení, hovorím, hovorím to, čo, 

to, bol som na, na každej jednej pracovnej skupine.  Boli 

sme na toto upozornení Bolo nám povedané, že je mož nos ť, 

aby sa ešte pred zverejnením, aby to uznesenie znel o tak, 

že ešte pred zverejnením sa k tomu jeden krát bude 

zastupite ľstvo vyjadrova ť. Ke ď budú jednotlivé veci 

čiasto čne spracované a budú identifikované.  

Toto bolo pre m ňa rozumné, s týmto som súhlasil. 

V tomto momente, napriek tomu, že súhlasím s argume ntom 

pána Borgu ľu, že je to, je to nejakým spôsobom výborné, že 

sa bude môc ť dodato čne ešte, ke ď sa to rozpracuje, a tak 

ďalej, vyradi ť. 

Tak napriek tomu, sa ale stotož ňujem s tým, čo tu 

zaznelo od pána Kor čeka a spol., že je to čiasto čne na 

niektoré pozemky, že je to bianco. Proste my naozaj  o tom 

vieme, že niekto nie čo chce. My nevieme ni č presnejšie.  
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A teraz mi to príde trochu také, vadí mi to, že jed noducho 

mám teraz odhlasova ť nie čo, o čom nemám naozaj ani základné 

informácie. 

Tie podnety naozaj niektoré neobsahovali elementárn e 

veci.  

Druhá, druhý problém, ktorý sme, ke ď sme jednotlivé 

podnety brali, tak bolo nejaký úzus, že sa, že to n epôjde 

na úkor ornej pôdy, vinohradov, zelene a podobne. N apriek 

tomu sa tam takéto materiály dostali s argumentom, že síce 

v územnom pláne sú to v sú časnosti vinohrady, alebo zele ň, 

ale v skuto čnosti to už na to neslúži. 

Ja tiež poznám ve ľké množstvo trávnatých plôch, ktoré 

sú oficiálne trávnatá plocha, ale ke ďže po nich jazdia 

autá, tak sú z toho blatové oblasti. A to teraz nen i 

hlavným dôvodom na to, aby som to preklasifikoval, že ve ď 

keď tadia ľ jazdia autá, tak to nebude odteraz zele ň, ale 

bude to betónová cesta, lebo ve ď sa to tak využíva. 

Čiže pre m ňa argument, že nie čo neslúži ako vinica 

a preto to teraz môžem preklasifikova ť z vinice na rodinnú 

zástavbu alebo nie čo podobné mi nepríde dostato čný.  

A z tohto dôvodu, že sú tam aj takéto materiály a n ie 

sú to malé, jedná sa tam o aj ve ľké projekty, ktoré, ktoré 

idú na úkor ornej pôdy a vinohradov, rozvnako z dôv odu 

nejakej opatrnosti hovorím, že nemôžem tento materi ál, ako, 

tak, ako celok podpori ť.  
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Posledné, čo by som povedal, iba k faktickej časti je, 

že v tej tabu ľke je často krát napísané, že podporil SaS. 

A ja by som len rád upozornil, to SaS, to nie je sú časné, 

súčasný klub SaS – OKS, ale je ob čianske združenie LIDO, 

len aby náhodou nedošlo k nedorozumeniu, že kto dan ý 

projekt podporil, pretože my sme, čo sa týka akejko ľvek 

zmeny z ornej pôdy, vinohradov alebo zelene na, na 

výstavbu, to je jedno či nízkopodlažnú  alebo všeo, 201 

kód, nepodporili. Tak len aby v tom bolo jasno a ne došlo 

k zámene. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Tri faktické poznámky na toto vystúpenie.  

Pani poslanky ňa Feren čáková. 

Gabriela   F e r e n č á k o v á , poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem, pán primátor. 

Ja by som teda chcela na margo pána Hr čku len to ľko 

zareagova ť, že skuto čne to, čo my sme žiadali teda vyradi ť 

na základe teda tej peti čnej akcie, ktorá vznikla a podpory 

miestneho zastupite ľstva, respektíve nesúhlasného 

stanoviska miestneho zastupite ľstva je práve tie tri 

pozemky, ktoré vlastne vyslovene zasahujú len do or nej pôdy 

a do lesných pozemkov. Je presne ten problém, že je  to 

záber nad nie čo, čo pôvodne územný, v územnom pláne nemalo 

byť, teda nad rámec toho čo nemalo by ť, teda v týchto 

zmenách a doplnkoch.  
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A skuto čne, bolo by ve ľmi vhodné, keby poslanci videli 

materiál. Ja ho nakoniec tu mám aj na CD nosi či, aby , aby 

názorne teda si pozreli, že o aké plochy sa jedná. To 

znamená, ten poh ľad potom je absolútne iný. S tým súhlasím. 

A, a ja asi, asi len to ľko. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Kor ček faktická. 

JUDr. Tomáš   K o r č e k , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Ja by som chcel iba pána poslanca Hr čku doplni ť, 

pretože v sú časnom územnom pláne každá lokalita má nejaké 

funk čné využitie. A ja neviem, či je teraz zmysluplné 

zaklada ť tu nejaké pátracie alebo študijné akcie alebo 

skupiny.  

Proste bu ď sme spokojní, akým spôsobom je to vyjadrené 

v sú časnom územnom pláne, napríklad sú tam vinohrady 

a chceme to zmeni ť alebo to nechceme zmeni ť. 

Takže ja nerozumiem tým argumentom, že po ďme nie čo 

študova ť a, a pátra ť. Bu ď sme spokojní, ako to je teraz, 

napríklad je tam orná pôda , zele ň, vinohrady, alebo to 

chceme zmeni ť. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Muránsky, faktická. 

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

Ja by som chcel iba doplni ť pána poslanca Hr čku, že 

každá tá zmena je jednozna čne identifikovaná, je tam, aký 

je tam sú časný kód a je tam aj zadané, že aký, aký je tam 

kód navrhovaný. 

A potom, jediné čo tam nie je jasné, sú už potom tie 

intenzity zástavby, ale na to presne má slúži ť 

prerokovanie. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec. 

Mgr. Oliver   K r í ž , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Dneska, dnes cítim vzácnu zhodu s pánom poslancom 

Hrčkom. 

No rozpráva sa tu o tom, že to je iba zoznam, 

z ktorého nie čo kedy potom po čase môže vypadnú ť, nemusí to 

tam nakoniec by ť. Ale uvedomme si, že každý ten, každá tá 

zmena, ke ď sa bude obstaráva ť, tak stojí hlavné mesto 

nejaké finan čné prostriedky.  
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Tak predsa my nemôžme teraz schváli ť zoznam, 

o ktorých, o ktorom nie sme presved čení, alebo ako povedal 

poslanec Hr čka nie sú  k nemu nejaké podklady a po čas 

procesu, ke ď sa na to investuje čas, energia a hlavne 

finan čné prostriedky zistíme, že to vlastne, vlastne ani 

nechceme. 

Ja sa pýtam: Je mesto, hlavné mesto v takej finan čnej  

kondícii, že si môžme dovoli ť len tak blind, na blind 

objednáva ť zmeny, ktoré nakoniec ani nechceme schváli ť? 

Ten, pod ľa môjho názoru, to by, mali by sme ma ť sto 

percentné presved čenie, že tie veci chceme. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Ešte kým dostane pán poslanec Hr čka priestor, chcem 

reagova ť aj ja faktickou poznámkou, pán poslanec, na to čo 

ste povedali, že sme Vám nedali podklady. 

Nie je to pravda.  

Tabuľka číslo jedna je podložená urbanistickými 

štúdiami, ktoré sa preberali aj na pracovnej komisi i. 

Povedali ste, že podklady neboli. Že niekto navrhol . 

Ni č také sa nestalo. Navrhlo mesto tabu ľku číslo jedna 

podloženú devätnástimi urbanistickými štúdiami.  

Tabuľka číslo dva je, sú podnety a návrhy mesta 

a mestských častí. 
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Tabuľka číslo tri sú technické zmeny. 

Všetko je jednozna čne identifikované, vyjadrovali ste 

sa k tomu. Premietali sme na komisii aj tie mapové podklady 

aj všetko ostatné. 

Čiže chcem Vám len faktickou poznámkou zareagova ť, že 

v tejto časti ste nemali pravdu. Že niekto navrhol 

a nevieme o čom to je.  

Možno ste hovorili o tabu ľke nula, o ktorej sa ale 

podrobne, o každom podnete hovorilo v komisii. 

Čo sme Vám mohli poskytnú ť, sme Vám poskytli. Viem, že 

technicky možno nie sme pripravení tak, ako by ste chceli, 

ale urobili sme to, že ten pôvodný a základný návrh  bol 

podložený všetkým tým, čo podložený mal by ť. (gong) 

Teraz má možnos ť reagova ť pán poslanec Hr čka, pretože 

pán poslanec Kor ček už mal faktickú poznámku.  

Čiže pán poslanec Hr čka reaguje na faktické poznámky 

na svoju adresu. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Ja som na tej komisii sedel a ve ľmi pozorne som 

počúval. A vzh ľadom k tomu, že som sa ve ľmi aktívne 

podie ľal na tom, aby sme z materiálov, ktoré nám dalo 

hlavné mesto, magistrát, urobili, urobili prevod do  

materiálov, alebo teda do programu, z ktorým prišie l pán 

Jen čík. Tak vám viem ve ľmi zodpovedne poveda ť, a myslím, že 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 06. júna 2013 

 117 

sa k tomu môže vyjadri ť aj on, že naozaj bol problém 

niektoré veci jednozna čne identifikova ť. A to teraz si, 

ako, nevymýš ľam.  A my ke ď sme sa na to pýtali, že pre čo? 

O čom to je?  Tak nám bolo povedané, a to som po čul viace, 

viacerých materiálov, my nevieme, je to podnet, kto rý bol 

takto a takto zane, my nevieme presne, my nevieme p resne. 

Počul som to tam desa ť, pätnás ť krát minimálne. Nevieme 

presne, uvidíme, ke ď to za čneme obstaráva ť. Ke ď to za čneme 

teraz detailnejšie rozpracováva ť.  

Na toto poukazujem. Ja nehovorím o tých, čo mali 

urbanistické štúdie. To je tá zelená tabu ľka.  

Ja som sa vyjadroval k tomu, že v tomto balíku sú a j 

materiály, ktoré naozaj nie sú, pod ľa môjho názoru, ani, 

nemajú ani nejakú elementárnu identifikáciu čo, na čo. 

A k tomu som sa  vyjadroval. (gong) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďalší diskutujúci je pán poslanec Černý. 

Nemôžem faktickú, skon čilo kolo faktických poznámok. 

Pán poslanec Černý je ďalší re čník. 

Nech sa pá či. 

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

Ďakujem za slovo. 

Ja si dovolím vyzdvihnú ť prínos tejto pracovnej 

skupiny, ako aj predloženého materiálu, pretože okr em toho, 
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že odstra ňuje chyby územného plánu z minulosti, myslím si, 

že celkom, celkom aktuálne reflektuje na požiadavky  

mestských častí, zvä čša, na zmenu územného plánu. 

Ja ešte vidím prínos aj v tom, a to som si našiel 

v poslednej strane tej tabu ľky, že pán primátor ve ľmi 

promptne reagoval na požiadavku z ministerstva dopr avy 

a zaradil tam zmenu týkajúcu sa územného plánu v sú vislosti 

s výstavbou D4, obchvatu Bratislavy.  

Na naše rozhodnutie tohto času čaká ministerstvo ako 

zareagujeme k tomu, či bude sa zaobera ť týmto projektom, 

alebo ho odloží zase na nejaké neur čité obdobie. A to trápi 

každého jednotlivca v Bratislave. Každého obyvate ľa 

Bratislavy. 

Posledné, ktoré chcem k tomu poveda ť a zaznelo to tu, 

že nasledujúce zmeny majú do istej miery odha ľova ť, alebo 

teda prinies ť aj nejaké metodické zmeny. Ja som rád, že som 

si tu našiel, našiel v podstate i odpove ď na túto tému a to 

je bod 87, a to je prináša táto, tento materiál, tá to zmena 

nejaké nové pravidlá do výškovej regulácie spracova né 

Pamiatkovým ústavom.  

Takže ja si myslím, že ten materiál ako taký a dneš né 

schva ľovanie nehovorí, že nie čo schva ľujeme, ale len dávame 

priestor na hlbšie rozpracovanie bodov, ktoré sú ob siahnuté 

v ňom.  

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  

Mgr. Oliver   K r í ž , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Napriek tomu, že tu odzneli niektoré kritické hlasy  na 

margo tohto materiálu, tak cítim, že sa tu črtá taká eku, 

ek, ekumenická zhoda naprie č  politickým spektrom.  

Ja preto budem navrhova ť a otázka je aj na návrhovú 

komisiu, či to mám poda ť ako návrh na zmenu uznesenia. Ale 

skôr bude apelova ť na rozhodnutie návrhovej komisie, aby 

tento materiál bol schva ľovaný trojpätinovou vä čšinou. 

Ja hne ď aj vysvetlím pre čo. Možno z nejakého takého 

hľadiska rokovacieho poriadku si to trojpätinovú vä čšinu 

nevyžaduje, ale domnievam sa, že ak naozaj chceme í sť do 

toho rizika , že teraz nie čo prejde tesnou nadpolovi čnou 

väčšinou, následne to budeme za nemalé finan čné prostriedky 

obstaráva ť a potom ke ď to o rok a pol príjde na stôl ako 

čistopis a tú trojpätinovú vä čšinu to nebude ma ť, pretože 

sa situácia nezmení, tak tie finan čné prostriedky boli 

vyhodené zbyto čne. A ako dobrí hospodári, v sú časnej 

finan čnej situácii, toto nemôžme dovoli ť. 

Čiže ak teraz sme o týchto lokalitách nato ľko 

presved čení, teda, alebo tí, ktorí sú, budú hlasova ť za, sú 

nato ľko presved čení, tak navrhujem teda hlasovanie 

trojpätinovou vä čšinou, tým sa overí, že aj po spracovaní, 
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a, a, a spracovaní týchto doplnkov získa každá táto  

lokalita tú trojpätinovú vä čšinu, ktorú, ktorú vyžaduje 

zákon, lebo to bude potom už všeobecno záväzné nari adenie. 

Čiže nedávam to písomne, lebo nie je to zmena 

uznesenia, ale obraciam sa s týmto podnetom na návr hovú 

komisiu, nech ona rozhodne, ale domnievam sa, že 

trojpätinová vä čšina na schva ľovanie by bola namieste.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Diskutuje pani poslanky ňa Augustini č. 

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

Ďakujem za slovo. 

Rovnako chcem oceni ť prácu komisie. Ale mám takú jednu 

výhradu k jednému bodu. Je to bod číslo dvadsa ťpäť Nové 

Mesto lomeno osem.  

Keďže všetky tie tri tabu ľky, ako ste povedali, boli 

návrhy mestských častí. Tieto veci sme my rokovali aj na 

Novom Meste. Ako novomestská poslanky ňa som vedela 

o všetkých zmenách. Táto sa tam dostala po rokovaní  

komisie, ktorej hlasovanie nebolo jednozna čné. A je to 

vlastne zmena z vinohradov na malopodlažnú zástavbu  

obytného úzmenia.  
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Ja by som bola ve ľmi rada, ak sa o tejto zmene 

hlasovalo samostatne, pretože ja nie som presved čená, že 

s takouto zmenou viem podpori ť ten materiál. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Faktickými poznámkami reagujú dvaja poslanci. 

Pán poslanec Jen čík, nech sa pá či. 

Radovan   J e n č í k , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Na komisiu sme dostali nejaké podklady, kde sú 

vyjadrenia, súhlasné stanoviská. Napríklad hlavné m esto 

súhlasné stanovisko. To nám doniesli, doniesli inve stori, 

kde, lebo ja som tomu tiež neveril, že to už nie je  

vinohrad. Doniesli všetky podklady k tomu, že to už  dávno 

nie je vinohrad. Nie je to evidované, je to vy ňaté, majú tu 

súhlasné stanovisko z BSK, že, že nie je v rozpore s ich 

územným plánom. Obvodný úrad životného prostredia, 

rozhodnutie Obvodný pozemkový úrad, že to je trvalý  

trávnatý porast, Ústredný kontrolný a, a skúšobný ú stav 

poľnohospodársky, nie sú vedené vo vinohradníckom regi stri 

Slovenskej republiky a nakoniec je tu aj Krajský po zemkový 

úrad, ude ľuje súhlas s budúcim možným nepo ľnohospodárskym 

použitím. (gong) Takisto BVS-ka. 
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Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Teraz urobíme poradie také, že pán poslanec Kor ček, 

reaguje na pani poslanky ňu Augustini č a potom ona dostane 

slovo reagova ť na faktické. 

JUDr. Tomáš   K o r č e k , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Ja by som chcel podpori ť v tomto návrhu pani kolegy ňu. 

A chcel by som iba zdôrazni ť, že pokia ľ by aj tá 

tabu ľka číslo nula prerokovala so všetkými mestskými 

časťami tak, ako to bolo v minulosti, tak nemuseli by s me 

mať teraz túto diskusiu a možno by bolo všetko jasnejš ie.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec Gašpierik, faktická. 

Ing. Libor   G a š p i e r i k , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne.  

Vážený pán primátor, ja by som Vás chcel vyzva ť, 

pokia ľ by ste sa vedeli trošku vyjadri ť k téme viníc, 

nako ľko sa to týka Nového Mesta a teda najmä katastrálne ho 
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územia Nového Mesta, sú tam tri lokality vlastne ta kto 

zasiahnuté. 

My sme túto agendu prerokovali na finan čnej a teda 

s poli majetkovej komisie, kde sme navrhovali ur čité 

riešenia. Vinice, ktoré nie sú vinicami, že by to 

samozrejme nemuselo by ť tak brané, že je to nejaká 

likvidácia viníc, ale skôr sme tam predstavili, res pektíve 

som predstavil snahu o prvú reálnu skuto čnú výsadbu viníc 

hlavného mesta, kde by sme mohli aj v zmysle nejaký ch 

uznesení, petícií, aktivít, ktoré sú tu zastrešovan é zo 

strany pána Nesrovnala, respektíve zo strany župy, aby teda 

sme zachovali vinice vinicami, o výsadbu nových vin íc. Aby 

sme sa niekde dostali tam ako má aj ostatná Európa,  či už 

je to Praha, či už je to Viede ň, takéto nejaké mestské 

vinice.  

Vy ste to ve ľmi teda príkladne podporili a s ľúbili aj, 

že podniknete nejaké kroky. Pokia ľ by ste vedeli teda da ť 

takú (gong) nejakú relevantnú záväznú informáciu, ž e čo sa 

v tejto oblasti deje.  

Veľmi pekne Vám ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Využijem na to faktickú poznámku, aby som nena ťahoval 

tú diskusiu. 

Naozaj sme mali rozhovor s pánom poslancom 

Gašpierikom, ako reagova ť na ten citlivý problém, že 
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fakticky nemáme vinohrad tak, ako to povedal pán po slanec 

Jen čík.  

Všetky dotknuté orgány to už nevedia vráti ť a majú, 

majú pochopenie preto, že by sa to zmenilo. A na dr uhej 

strane my musíme poveda ť, že áno, ubúdajú nám vinice. 

Tým, že by sme urobili ten krok, ktorý navrhol pán 

poslanec, že by sme na mestských pozemkoch, kde fun kčne 

máme územia, ktoré sú ur čené na vinice, išli do prenájmu. 

Povedzme dvadsa ťpäťro čného, tridsa ťro čného prenájmu, 

s cie ľom obhospodarova ť tie vinice niekým, kto má o to 

záujem. My by sme poskytli pozemky. By sme fakticky  tú 

situáciu zlepšili, pretože dnes neobrábame ani tie svoje 

ani neobrábame tie, o ktorých tu teraz diskutujeme pod tou 

zmenou Nové Mesto lomeno osem. A táto cesta by mohl a by ť 

k tomu, teda cestou k tomu, aby sme fakticky tú sit uáciu 

v oblasti vinohradov zlepšili. Pretože to je cesta,  ukáza ť, 

že nebudeme meni ť vinohrady na, na iné využitie (gong), 

pretože by mohol ktoko ľvek špekulova ť. Naopak, vrátime 

vinohrady do ich využitia tam, kde sú v našej držbe , to 

znamená vo vlastníctve mesta.  

Pán poslanec Pilinský, po ňom pani poslanky ňa 

Augustini č. 

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

Ďakujem. 

Ja myslím, že toto by možno nebol dobrý príklad a s kôr 

by to bol taký, taký návod aj pre ostatných vlastní kov 

vinohradov, ktorí už proste stratili ten, ten vz ťah 
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k pozemkom, stratili vz ťah k vinohradom. Lebo my v Ra či 

teda máme dos ť ve ľa skúseností práve s tým, že ľudia si 

myslia, že ke ď nechajú vinohrad spustnú ť, neobrábajú ho, že 

tým sa zvyšuje ich šanca na jeho preklasifikovanie na 

stavebný pozemok. 

Takže ja vítam tú iniciatívu pána primátora. A ja s om 

to deklaroval už, už dávnejšie, že mestská časť Ra ča by 

mala záujem ís ť práve do takéhoto projektu, kedy by sa 

mestské vinice za čali obrába ť. V Ra či sa kone čne zobudili 

aj naši vinári a majú záujem o obrábanie a možno by  sme 

mohli teda na, na recepciách alebo na, na príležito stiach, 

ktoré organizuje hlavné mesto pi ť kone čne aj bratislavské, 

alebo ra čianske a malokarpatské vína a nie len vína 

z Topo ľčian, z Nitry a kade-tade.  

Takže ja verím, že sa nám to podarí (gong) a že to 

dosiahneme. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Reaguje pani poslanky ňa Augustini č. 

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

Ďakujem za slovo. 

Nakoľko sa jedná o dos ť ve ľké územie, je to predsa len 

postup hore vyššie do Karpát. Ja si myslím, že o to m mala 
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rokova ť mestská časť, respektíve mali sme si to prerokova ť 

my. A preto trvám na svojom návrhu, aby sa táto zme na 

hlasovala samostatne.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Dávam priestor pre vystúpenie pána starostu Sandtne ra. 

Nech sa pá či, pán starosta. 

Ing. Ján   S a n d t n e r , starosta mestskej časti 

Bratislava - Dúbravka: 

Áno. Ďakujem, pán primátor, za udelené slovo. 

Vážené poslankyne, páni poslanci, želám vám všetkým  

dobrý de ň. 

Dnes Bratislava žije dvomi problémami, a to prvý je , 

čo s vysokou vodou, s vysokou hladinou Dunaja. A dru hý 

problém je, že o čakávajú ob čania, o čakávajú developeri, 

investori, miestne samosprávy aký postup zvolí mest ské 

zastupite ľstvo a ako dopadne, dopadnú návrhy a zmeny 

doplnkov územného plánu. 

Iste je to ve ľmi závažná vec. Súhlasím s každým, ktorý 

hovoril, že na tom dlho pracoval. 

Ja chcem poveda ť, že zrejme Dúbravka asi drží rekord, 

pretože už tretie funk čné obdobie samospráva sa týmto 
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zapodievame. Čo chcem poveda ť, že rovnako ako orgány 

samosprávy, rovnako aj ob čania, aj majitelia pozemkov 

nezmenili názor. Boli tam podpisové akcie, ktorý je  doklad, 

všetci majitelia a tak ďalej, súhlasili s tým, aby na 

lokalite Ve ľká lúka sa urobila nejaká zmena taká, ktorá by 

im umožnila stava ť. 

Boli to rôzne dôvody. Viete, nechcem sa vraca ť do 

minulosti, ale boli tam, odzneli tam aj také nápady , že 

viete, Dúbrav čania, teda rodáci, ktorí mali pozemky, im to 

zobrali v minulom režime, postavili sídlisko. Kde D úbravka 

z tisíc pä ťsto obyvate ľov sa stala sídliskom tridsa ťsedem 

tisíc. Nikto nenariekal. Dostali štyridsa ť halierov. 

Dneska títo niektoré rodiny  majú tuná pozemky, 

pretože Ve ľká lúka, je na devä ťdesiatosem percent vlastne 

v rukách súkromníkov a chcú si postavi ť domy, čo je 

prirodzené. Pretože dnes získa ť byt, bu ď má niekto peniaze, 

alebo postaví si dom, alebo ide do podnájmu. Je to problém. 

Chceli prvé ten akcent položi ť na to, že asi majú aký-

taký, aké-také právo na to, aby si mohli postavi ť tieto 

domy. 

Veľká lúka, Ve ľkou lúkou sme sa zapodievali, ako som 

hovoril, minimálne devä ť rokov, takže máme dostatok 

podkladov. Ja musím poveda ť, svojho času som dos ť nevraživo 

to vnímal, že zrejme magistrát nechce, aby to tam i šlo 

a cvi čí nás tak, ako deti, kde sme museli množstvo 

materiálov prerába ť, dáva ť do rôznych podôb, kde sme museli 

zdokladova ť množstvo vyjadrení dotknutých orgánov. Dneska 

som za to v ďačný všetkým zamestnancom magistrátu, ktorí 
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veľmi zodpovedne a dôsledne nás metodicky odborne 

usmer ňovali a zišiel nejaký kompromisný návrh, ktorý by 

zobrali aj Dúbrav čania, aj orgány samosprávy, aj majitelia. 

Je to návrh, ktorý ja ve ľmi krátko prednesiem. Ale 

pred tým chcem poveda ť ešte jednu vec, že za celé to 

obdobie ke ď som bol pri tom, či už ako poslanec alebo 

dvojnásobný starosta, môžem vám poveda ť, že bolo to, čo 

hovoril aj pán kolega Hanulík, bolo ve ľa aj stretnutí 

občanov so starostom, verejných zhromaždení, bolo ve ľa aj 

dvestojedenástok, ale nebol žiaden nejaký zásadný p roblém, 

nebol zásadný problém, že by niekto proti tomuto 

vystupoval. 

Tuná nejak vzácne mimoriadne sa ozna čilo, viete dostal 

som nejaký papier, že nejaký pán Nagy Matej dáva tu ná 

jednotlivé body. Mal som možnos ť vypo čuť si aj nejaké 

vystúpenia pánov poslancov. Nemám ani najmenej ambí ciu vás 

ani mentorova ť ani polemizova ť. Ja dávam len fakty a musím 

poveda ť, že títo niektorí páni sú na ve ľkom, ve ľkom omyle.  

Jednozna čne to, čo bolo pôvodne dané, teda nejaký ten 

megalomanský projekt s nejakou štvorpodlažnou výsta vbou, to 

je dávno zamietnuté. Ide skuto čne o okraj, kde ide 

o územie, ktoré je sná ď z celej Velké lúke, lúky jedna 

šestina. A ešte je tam aj daná tá časť, ktorej sme hovorili 

priemyselná časť, kde je to Technické sklo, aby sme čo 

najviac zbavili ekologických vplyvov na túto lokali tu 

takýchto zariadení. 

Našla sa vzácna, hovorím zhoda, alebo pracovali sme  

skuto čne v symbióze.  
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Chcem poveda ť, že tá časť, ktorú chceme ako zmenu, je 

záhradkárska oblas ť. Viete páni a dámy, že je to oblas ť, 

kde dnes, pretože je taký deravý aj zákon, zákon o,  

stavebný zákon. A už aj vznikajú také chaty, záhrad né 

pomenované (gong), ktoré svojim rozsahom aj charakt erom sú 

vlastne rodinné domy. 

My práve, po prvé, chceme zaregulova ť celé územie, 

chceme zabezpe či ť, aby bola dodržaná vzdialenos ť, alebo 

teda tá ochranná zóna od lesa, chceme zabezpe či ť, aby tam 

bola ochrana pamiatok, na ktoré ukazujeme a chceme,  aby 

skuto čne tam neboli čo tam, ako fialky to tam rastie, aby 

tam neboli skládky nie len z Bratislavy, možno, mož no 

z celej Bratislavy, aby tam nebol šit alebo teda st avebný 

odpad a súkromníci si to majú nejako odváža ť. 

Je to proste územie, ktoré je na to ako urobené. 

I v prípade, že by sa to nes, neschválilo alebo nep osunulo 

ďalej, tak Dúbravka bude ma ť ďalšiu Tavarikovu osadu. 

A toto, pri vzácnej zhode aj s pracovníkmi, sme chc eli 

predís ť a s ve ľkou pokorou predstupujeme, aby Dúbravka 

skuto čne, alebo Dúbrav čania, mali možnos ť takto postupova ť. 

K tomu jednu tému, čo tu píše... 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

Pán starosta, prosím, keby si smeroval k záveru, 

lebo... 
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Ing. Ján   S a n d t n e r , starosta mestskej časti 

Bratislava - Dúbravka: 

Áno. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

...ten limit časový už uplynul. 

Ing. Ján   S a n d t n e r , starosta mestskej časti 

Bratislava - Dúbravka: 

K tým záverom. 

Čiže chcel by som poveda ť ten omyl, že je to tesne pod 

Devínskou kobylou. Nie je, to je oproti. 

Pokia ľ tam niekto hovorí, že sú tam problémy 

z archeologického, archeologickou lokalitou, nie je  to 

pravda, pretože aj Krajský pamiatkový úrad, kde dos tával 

podklady aj z Archeologického úradu, alebo ústavu z  Nitry, 

kde ja som bol aj osobne s pánom doktorom Elschekom  

konzultova ť na Slovenskej akadémii vied, archeologický 

ústav, kde dostali sme jednozna čne kladné stanoviská. 

Rovnako z h ľadiska dopravy, ve ď to robila Alfa04, 

ktorá posudzovala aj v náväznosti na tú výstavbu, k torá je 

v Lama či, teda tá Lama čská brána, čiže je to kladné. 

Rovnako aj z h ľadiska ekológii aj enviromentalistiky 

sú všetky posudky kladné, pretože, či už h ĺbkové vrty alebo 

povrchové, nedokázali tam ur či ť, alebo jednozna čne 
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vyvrátili, že by tam boli nejaké tažké kovy, olovo,  a ja 

neviem kadmium a ďalšie. Čiže je to lokalita čistá. 

Ja môžem teda poveda ť, že to, čo niekto hovorí, že to 

bude lokalita, ktorá by mala ma ť šes ť aj pol tisíca vôbec 

to nie je pravda. Ja neviem teraz spamäti, možno an i  

tisíc pä ťsto. 

Jednak je to záchrana toho čo tam je. A ja ukon čím 

slovami, to čo povedal známy antický aj filozof Platón, 

ktorý povedal Panta rhei. Viete, ke ď to robíme devä ť rokov, 

samozrejme čas plynie, to znamená, sme sa snažili 

prispôsobi ť to novej dobe. Ľudia prichádzajú, chceme 

skuto čne lokalitu, ktorá bude prínosom.  

Nehovoriac o tom, že táto lokalita je v pláne 

sociálneho a ekonomického rozvoja. Čiže ako prvá mestská 

časť, takmer so všetkých mestských častí tento plán sme 

mali. Sme sa s ním zapodievali ve ľmi, ve ľmi zodpovedne. 

Takže ja vás chcem páni, ja som mal ešte, nejak tak  

poprosi ť alebo o malú trpezlivos ť, mal som svojho času na 

krajskom úrade ve ľmi múdreho pána, nebudem ho menova ť, 

veľmi vzdelaný, ve ľmi slušný. Ke ď som odchádzal do 

samosprávy mi povedal: Jano, dávam Ti jednu radu. T y sa 

neteš, že budeš starosta, pretože to je o práci. Ty  nejdeš 

tam reprezentova ť, Ty tam ideš pracova ť. A nikdy sa 

nerozpakuj nad tým, že či máš zvoli ť dobro alebo zlo. To 

zlo daj bokom. Snaž sa robi ť dobre a ešte lepšie.  

Máte šancu, vážené poslankyne a poslanci to posunú ť 

ďalej. Ja viem, že ma nau čili vo ľakedy len žiada ť, ja si 
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vás dovolím ctene poprosi ť, posu ňte to ďalej, urobíte dobrú 

vec. Máme všetky vyjadrenia, môžu to poveda ť aj pracovníci, 

nebola tam vzhliadnutá chybia, chyba. Niektoré sú v yslovené 

buď nevedomos ť alebo špekulácie.  

Ďakujem, že ste ma po čúvali. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne pánovi starostovi. 

Na jeho vystúpenie je jedna faktická poznámka. Pán 

poslanec He čko. 

Ing. Vladimír   H e č k o , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

No pán starosta tak nie úplne jasne spomenul aj m ňa 

v tom jeho vystúpení. 

Pán starosta, ja nie som za, ja nie som proti, ja t uná 

ni č neriešim, ja len som dal proste poslancom informác iu, 

pretože ke ď sme dostali materiály a sú tam nejaké body, 

o ktorých sa hlasuje samostatne, tak asi tie body s ú nejaké 

sporné. Hej? Iná č by boli zahrnuté v tej tabu ľke.  

To znamená, že jednak som z Devínskej Novej Vsi, 

pravidelne chodím okolo Technického skla, vidím tú 

lokalitu, tak som sa o to zaujímal, o tej Velkej lú ke 

projekte viem, tak som to tu len povedal, že existu je aj tá 

petícia. Na to ma totižto naviedla kolegy ňa Feren čáková. 

Ni č viac, ni č menej. 
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Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Ďalším re čníkom v našej diskusii je pani poslanky ňa 

Tvrdá. 

Pán starosta, už sa nemôžeš prihlási ť.  

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Pani poslanky ňa Tvrdá má slovo. 

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

Ďakujem za slovo, pán primátor. 

So známych dôvodov, nie je medzi nami pán starosta 

Ružinova Pekár a preto ma poprosil, aby som požiada la pani 

poslankyne a pánov poslancov, aby v rámci samostatn ého 

hlasovania podporili podnet RU 3 a RU 34, to znamen á, že 

Ružinovské podnety, aby sme tieto veci posunuli ďalej. 

Škoda, že, a je už tu pán poslanec Borgu ľa.  

Chcem reagova ť na jeho vystúpenie. On tak ako ve ľmi 

pochválil pána primátora, ako to máme super nachyst ané. No, 

my čo si trošku pamätáme, tak pred dvoma mesiacmi bol n a 

stole iný materiál a ten nebol na schválenie. Ten p ripravil 

pán primátor. Pripravil materiál, ktorý nebol medzi  

poslancami pripravený aby ho podporili. A preto na 

poslaneckom grémiu vznikol návrh, aby poslanci posu nuli 

túto vec ďalej.  



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 06. júna 2013 

 134 

A tak pracovná skupina, mnohí ste už ďakovali a tak 

isto chcem aj ja chcem za tú intenzitu práce po ďakova ť 

každému členovi tejto pracovnej komisie a zvláš ť nášmu 

Stankovi Fialovi, tak ako povedal pán predseda Murá nsky, že 

mali by sme veri ť týmto členom komisie. My sme sa toho 

chopili a poslanecký klub KDH tým, že verí a podpor uje 

kolegu Fialu, tak podporí KDH podporíme celý balík tohto 

materiálu a tak isto aj jednotlivé hlasovania okrem  Čuňova, 

na základe vyjadrenia pani starostky Feren čákovej. 

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Faktickou poznámkou reaguje pán poslanec  Borgu ľa. 

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

Len možno spresnenie môjho vystúpenia.  

Pre m ňa akýko ľvek návrh, akýko ľvek materiál 

s ko ľkoko ľvek zmenami, ktorý príde do tohto zastupite ľstva, 

výsledkom ktorého bude jednotlivé hlasovanie 

o jednotlivého, jedno, jednotlivých zmenách je 

zados ťučinením. Je to jednoducho zmena systému ako to tu 

fungovalo.  

Dneska budeme rozhodova ť o jednotlivých alebo teda nie 

dneska, ale  v budúcnosti, ke ď tie zmeny budú rozpracované, 

budeme rozhodova ť o jednotlivých zmenách , jednotlivých 

žiadate ľov a nie v balíkoch. Toto je pre m ňa podstatná vec 
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a toto je, že sa toto podarilo považujem za nie čo úžasné 

a transparentnejšie to asi ani nejde. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne.  

Dávam slovo pánovi poslancovi a starostovi Pilinské mu. 

Nech sa pá či. 

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

Ďakujem. 

Ja myslím, že ten návrh kolegu Kríža oh ľadne toho, že 

asi by bolo najlepšie vypusti ť celú tabu ľku nula, ktorá je 

teda takým, takým jablkom sváru a teda ani nekorešp onduje 

s tým pôvodným návrhom, ke ď sme sa dohodli, že sa budú 

presadzova ť tie zmeny, ktoré sú jednak overené, ktoré 

požadujú mestské časti, respektíve, ktoré sú chyby. Takže 

myslím, že to by bolo skuto čne také naj čistejšie riešenie, 

aby sme tento materiál bez problémov prijali.  

Ak k tomu nepríde, tak ja si dovo ľujem da ť ešte jeden 

návrh, a to je na vypustenie jedného ďalšieho bodu zo 

tabu ľky číslo nula a je to, je to návrh pod poradovým 

číslom šes ťdesiatdva RA 9, lokalita Fixle, zmena z funkcie 

poľnohospodárska pôda vinice, kód 1202 na funkciu 

malopodlažná zástavba obytného územia, kód 102. Ten to návrh 

nebol rokovaný, respektíve nebol kladne prerokovaný  na 

našej mestskej časti a možno znovu by sa malo vza ť do 

(poznámka: nezrozumite ľné slovo) ten návrh kolegu Kor čeka, 
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ktorý hovoril, že jednotlivé mestské časti by mali tie 

návrhy ma ť prerokované, mali by sa k nim vyjadri ť. 

Takže, ja myslím, že by sme sa mali týmito podnetmi  

vážne zao zaobera ť. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Faktickou poznámkou reaguje pán poslanec  Drozd a p o 

ňom pani poslanky ňa Krištofi čová. 

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

Ďakujem pekne. 

Pán starosta, ku všetkým týmto podnetom, ktoré budú  

zaradené a odsúhlasené v tom zozname sa mestská časť znovu 

bude vyjadrova ť ako dotknutý orgán. 

Čiže naozaj ideme do procesu, v ktorom mestská časť 

v žiadnom prípade nemôže by ť opomenutá. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pani poslanky ňa Krištofi čová. 

 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 06. júna 2013 

 137 

Ing. Alena Krištofi čová, poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Chcela by som len poveda ť na vystúpenie pána starostu, 

že lokalita Fixle bola na mestskej časti Ra ča urbanistická 

štúdia a mestská časť Ra ča k tomu nedala v stanovenej 

lehote svoje stanovisko.  

Takže to, že bolo klad, záporné nie je pravdivé. To  

stanovisko jednoducho v stanovenej dobe nebolo dané .  

Ďakujem.  Čiže Ra ča sa nevyjadrila. Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Pán starosta a poslanec Pilinský. 

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

Ja teda si dovolím poveda ť, že ur čite sa k tomu Ra ča 

vyjadrila  a vyjadrila sa dva krát záporne. Vyjadri la sa 

záporne minulý rok a vyjadrila sa aj tento rok. Tak že nie 

je pravda, že Ra ča sa k tomu nevyjadrila. Naše miestne 

zastupite ľstvo sa k tomu dva krát vyjadrilo negatívne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Diskutuje ďalej pán poslanec Kor ček. 
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JUDr. Tomáš   K o r č e k , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo, pán primátor. 

Znovu sa priklá ňam k tomu, aby tabu ľka číslo nula bola 

prerokovaná so všetkými mestskými časťami.  

K tomu, čo povedal pán poslanec Drozd, áno. Pán 

poslanec má pravdu, že môžu mestské časti pripomienkova ť 

v rámci pripomienkovacieho konania, ale nemajú žiad nu 

záruku, že ich pripomienka bude akceptovaná. Preto si 

myslím, že takéto prípadné diskrepancie medzi názor om 

poslaneckej skupiny mestského zastupite ľstva a mestských 

častí sa mali vykomunikova ť už dávno a mohl, mohli sme si 

teraz ušetri ť túto diskusiu. 

K pánovi poslancovi Borgu ľovi, ktorý povedal, že sa 

nie čo podarilo.  

No, ono sa to podarí až vtedy, ke ď budeme hlasova ť 

a ja nie som až taký optimistický ako pán poslanec Borgu ľa 

alebo pán primátor, pretože od zmien a doplnkov číslo dva 

už uplynul rok a pol a keby platilo to, že kontinuá lne 

každý rok budeme nie čo schva ľova ť, tak už by sme mali prvé 

zmeny a doplnky za sebou.  

Ja by som chcel len ctených kolegov upozorni ť, že ak 

z tohto materiálu nie čo vzíde a budú obstarané zmeny 

a doplnky číslo tri, tak o nich budeme rokova ť niekedy 

v septembri alebo v októbri 2014 pred vo ľbami, ke ď už 

v zásade ve ľa poslancov si bude robi ť predvolebnú kampa ň. 

A skúsenosti z minulosti sú také, že ani zmeny a do plnky 

číslo dva neprešli na konci volebného obdobia v roku  2010, 

ani ve ľký územný plán ešte to predchádzajúce volebné 
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obdobie v roku 2006. Takže ja si myslím, že tento 

optimizmus vôbec nie je na mieste. 

A ďalšia vec sa chcem opýta ť, pretože ja som si 

spo čítal tabu ľky jedna, dva, tri, bez tabu ľky nula, ktorá 

sa tu javí ako najspornejšia. Je tam sto, pardon, j e tam 

stosedemdesiatdva podnetov. Osobne si neviem predst avi ť, že 

sa bude o každom z týchto stosedemdesiatdva podneto v 

hlasova ť samostatne a myslím si, že sa to nedá ani per 

parte v zmysle stavebného zákona obstara ť.  

A preto sa chcem opýta ť, že či máme nejaký relevantný 

názor či ministerstva alebo obvodného úradu ako 

nadriadených orgánov, respektíve metodických orgáno v, že 

toto je možné. Pretože ja si myslím, že to možné ni e je, 

aby sme sa nedostali pred koncom tohto volebného ob dobia do 

situácie, ako sa tu viedli optimistické a budovate ľské 

re či, že sa bude z zmien a doplnkov číslo dva nie čo 

vylu čova ť.  

Zaoberali sme sa tým pomaly rok, vylú čili sme dvanás ť 

lokalít a potom sme zistili, že to je legislatívne nemožné. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Lebo ste to tak pripravili, pán poslanec.  

Faktickou poznámkou reaguje pani poslanky ňa 

Feren čáková. 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 06. júna 2013 

 140 

Gabriela   F e r e n č á k o v á , poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem, pán primátor. 

Ja by som sa chcela len prida ť k mojim podre, 

predre čníkom a podpori ť ich.  

Skuto čne malo by sa zvažova ť. Bu ďto na vypustení tej 

tabu ľky  o nula alebo prerokovaní s mestskými časťami. 

Pretože práca odborných pracovníkov magistrátu skut očne 

môže vyjs ť navnivo č a zmeny, ktoré sú, alebo teda podnety, 

ktoré sú v jednotlivých tabu ľkách, teda v tých ďalších, sú 

aj technického charakteru. Сhyby územného plánu, na ktorých 

naozaj čakajú teda jednak vlastníci pozemkov, ktorým to 

bolo tak nejako zle zadefinované, investori a tak ďalej. 

Takže podporujem  Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. 

Diskutuje ďalej pán poslanec  Šov čík. 

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

Vážený pán primátor, vážené zastupite ľstvo, chcem pri 

tomto bode poveda ť nie čo všeobecnejšie. 

Obecný poslanec má v podstate dva základné nástroje , 

ktorými môže riadi ť rozvoj svojej obce. A to je rozpo čet 

v príslušnom kalendárnom roku a územný plán. 
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Hlavné mesto Slovenskej republiky má svoj územný pl án 

a to je stabilný dokument, ktorý hovorí o tom, aký je náš 

názor na to stabilizované územie. Ale potom život p rináša 

situácie, kedy musíme pristúpi ť v rámci územného konania aj 

k zmenám a doplnkom.  

A to je situácia, v ktorej sa nachádzame. Pretože n aše 

mesto neni stabilným mestom, naše mesto je rozvojov ým 

mestom. Ešte stále musíme dop ĺňať v tomto meste funkcie, 

ktoré boli zanedbané, ich rozvoj, v predlošlom reži me. Ke ď 

napríklad diskutujeme o dia ľnici D4, ktorá je prepotrebná 

pre rozvoj nášho mesta a mnohé iné projekty. 

Ja som, rovnako ako poslanec Borgu ľa, spokojný s tým, 

že je to prvý krát, ke ď sa prerokujú zmeny a doplnky 

k územnému plánu hlavného mesta, kedy do tohto proc esu, 

okrem primátora a odborne spôsobilých pracovníkov 

magistrátu pre územné plánovanie, boli invovovaní a j 

poslanci, ktorí sú tí jediní, ktorí nesú politickú 

zodpovednos ť pred ob čanmi Bratislavy za rozvoj svojho 

mesta. 

A tu samozrejme chcem poveda ť, že boli sme zvolení 

v rôznych volebných obvodoch, ktoré predstavujú jed notlivé 

mestské časti, ale zárove ň máme zodpovednos ť aj za mesto 

ako celok. 

Ja by som bol ve ľmi rád, keby mohla by ť mestská časť 

Bratislava Staré Mesto rozvojovým územím, aby mohla  

pri ťahova ť nových ľudí. Ale napríklad na území Starého 

Mesta toto nie je možné a preto musím h ľadať nové rozvojové 
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územia v iných mestských častiach, kde žia ľ ale nemôžem by ť 

zvolený lebo som zvolený v obvode Staré Mesto. 

V poslednom období zaznamenáme nie len príliv 

obyvate ľstva do mesta, ale aj odliv obyvate ľov. Neviem, či 

ste si to všimli, ale ve ľmi ve ľa ľudí sa s ťahuje do Kitze, 

Heinburgu, Rajky, Bezenye a týmto strácame týchto ľudí, 

ktorí by mohli prispieva ť k rozvoju nášho mesta. A môžem 

vás ubezpe či ť, že tieto obce ich prijímajú z otvorenou 

náru čou, pretože títo ľudia predstavujú nie len ekonomický 

potenciál pre tieto obce, ale prinášajú aj ľudský 

potenciál, pretože sú vä čšinou, ako mám informácie od 

starostov týchto pri ľahlých obcí, sa aktívne zapájajú do 

komunitného života týchto obcí, kam prichádzajú. A všemožne 

ich tieto obce aj finan čne podporujú, aby sa tam usádzali. 

Preto je pre m ňa neprijate ľná diskusia, ktorá sa 

vedie, napríklad v mestskej časti Čunovo, pretože napríklad 

mestská časť Čunovo je presne tou časťou Bratislavy, ktorá 

musí zaznamena ť rozvoj. Proste nemôžu sa uzavrie ť sami pre 

seba v tejto chvíli, pretože to je pre naše mesto n ie je 

možné z dôvodu toho rozvoja. 

Samozrejme ja chcem , aby tento rozvoj mesta 

Bratislavy bol znesite ľný. Bol, aby to bol znesite ľný 

rozvoj nie len pre ob čanov Čunova, ale pre celé mesto. 

A práve preto sme zvolili tento postup, ktorý sme 

zvolili aj formou našej pracovnej skupiny, pretože to, čo 

dneska robíme je to, že jednotlivé zmeny a doplnky dávame 

na ur čitú štartovaciu líniu a nikde nie je povedané, že 
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tie, ktoré sa tam ocitli na tej štartovacej línii, sa 

ocitnú aj v cie ľovej rovinke.  

To je ten proces, do ktorého chceme by ť ako poslanci 

aj na ďalej involvovaní, aby sme presne dosahovali ten 

znesite ľný rozvoj, o ktorý nám ide. 

Čiže ja si myslím, že v tejto chvíli nerobíme ni č 

nesprávne a celkom isto podporím rozvoj znesite ľný nášho 

mesta. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Ďalší re čník je pán poslanec Kugler. 

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

Ďakujem za slovo, pán primátor. 

Podnet VR 3, ktorý je zaradený na samostatné 

hlasovanie a hlasovanie sa týka Pentagonu, známeho 

Pentagonu vo Vrakuni.  

Ja by som  chcel poprosi ť o podporu zaradenia tejto 

zmeny, nako ľko by to mohlo rieši ť tú nepriaznivú situáciu 

vo Vrakuni, vlastne v okolí Pentagonu. 

V sú časnosti prebieha spracovanie urbanistickej štúdie 

a tento podnet, zaradenie tohto podnetu podporuje a j pani 

starostka mestskej časti. 

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 starosta Sandtner už mal slovo, čiže mu nemôžem 

udeli ť slovo znovu. 

Pán poslanec Bendík je ďalší re čník. 

Nech sa pá či. 

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

Ďakujem pekne za slovo, pán primátor. 

Úplne súhlasím s tým, čo tu hovoril kolega Kríž. To 

znamená, máme tu nejaké štyri tabu ľky, o ktorých ideme 

hovori ť. Tieto štyri tabu ľky pre m ňa tvoria jeden balík. To 

znamená ako prvý návrh by som chcel da ť, aby sa o každej 

tabu ľke hlasovalo zvláš ť. Pretože inak by som hlasoval 

o jednom balíku, o dobrých aj zlých návrhoch. Nechc em 

hlasova ť za nejaké zhnité jab ĺčka, ako sme hlasovali, ke ď 

sme odsúhlasovali zmeny a doplnky 02. To je jeden n ávrh. 

Druhý návrh. Ak by prešiel ten návrh, aby sa vyradi l, 

vyradila tabu ľka nula, tak chcel by som da ť návrh na zmenu 

a to preradenie podnetu číslo KV 39 z tabu ľky nula do 

tabu ľky číslo dva. Pretože v tomto prípade ide o pozitívnu 

zmenu a, a to zmenu zástavby na zele ň. A myslím si, že 

Karlova Ves nepotrebuje žiadnu zástavu, Karlova Ves  

potrebuje už len zele ň. 

Ďakujem pekne. A ten svoj návrh dám písomne. 
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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. 

Ďalším prihláseným je pán námestník Budaj.  

Nech sa pá či. 

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

Ďakujem pekne, pán primátor. 

Dámy a páni, pred nami sú zmeny, ktoré verejnos ť 

ur čite uvíta, lebo odrážajú verejný záujem. Sú pred na mi aj 

zmeny, ktoré odrážajú iné záujmy. 

Za plus tohto materiálu a za čiatku rokovania o zmenách 

a doplnkoch číslo tri považujem oddelené hlasovanie. 

Oddelené hlasovanie otvára totiž možnosti najmä pre  

verejnos ť. Každý poslanec sa podpísal pod svoje návrhy. 

Každý poslanec bude hlasova ť, každý poslanec má šancu ich 

obhajova ť a verejnos ť má právo sa pýta ť. 

Mínusom je to, že napokon i jeden z členov tejto 

osobitnej poslaneckej komisie to nazval bianco šek.  Iný 

upozornil, že sa idú vyda ť verejné prostriedky, ale pritom 

nemáme mapy a niektoré zmeny nemajú podporu mestský ch 

častí. To je mínusom tohoto materiálu aj tohto rokov ania.  

Druhý mínusom je to, čo sa nedá inak nazva ť ako 

politizácia obstarávania, pretože stalo sa, že poli tici, my 

poslanci sme mali navrhova ť pravidlá, ale my sme, my sme 

pravidlá nenavrhovali, ale výnimky.  
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Ďalším mínusom je, že existuje zákon  o Bratislave, 

ktorý jasne hovorí a ur čuje inštitút hlavného architekta 

a ur čuje aj zodpovednos ť za obstaranie územného plánu. Čiže 

poslanci majú posudzova ť ale nie riadi ť proces obstarania 

územného plánu. 

Dámy a páni, malo by by ť v našom záujme dba ť na 

pravidlá a legitimitu každého procesu. Preto za 

najvhodnejší záver považujem, aby sme uznesením ten to 

zoznam vzali na vedomie. Také uznesenie si dovolím aj 

predloži ť. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Faktickými poznámkami dvaja poslanci chcú zareagova ť 

na vystúpenie pána námestníka. 

Pán poslanec Drozd. 

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

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Územné plánovanie a ja dúfam, že pán námestník Buda j 

sa so mnou zhodne, má ur čite aj politický rozmer. A tu 

naozaj plne súhlasím s so slovami môjho predre čníka 

poslanca Svena Šov číka, naozaj my sme, my sme zodpovední za 

rozvoj Bratislavy. Lebo na to sú napojené všetky ďalšie 

oblasti od financovania mesta a tak ďalej, a tak ďalej. 
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Čiže za riadený rozvoj a racionálny rozvoj mesta sme  

zodpovední my. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Faktickou poznámkou pán poslanec Kor ček. 

JUDr. Tomáš   K o r č e k , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo, pán primátor. 

Chcem nadviaza ť na pána námestníka Budaja a na to, čo 

povedal oh ľadom hlavného architekta, respektíve hlavnej 

architektky. 

Ja stále o čakávam, že pani hlavná architektka nám 

povie svoj názor na tento materiál. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Jen čík. 

Už sa prihlásila do diskusie, takže budete ma ť možnos ť 

ju po čuť. 

Nech sa pá či, pán poslanec. 

Radovan   J e n č í k , poslanec MsZ: 

Ja by som chcel zareagova ť pán Budaj. 
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Vy ste boli pri tom. Vy ste bol poverený rokova ť so 

starostami mestských častí. Čiže ak bol nejaký problém, Vy 

ste bol sú časťou toho materiálu. Ak bol nejaký problém, 

mali ste to poveda ť. Ak ste mali návrh na nejakú zmenu, 

pravidiel, mali ste ju poveda ť. 

Doteraz ste ni č nepovedali, teraz na záver, si myslím, 

že to je dos ť nekorektné takéto veci od Vás po čúva ť. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán námestník, chceš reagova ť na faktické poznámky? 

Len musíš stla či ť gombík, ktorý je ur čený na túto funkciu, 

čiže trojku. 

Na faktické poznámky reaguje pán námestník Budaj. 

Nech sa pá či. 

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

Pán Jen čík, budete to musie ť po čúva ť, tak ako ste si 

to vypo čuli aj Vašej komisii. 

Tam som Vám otvorene povedal čo si o tom postupe 

myslím, ibaže ove ľa tvrdšími slovami. Ja ich pripomeniem 

v procese, ak si o to budete koledova ť, ochotne znovu. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďalší prihlásený je pán starosta Krúpa. 

Pán starosta, nech sa ti pá či. 
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Ing. Jozef   K r ú p a , starosta mestskej časti Bratislava 

– Záhorská Bystrica: 

Ďakujem ve ľmi pekne, pán primátor, za slovo. 

Vážení páni poslanci, vážené pani poslankyne, v rám ci 

samostatného hlasovania by som chcel požiada ť o podporu 

materiálu ZB 7.  

Jedná sa o územie v rámci katastru Záhorskej Bystic e 

oproti Volkswagenu, oddelené cestou II/505. Jedná s a 

o nekonfliktné územie, ktoré je vlastne mimo obytný ch zón 

mestských častí. Je tam dobré dopravné napojenie. Sú časne 

si dovolím pripomenú ť aj vlastne logiku zmeny alebo teda 

zahrnutia do zmien alebo do spracovania zmien, z to ho 

dôvodu, že je tam vlastne ďalší rozvoj území, ktoré by 

súviseli s rozvojom samotného Volkswagenu, ako moto r 

slovenskej, slovenskej ekonomiky. 

Ďalej by som chcel zareagova ť troši čku ešte na pána 

poslanca Kor čeka, ktorý hovoril o tom, že neboli veci 

v tabu ľke nula prerokované. Z môjho poh ľadu môžem poveda ť, 

že veci, ktoré sú za Záhorskú Bystricu v tabu ľke nula, boli 

prerokované s pracovníkmi magistrátu. Tak isto na s tretnutí 

s pánom námes námestníkom pánom Budajom. To znamená , 

mestská časť je informovaná o všetkých veciach, ktoré sú 

v tabu ľke nula za zo strany Záhorskej Bystrice. 

Chcel by som ešte poveda ť aj takú vec, že zaradenie, 

alebo teda zaradenie tohto bodu pre spracovanie 

aktualizácie územného plánu ZB 07, myslím si, že by  bolo 

prospešné jednak pre mestskú časť a samozrejme pre celú 

Bratislavu a samozrejme teda ja z ekonomického h ľadiska 

v kone čnom dôsledku samozrejme zostáva na zvážení poslanco v 
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keď budú hlasova ť, či už to bude o rok, o presnej, teda 

začlenenia, o zmene územného plánu. 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Faktickou poznámkou reaguje pán poslanec  Kor ček. 

JUDr. Tomáš   K o r č e k , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Pán starosta som rád, že s Vašou mestskou časťou bol 

dosiahnutý súlad, ale sú tu aj mestské časti, konkrétne 

Čunovo alebo Nové Mesto, kde tento súlad nebol dosia hnutý. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Slovo má pani hlavná architektka. 

Nech sa pá či, pani architektka, máte slovo. 

Ing. arch. Ingrid Konrad,  hlavná architektka: 

Ďakujem za slovo. 

Vážené dámy, vážení páni, ke ď sme, ke ď bol stanovený 

deadline minulý rok na podávanie podnetov na zmeny 

a doplnky územného plánu mesta do septembra 2012, t ak som 

pred ĺžila tento termín až do decembra 2012. 
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Ja som presved čená, že mali ob čania a všetci ob čania 

dostato čný priestor oslovi ť mesto so svojimi zmenami, 

doplnkami. A treba aj poveda ť, že mesto vlastne odpovedalo 

pravidelne ako tieto doplnky prichádzali a reagoval o na ne 

v zmysle toho, či môžu by ť alebo nemôžu by ť zaradené do 

zmien a doplnkov ve ľkého územného plánu. 

Ja som bola, aj som podporovala pána primátora v to m, 

že politici musia ma ť právo a možnos ť a priestor, aby sa 

z toh, z týchto podnetov ob čanov, k týmto podnetom ob čanov 

vyjadrili a aby z toho vygenerovali skupinu podneto v, 

ktorými sa máme zapodieva ť. Je to, je to legitímne. 

Zúčastnila som sa aj ve ľmi intenzívne na spolupráci 

s oddele, s príslušnými oddeleniami magistrátu na v ýberu, 

na výbere zmien a doplnkov ako ich poznáte z tabuli ek 

jedna, dva a tri. Kde sme si stanovili ur čité kritériá, 

ktoré niekde, s nejakých dôvodov, potom neboli dodr žané. 

Nebudem to tu teraz do detailu  

Ten proces je ve ľmi komplikovaný a ja ako ho teraz 

vnímam a ako vznikla tabu ľka nula, nebola som ú častná práce 

komisie, ktorá vyberala tabu ľku nula, ale bola som 

primátorom vyzvaná, aby som sa k stavu dvadsiate, 

dvadsiatemu piaty, čiže k 20-temu máju 2013, k tomuto stavu 

vyjadrila. 

Môžem Vás o tomto vyjadrení poinformova ť.  

Nebolo, neviem z akých dôvodov, zaradené do tohoto 

materiálu, je to taký môj všeobecný postoj k tomuto  

procesu. Pred tým jak to pre čítam, dop ĺňam to, že ešte raz, 

som presved čená, že vy máte ako prvý asi vybra ť a ur číte 
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z tých podnetov obyvate ľov a poveda ť áno, my zastupujeme 

verejný záujem a vidíme, že obyvatelia chcú toto a musíme 

vytvori ť balík. 

Ale som aj presved čená, že sa môžeme použi ť, pou či ť 

z tohoto procesu a že vlastne ke ď ja sa mám k tomu, k tej 

tabu ľke nula teraz vyjadri ť a podpori ť a diskutova ť to 

s vami aj s komisiou, nemám na to priestor. Sami to  vidíte, 

neni, je to tak nastavené, že nemám na to priestor.  Preto 

som sa už toho 20-teho mája vyjadrila všeobecne k c elému 

procesu.  

Chcem naozaj ešte raz podotknú ť, že ke ď ste ma volili, 

tak ste volili človeka a môže tu sedie ť hocikto, ktorý má 

zabezpe čova ť obstaranie územnoplánovacích podkladov, ktorý 

má organizova ť spracovanie územného plánu hlavného mesta 

a jeho aktualizácie a ktorý koordinuje územnoplánov aciu 

činnos ť na území Bratislavy a tak ďalej, a tak ďalej. 

Z toho ako vnímam moju pozíciu, ja si myslím, že sa  

posunula z tých pozícií minulých, lebo až z h ľadiska mojej 

funkcie môžem by ť aktérom pod ľa zákona alebo doplnkov 

zákona o Bratislave z roku 2008. Ale je to ešte vo vývoji. 

Ja to teda takto vnímam. 

Ešte raz k tej mojej, k tomu všeobecnému vyjadreniu . 

Cie ľom všetkých nás, odborníkov na magistráte a vás je 

iste rozvíja ť udržate ľné mesto z h ľadiska zachádzania 

z kultúrnym dedi čstvom, prírodným bohatstvom, vytvára ť 

podmienky pre tvorbu priaznivého hospodárskeho a so ciálneho 

rozvoja. To by nemali by ť frázy.  
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Preto som presved čená, že popri tých základných 

kritériách , ktoré poznáte a ktoré tu už viackrát o dzneli 

a ktoré som ja spomenula, treba ma ť na zreteli aj ostatné 

strategické dokumenty hlavného mesta, ako je Plán 

hospodárskeho a sociálneho rozvoja, Dohovor primáto rov, 

Zásady ochrany pre vybrané sektory pamiatkovej reze rvácie. 

Pretože od vzniku územného plánu a jeho schválenia,  aj od 

schválenia zmien a doplnkov územného plánu 02, boli  

schválené ďalšie dokumenty, ktoré vplývajú, vplývajú na 

ďalší rozvoj mesta ve ľkou mierou a ktoré vplývajú aj na 

spracovávanie zmien a doplnkov 03, keby som to takt o 

nazvala.  

Je to napríklad aj zvýšená ochrana prírodných území . 

Z toho vyplýva aj zmena a doplnok vlastne trasovani a 

dia ľnice D4. Kde medzitým, alebo v tom procese sa vlas,  sa 

nám zvýšila ochrana prírodných území a musíme vlast ne 

v rámci tohoto uvažova ť inou trasou, alebo proste h ľadať 

iné riešenia. 

Preto by som naozaj rada tu na tejto pôde ešte raz 

povedala, že my, ako odborníci, musíme (gong), aby sa 

vám... 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Môžte pokra čova ť. 

Ing. arch. Ingrid Konrad,  hlavná architektka: 

Môžem? 
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Aby sa sme vás navigovali aj vo vašom rozhodovaní 

a vám boli aj nápomocní v tom, v tom procese, ako v y do ňho 

vstupujete. Musíme jasne stanovi ť čo vlastne majú tie zmeny 

a doplnky tomu územnému plánu. Oni na jednej strane , 

samozrejme že umož ňujú a poviem to úplne jednoducho, 

umožňujú niekomu jeho územie zastava ť tak, ako on zo svojej 

pozície má predstavu. A ke ď nás presved čí, že v tom územnom 

pláne to proste nie je dobre zadefinované a že, že vlastne 

tá časť je iným spôsobom zastavite ľná, my povieme, áno, ve ď 

to je výborný nápad. To je ove ľa lepšie z h ľadiska 

verejného záujmu a tak ďalej.  

To je jedna stránka veci. Ale sú tu druhé stránky 

veci, aby sme sa my dostali k tomu, aby sme mali ja sné 

kritériá toho posudzovania. Nemôžme, my ako odborní ci 

musíme mať jasné kritériá. Ja si beriem príklad z mesta 

Viedne, kde je desa ť kritérií, ke ď sa  má zmeni ť územný 

plán, ktorý sa nemôže zmeni ť vo svojom základe a vo svojej 

prapodstate, vo svojej textovej časti, vo svojich cie ľoch. 

Veď my nemôžme do ňho zasiahnu ť tak, že vlastne by sme, 

poviem teraz úplne ako, pritiahnem za vlasy, urobil i toto 

mesto iné ako ho ten územný plán stanovil, že sa má  

rozvíja ť udržate ľným spôsobom a tak ďalej. Preto som 

napísala a budem sa usilova ť o to, aby ste, aby ste pri 

ďalších zmenách a doplnkoch, ktoré dúfam a naozaj na  tom 

pracujme, aby boli už zahájené v januári, aby, aby som vám 

vlastne tento materiál predložila, aby sme, sme o t om mohli 

diskutova ť. 

Čiže ak ide o zmenu zastavite ľného územia, či na 

navýšenie indexov alebo zníženie indexov, malo by s a jedna ť 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 06. júna 2013 

 155 

o skvalitnenie toho mesta a vlastne vytvori ť pre toto 

prostredie nový potenciál.  

Nechcem to tu ve ľmi doširoka, ale asi, asi rozumiete, 

čo tým myslím. 

Ďalej, ak ide pre, pri zabezpe čení plôch nutných na 

bývanie a pri zoh ľadnení vývoja obyvate ľstva, to sú 

závažné, to je závažný krok, ktorý, ktorý mesto by malo ma ť 

veľmi deklarovaný ko ľko tu máme bytov, aké máme, aké mám, 

akú máme bytovú situáciu? Ako pán poslanec Šov čík povedal, 

pre čo sa nám s ťahujú ľudia von? My toto nemáme naozaj do 

dôsledku dosledované a my vám teraz nevieme poveda ť, že, že 

keď príde niekto s, s ná, s návrhom, že chce zmeni ť územie 

na menej zastavite ľné, hoci v územnom pláne je to územie 

zastavite ľné viac, alebo naopak, tak, tak musíme to naozaj 

celé rozbali ť a nanovo posudzova ť. 

Čiže my musí, my sme ako mesto, ako hlavné mesto 

povinný uspokojova ť požiadavky obyvate ľov na sú časné 

bývanie. To je bod dva. 

Zárove ň musíme ale v rámci, v rámci, ke ď naštudovávame 

tieto územia, ako sami viete a sa tu o tom diskutov alo, 

podkladom pre každú zmenu je z nášho slovenského 

zákonodarstva je, musí by ť prerokovaná urbanistická štúdia, 

ktorá stanoví: Toto územie v rámci, táto časť územia bude 

zastavaná, iná časť nebude zastavaná.  

Nemôžme my dovoli ť, z h ľadiska konceptuálneho rozvoja 

mesta, aby proste tuná vznikol nejaký individuálny názor. 

To musí by ť zase v konsenze, aby to zastavané a nezastavané 
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územie, ako keby sa spojilo s ďalšími zastavanými 

a nezastavanými územiami. A najmä z h ľadiska vývoja 

udržate ľného mesta. A podpori ť udr, udržate ľnos ť mesta je 

veľmi dôl, kladiem tu dôraz na tvorbu nového verejného  

priestoru, ktorý bol v minulosti ve ľmi zanedbávaný. Čiže 

tvorba verejného priestoru. 

Ďalším bodom je je, že tento verejný priestor, že, ž e 

máme dbať na, na do roku 2020 nemusíme len, len eliminova ť 

naše energetické nároky ako mesta. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ešte minútu, pani architektka. 

Ing. arch. Ingrid Konrad,  hlavná architektka: 

Aha, pardon. 

Tak ďalej som tam ma, ďalej, ďalej treba presadzova ť, 

že podporujeme mestskú hromadnú dopravu, pešiu 

a cyklistickú dopravu. Čiže ke ď sa, ke ď sa nejaké územie 

predeklaruje na bývanie, my musíme tam dotiahnu ť verejnú 

mestskú hromadnú dopravu. A musíme si poveda ť, máme na to 

teraz peniaze, alebo nemáme na to teraz peniaze. 

Ďalším bodom je vytváranie pracovných príležitostí, 

ktoré sú ve ľmi dôležité, aby nám nevznikali len monofunk čné 

územia, ako bolo doteraz. 

Ďalej, aby som to teda skrátila, je ten ekologický 

prístup k zástavbe. Ve ľmi dôležitý. Ochrana krajiny. 
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A ďalej máme, máme ve ľa iniciatív za zastavanie plôch 

pre medicínsku starostlivos ť, pre sociálne inštitúcie, 

polikliniky aj školy, s ktorým sa najmä, (gong), s ktorými 

sa najmä boria mestské časti.  

Čiže musíme si stanovi ť pravidlá hry. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne pani architektke. 

Faktickou poznámkou reaguje na jej vystúpenie pán 

poslanec  Kríž. 

Mgr. Oliver   K r í ž , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Myslím, že išlo o celkom hodnotnú prednášku. To by sa 

malo robi ť. Ja som tam zachytil jednu takú skuto čnos ť, že 

mesto by malo ma ť dlhodobú, dlhodobú koncepciu rozvoja.  

Moja otázka znie v prvom rade, že či to práve nespadá 

do útvaru hlavného architekta, čiže či vlastne sme 

nerozprávali o zadaní, ktoré by mala nap ĺňať pani hlavná 

architektka, po prvé. 

A po druhé, za tých desa ť minút som nepo čul názor, čo 

si myslí o tej tabu ľke nula. Či je za, alebo proti. 
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Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Za ťovi č je ďalší prihlásený. 

Nech sa pá či. 

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

Ja by som chcel nadviaza ť na pána starostu Sandtnera 

o Ve ľkej lúke. 

Musím poveda ť, že pán starosta má vo ve ľa veciach 

pravdu. Naozaj Ve ľká lúka je v dezolátnom stave, treba 

s tým nie čo robi ť. Ale sú tam ur čité veci, ktoré proste 

tiež nepovedal. 

Sú ľudia za to,  sa zmena, aby Ve ľká lúka sa zmenil 

územný plán, ale sú viacej ľudia, ktorí sú proti, aby sa 

zmenil územný plán Ve ľkej lúky.  

A myslím, že pán starosta tiež na to myslel, že tam  

budú ve ľké problémy, budú petície a preto chcel, aby išli 

tieto, územný plán až do zmien a doplnkov 04, nako ľko tu 

vidím tiež, čítam teraz z miestneho zastupite ľstva 

v Dúbravke z uznesenia: 

Zabezpe čí náležitostí, aby prvá etapa urbanistickej 

štúdie Ve ľká lúka bola do zmien a doplnkov 4. Áno? Preto si 

myslím, že by bolo vhodné, keby ešte bola nejaká ve rejná 

diskusia v Dúbravke a na základe tej verejnej disku sie by 

potom sa to zmenilo. 

Čiže ja sa priznám, budem hlas, sa zdržím hlasovania , 

nako ľko sú ľudia za aj proti. Ja myslím, že aj pán starosta 
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Sandtner tiež myslel, že nejakú verejnú diskusiu eš te 

urobí, ale nestihol urobi ť. Čiže bolo by vhodné, keby sa 

teraz to ešte pozdržalo tento, táto zmena. 

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Diskutuje druhý krát pán poslanec Bendík. 

Nech sa pá či. 

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

Ďakujem za slovo, pán primátor. 

Ospravedl ňujem sa, ja som ešte zabudol jednu otázku na 

Vás adresova ť. 

V súvislosti so zmenou územného plánu na Krá ľovej hore 

bolo prijaté uznesenie dvadsiatehoštvrtého štvrtý m yslím, 

kde sme Vás požiadali o to, aby ste za čali obstaráva ť zmenu 

územného plánu na Krá ľovej hore. Na druhej strane v tomto 

materiáli, ktorý sa prijíma, tak čítam, že žiadame Vás, aby 

ste za čali, alebo zabezpe čili zahájenie obstarávania a tá 

Krá ľová hora je v tabu ľke jedna. 

To znamená, moja otázka je, za čalo sa, za čal sa 

obstaráva ť ten územný plán na Krá ľovej hore alebo čaká sa 

iba na , ešte na tento podnet, alebo na tento bod? 
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Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec, to uznesenie je prijaté tak, ako ste 

povedali. Samozrejme, že sa obstaráva. Pretože to 

rozhodnutie urobilo zastupite ľstvo podstatne skôr. My 

budeme schopní Krá ľovú horu pripravi ť na prerokovanie 

s dotknutými orgánmi podstatne skôr možno ako iné p odnety. 

Sme tam naozaj ďalej. 

Čiže my sme konali. Vieme Vám to zdokumentova ť. To nie 

je žiadny problém.  

Tu sme to dali len pre poriadok, aby ste videli roz sah 

tých zmien, ktoré nás čakajú v tom ďalšom období. 

Pán poslanec Kor ček faktickou reaguje na pána poslanca 

Bendíka. 

JUDr. Tomáš   K o r č e k , poslanec MsZ: 

Ja som chcel pána poslanca Bendíka doplni ť a chcel som 

sa opýta ť to, čo on. Pretože za čiatok obstarávania, je 

v zmysle zákona vyhotovenie návrhu zmien a doplnkov  

územnoplánovacej dokumentácie. 

Takže máme taký návrh, alebo akým spôsobom sa za čalo 

obstaráva ť? 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Máme taký návrh.  

Pán starosta Šramko. 

Ing. Peter   Š r a m k o , starosta mestskej časti 

Bratislava - Lama č: 

Ďakujem, pán primátor. 

Chcem ve ľmi stru čne a jasne poveda ť, zmeny územného 

plánu, ktoré sa týkajú mestskej časti Lama č sú kryté 

platným uznesením, nemáme problémy a som za to, aby  sa 

v tejto časti prijalo platné uznesenie. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Pani starostka Ožvaldová faktickou poznámkou. 

PhDr. Alžbeta   O ž v a l d o v á , starostka mestskej časti 

Bratislava – Podunajské Biskupice: 

Ďakujem za slovo. 

Chcem sa pripoji ť k pánovi starostovi. Takisto za 

mestskú časť Podunajské Biskupice, všetky zmeny, ktoré sú 

tu zahrnuté do rôznych tabuliek, sú uznesením potvr dené 

nášho miestneho zastupite ľstva. Prerokované aj na 

magistráte. 
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A chcela by som pri tejto príležitosti upozorni ť na 

jednu vec. V tabu ľke nula sa nachádza jedna ve ľmi dôležitá 

vec pre každého. Zmena trasy dia ľnice D4.  

Poprosím vás, nezabudnite na to, ak náhodou dnes to to 

sa neschváli, náhodou celá tabu ľka nula sa vynechá, tak 

prosím vás pekne, nemôže sa vyda ť EIA, na časť Kotelec, 

Prievoz pri trasovaní rýchlostnej cesty R7. Je to v erejný 

záujem. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne pani starostke. 

Pán starosta Krúpa chce ešte reagova ť na svojho 

kolegu. 

Ing. Jozef   K r ú p a , starosta mestskej časti Bratislava 

– Záhorská Bystrica: 

Ďakujem pekne. 

Obdobne za Záhorskú Bystricu by som chcel poveda ť, že 

všetky podnety, ktoré sú dané, boli schválené v rám ci 

miestneho zastupite ľstva a sú s vedomím mestskej časti. 

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 
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Pán poslanec Pilinský. 

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

Ďakujem. 

Ja myslím, že je možné z tabu ľky nula tú dia ľnicu 

prehodi ť do tabu ľky dva. Takže ja si myslím, že to vieme 

elegantne vyrieši ť. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Pani architektka, Vy ste už mali desa ťminútové 

vystúpenie, čiže Vám nemôžem da ť slovo pretože to je 

v rozpore s pravidlami.  

Chcem vážených pánov poslancov a poslankyne informo vať 

o tom, že máme osem prihlásených ob čanov, ktorí by chceli 

vystúpi ť v našej diskusii.  

Je to pán Matej Nagy, pani Renáta Čaplová, pán Igor 

Pompa,  pán Marián Lu čani č, pán Juraj Necpal, pani Elena 

Pätoprstá, pán Miro Š čibrány a pani Lívia Poláchová.  

Chcem sa Vás opýta ť, či súhlasíte s tým, aby dostali 

obyvatelia slovo? 

Kto súhlasí, prosím, zdvihnite ruku. 

(Hlasovanie.) 

Konštatujem, že je to vä čšina a v tomto poradí budeme 

diskutova ť. 
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Pán Matej Nagy ako prvý.  

Pani kolegy ňa ma informovala, že možno tu nie je, čiže 

ja len vyzývam pre poriadok, pretože sa prihlásil a ko prvý 

do diskusie. Ak odišiel, pod ľa rokovacieho poriadku stráca 

poradie a prosím pani Renátu Čaplovú. Pripraví sa pán Igor 

Pompa. 

Pravidlá sú pre všetkých rovnaké.  

Nech sa pá či, môžte tu k mikrofónu. Máte tri minúty na 

vystúpenie a na to, aby ste sa vyjadrili k tomu bod u, ktorý 

teraz prerokováme.  

Nech sa Vám pá či. 

Občianka   Renáta   Č a p l o v á :  

Ďakujem pekne. 

Pán primátor aj páni poslanci. Som Renáta Čaplová, som 

poslanky ňou mestskej časti Bratislava – Čunovo a som 

predsedky ňou peti čného výboru, ktorá, teda petície je za 

nerozširovanie územia na výstavbu katastrálneho úze mia 

Čunovo nad rámec schváleného územného plánu hlavného  mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy rok 2007. 

Mám tu so sebou peti čné hlasy, ktorých predpokladám, 

že bude ešte viac, ale silu tých hlasov mám tuná a cítim 

ju. Čiže prišla som demonštrova ť, prišla som demonštrova ť 

vôľu všetkých ob čanov Čunova, ale aj tých, ktorí sa pridali 

k petícii, čo je, čo sú ob čania z Rusoviec, aj z Jaroviec, 

pretože sa ten problém ich dotýka. A takisto zastup ujem aj 

prevažnú časť našich poslancov, pretože stanovisko 
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miestneho zastupite ľstva bolo čo aj čítala pani poslanky ňa 

Feren čáková a pani starostka našej mestskej časti, že 

nesúhlasíme s rozvojom nad rámec územného plánu.  

Nechceme, aby sa rozširoval, rozširovalo územie do 

ornej pôdy, do lesov, pretože územný plán, ktorý je  u nás 

nastavený, ešte nie je zastavaný. Tam je ešte sedem desiat 

percent plôch nezastavaných, to je jedna vec.  

A preto, prišla som teda ešte raz, demonštrujem vô ľu 

občanov a stanovisko miestneho zastupite ľstva. Takisto 

stanovisko mestskej časti k tým podnetom ČU 1, ČU 7 a ČU 

17, aby neboli zaradené do zmien a doplnkov. Naozaj , 

v Čunove je plôch na stavanie dos ť.  

Čo potrebujeme. Najskôr potrebujeme od vás, aby ste 

vy, ako mestské zastupite ľstvo podporili vo Va, v rozpo čte 

mesta finan čné prostriedky na to, aby sa vybudovala, nie 

vybudovala, ale rozšírila vstupná komunikácia doslo va po 

celej d ĺžke, po celej d ĺžke. 

Ďalej potrebujeme, aby ste Vy, ako pán primátor aj 

všetci poslanci lobovali aj na vládu, aby sa vybudo val 

dia ľni čný napája č, aby sme sa my odtia ľ dostali. Potom sa 

môžme rozvíja ť ďalej.  

Potom. Ešte teraz nie, ešte máme územia na stavanie  

dos ť.  

Neviem, či ešte nie čo, ale myslím, že som povedala 

všetko to, čo som chcela poveda ť. 
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A myslím si, že tá sila tuná je, tých ob čanov. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem ve ľmi pekne za Vaše vystúpenie, pani Čaplová. 

Dávam priestor pre vystúpenie pána Igora Pompu, kto rý 

sa prihlásil ako ďalší do diskusie.  

Pripraví sa pán Lu čani č. 

Nech sa pá či pán Pompa. 

Občan  Igor   P o m p a :  

Krásny dobrý de ň želám.  

Ja budem ve ľmi stru čný, aby som neoberal váš čas.  

Úvodom by som sa chcel vyjadri ť, že som orientovaný 

pravicovo, doposia ľ. Nako ľko moje presved čenie som zmenil 

po návrhu a zoh ľadnení tabu ľky nula, kde môj súkromný 

majetok poslanci z SDKÚ chcú pretransformova ť na zele ň.  

Takže ja vás žiadam, aby tabu ľka nula nebola schválená 

a aby sa zoh ľadnili vlastnícke práva.  

To je všetko z mojej strany. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Tu, tu chcem zareagova ť, že ke ď sa aj schváli tabu ľka 

nula, nebude Vám ubrané žiadne vlastnícke právo, le bo Vy, 

ako vlastník pozemku budete sú časťou toho obstarávania. 
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Budete sa ma ť možnos ť k nemu vyjadri ť a Vaše pripomienky 

budú zoh ľadnené v tom celom procese.  

Čiže to nie je tak, že niekto rozhodne o Vás, bez Vá s. 

Ten postup, ktorý stanovuje stavebný zákon Vám dáva  ve ľký 

priestor na to, aby ste ten výsledok mohli ovplyvni ť. 

To len fakticky hovorím vo vz ťahu k Vám, vo vz ťahu ku 

všetkým ďalším, ktorí chcú ... 

(poznámka: po čuť hovor zo sály) 

Občan  Igor   P o m p a :  

Nemy, nemyslím si, že to ľko návrhov, ktoré tu je, že 

jednotlivo sa budú prechádza ť. Akože, to neverím tomu. 

Ja som v dvetisícomdeviatom, pán primátor, kupoval 

pozemok, kde je funk čné, funk čný kód je 102 malopodlažná 

výstavba a bez toho, aby m ňa niekto informoval, aby ma m ňa 

niekto vyzval, niekto že si prihrieva politickú pol ievo čku 

na mojom súkromnom pozemku, za čo ja som zaplatil chce 

zmeni ť funk čnú,  funk čné využitie. 

Som presved čený, že sa dotýkajú niektorí poslanci 

mojich základných práv a majetkovej podstaty. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne za Vaše vystúpenie, pán Pompa. 

Dávam priestor pre vystúpenie pána Lu čani ča. 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 06. júna 2013 

 168 

Pripraví sa pán Necpal. 

Nech sa pá či. 

Občan  Marián   L u č a n i č :  

Dobrý de ň pán primátor. Ďakujem za slovo.  

Vážené dámy poslankyne, vážení poslanci, moje meno je 

Marián Lu čani č. Som obyvate ľom mestskej časti Bratislava – 

Dúbravka. Taktiež som spoluvlastníkom časti pozemkov jednej 

z prejednávaných lokalít, jedná sa o Ve ľkú lúku, čiže 

lokalitu medzi Dúbravkou, Devínskou kobylou, železn icou 

a Technickým sklom.  

Chcel by som vás v mene svojom a teda aj ľudí, ktorí 

ma požiadali o toto vystúpenie, myslím tým hlavne 

vlastníkov pozemkov ale aj časti ob čanov z mestskej časti 

Dúbravka, požiada ť o podporu tejto lokality tak, ako je 

uvedená v materiáli, ktorý už bol schválený teda v mestskej 

rade, následne je predložený na dnešné rokovanie.   

Tak, ako spomínala aj pani hlavná architektka, mes,  

jedna z úloh mesta je, aby zabezpe čilo rozvoj a bývanie pre 

svojich obyvate ľov.  

Dosť ve ľa obyvate ľov Dúbravky, myslím teda aj 

pôvodných obyvate ľov, nemalo možnos ť práve preto, že  

chýbala takáto usmernená, regulovaná zóna, stava ť si 

rodinné domy a rodinné bývanie touto formou pretože  zatia ľ 

len zahus ťovalo sa sídlisko alebo žia ľbohu tak, ako bolo 

spomenuté, prišlo k divokej výstavbe v lokalite Tav árikova 
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osada, až teda na pár drobných výnimiek, nejakých m iest kde 

vzniklo štyri – pä ť domov a tak ďalej. 

Je priestor skuto čne teraz pre zaregulovanie tejto 

lokality tým, že zárove ň vzniknú aj predpoklady pre ochranu 

prírodného územia Devínskej kobyly. Bude tam pásmo 

nízkopodlažnej rodinnej zástavby, ak to bude schvál ené. 

Takisto vzniknú predpoklady pre ochranu archeologic kého 

náleziská, pretože tí, ktorí tam budú stava ť, budú musie ť 

samozrejme požiada ť o stavebné povolenie. To je všetko 

sprevádzané stavebným doh ľadom alebo doh ľadom inštitúcií, 

ktoré sa prihlásia ako ú častníci konania aj prípadný 

záchranný archeologický výskum a podobne. 

Toto však nebude možné pokia ľ v tom území bude 

prebieha ť divoká výstavba alebo ako bolo tiež spomínané, ak 

by ste navštívili danú lokalitu, vyrastá tam jedna 

neutešené ve ľká skládka, ktorá už odhadovo má asi tridsa ť 

árov. A bolo by ve ľmi zle, keby takýto trend práve v tejto 

vzácnej lokalite pokra čoval. 

Čiže dovo ľte mi, aby som vás v mene teda vlastníkov, 

ale aj ur čitej časti ob čanov Dúbravky požiadal, aby sa dalo 

tam stava ť, aby mali možnos ť uplatni ť si bývanie 

v lokalite, ku ktorej majú dlhoro čné väzby a neodchádzali 

nám do satelitov alebo blízkeho zahrani čia. 

Veľmi pekne vám ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne za Vaše vystúpenie, pán Lu čani č. 
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Dávam priestor pre vystúpenie pána Necpala. 

Nech sa pá či, pán Necpal, máte slovo. 

Pripraví sa pani Pätoprstá. 

Občan  Juraj   N e c p a l :  

Vážené poslankyne, vážení poslanci, pán primátor, 

dovo ľte mi, aby som pridal jeden príspevok na tému mests ká 

časť Čuňovo. 

Pani poslanky ňa a starostka Feren čáková spomenula, že 

v rámci tohto územia boli spravené dve petície. Jed nu 

z nich pre čítala v plnom rozsahu, dovo ľte mi, aby som aj ja 

pre čítal druhú petíciu, ktorá bola takisto pripravená 

a podpísaná sedemstotridsa ťdva ob čanmi za tri dni. 

My, dolupodpísaní, žiadame a podporujeme zmenu 

aktuálneho územného plánu hlavného mesta Slovenskej  

republiky Bratislavy v mestskej časti Čuňovo na tých 

plochách, ktoré sú majetkovo právne vysporiadané a ktorých 

rozvoj preukázate ľne prinesie modernizáciu existujúceho 

alebo budovanie novej verejnej infraštrušktúry a ob čianskej 

vybavenosti. Podporuje investorov, ktorí sú schopní  a majú 

záujem investova ť do rozvoja mestskej časti Čuňovo. Uvedené 

požadujeme v súlade so záujmami o vytvorenie a rozv oj 

daného územia a verejnej infraštruktúry, zvýšenia 

atraktivity danej lokality, vytvorenia podmienok pr e rozvoj 

súkromného podnikania a zvýšenia stability daneho, daného 

územia. 
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Tento, túto petíciu podpísalo sedemstotridsa ťdva 

občanov Čuňova a Bratislavy. A pevne verím, že poslanci 

zoh ľadnia aj názor druhej ve ľkej skupiny obyvate ľov Čuňova 

a tohto mesta. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Mestská časť sa volá Čunovo. To len tak pre poriadok 

hovorím, lebo na to si nevieme zvyknú ť a snažíme sa to 

mäkči ť tam, kde to nepatrí.  

Poprosím pani Pätoprstú.  

Vzhľadom na to, že ten mikrofón nám trošku šumí, ja 

Vás pozvem tuná k nášmu re čníckemu pultu. Je to trošku 

ďalej ale bude Vás lepšie po čuť, tak ako aj pána 

Ščibrányho, ktorého prosím, aby sa pripravil na vystú penie. 

Nech sa pá či pani Pätoprstá. 

Občianka Elena   P ä t o p r s t á :  

Ďakujem za túto zaujímavú polohu na príspevok.  

Chcem vás ve ľmi pekne poprosi ť, aby ste v návrhu 

uznesenia bod A a B zobrali iba na vedomie. A chcel a by som 

vás ve ľmi poprosi ť, aby ste bod C úplne vylú čili z Vášho 

rozhodovania. 
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Pôvodne som chcela hovori ť viac, ale asi nebudem ma ť 

na to čas.  

Totižto bodom C aj ke ď si ve ľmi vážim mnohých členov, 

ktorí tam sú, vytvárate nesmierne korup čný priestor. Pre 

budúcnos ť je to precedens ve ľmi vážny. To si tam rovno 

môžte da ť aj bankové ú čty. 

Tento postup, ktorý bol zvolený je trošku 

neštandardný. Predstavte si, že územný plán je záko n. 

A vytvorí sa nejaká pracovná skupina poslanecká, po litická, 

ktorá bude doslovne pod ľa potreby zaujíma ť stanoviská. Toto 

je vyslovene priestor pre korupciu a neštandardný p ostup.  

Na tvorbe územného plánu, orgánom územného plánu sú  

zastupite ľstvá mestských častí. To, čo sme tu po čuli, že 

niektoré podnety nesp ĺňajú, alebo nemajú súhlasy mestských 

častí, je ve ľmi vážne. Preto vás ve ľmi prosím, aby sme ten 

proces posunuli a nezamietali, zárove ň aby ste nedávali 

bia, bianco šek, skúste ten bod A a B spoji ť a vzia ť iba na 

vedomie a bod C, prosím vás o to naozaj, je to ve ľmi 

neštandardné a vytvára to priestor pre precedens, k torý 

v budúcnosti by mohol by ť ve ľmi vážny. 

Ďakujem. 

(poznámka: je po čuť potlesk)  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pani poslanky ňa, na to musím reagova ť ja, pretože 

neviem o čom hovoríte. Ale absolútne Vám nerozumiem.  
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Ak vytvoríme od za čiatku celého procesu priestor, aby 

pri príprave postupe obstarávania boli poslanci, 

zástupcovia verejnosti a aby bola informovaná 

prostredníctvom nich verejnos ť, aby mohli zauja ť 

stanovisko, že mesto robí možno nie čo, čo sa im nepá či 

a predložili to na tomto zastupite ľstve, ja nerozumiem, čo 

je na tom korup čné. 

Rozhodnú ť na konci d ňa budú poslanci prostredníctvom 

všeobecnezáväzného nariadenia. Ale to je až na konc i. Ja sa 

snažím o to, aby boli od za čiatku pri tom. To je pre m ňa tá 

pracovná skupina, ktorá ke ď bude ma ť pocit, že mesto robí 

nie čo, čo nie je v súlade s tým kone čným rozhodnutím, tak 

to v čas môže poveda ť. Povie to verejne. To je napísané 

v tom uznesení a takto sa budem snaži ť informova ť v tých 

dvojmesa čných intervaloch ako komisiu aj verejnos ť. 

Kde tam vidíte priestor na korupciu, pani poslanky ňa? 

Ja tomu vôbec nerozumiem. Ja tomu vôbec nerozumiem.  

Tá skupina je ur čená na to, aby monitorovala činnos ť 

odborných zamestnancov, aby poslanci sa ne, nestret li 

s tými návrhmi až na konci a proste potom boli prek vapení, 

že čo sme tam vlastne napísali. 

(poznámka: po čuť hovor zo sály, nie je rozumie ť) 

Zaujíma,  

(poznámka: po čuť hovor zo sály, nie je rozumie ť) 

nie odborné, stanoviská zaujmú politické, pretože s ú 

to  politici. 
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(poznámka: po čuť hovor zo sály, nie je rozumie ť) 

Ja Vám rozumiem, ale zaujíma ť stanoviská znamená, že 

tie stanoviská budú tlmo či ť mestskému zastupite ľstvu, lebo 

ich mestské zastupite ľstvo poverilo touto funkciou. 

Zriadilo si svoju pracovnú skupinu tak, ako to urob i ť môže 

pre každý problém, ktorý považuje za dôležitý.  

Uvidíme ako to bude fungova ť, ale ja si myslím, že tie 

obavy, ktoré ste tu vyslovili, možno až urážajú týc h, ktorí 

v tej skupine majú by ť, pretože nerozumiem vôbec ako pre čo 

by to tento kontext  a tento podtón malo ma ť.  

Je to práve naopak. To je skupina, ktorá bude 

kontrolova ť, či všetko beží tak, ako na za čiatku bolo 

nastavené tým dnešným rozhodnutím o rozsahu zmien a  potom 

to smerovalo k nejakému konkrétnemu výsledku. 

Prepá čte, že som do toho vstúpil, ja dám priestor aj 

na faktické.  

Ešte máme tri vystúpenia.  

Pán Š čibrány je ďalší prihlásený. 

Áno, nech sa pá či. Pán Š čibrány už je pri mikrofóne. 

Pripraví sa pani Poláchová. 

Občan   Miro   Š č i b r á n y :  

Dobrý de ň dámy a páni, pán primátor. 

Ďakujem za udelenie slova. 
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Ja by som sa rád krátko vyjadril k podnetu RA/2, kt orý 

sa objavil v podkladoch k aprílovému zasadaniu mest ského 

zastupite ľstva v tabu ľke nula, pri čom k tomuto podnetu bolo 

uvedené, že ho podala mestská časť a podporili ho nezávislí 

poslanci.  

Keď sme preverovali kto za mestskú časť tento podnet 

podal, z magistrátu nám bolo odpovedané že tento po dnet 

podalo v roku 2007, (poznámka: odkaš ľanie) podala mestská 

časť na základe rozhodnutia miestneho zastupite ľstva. 

Ďalším preverovaním sme zistili, že toto rozhodnutie , 

uznesenie miestneho zastupite ľstva bolo v roku 2011 novým 

miestnym zastupite ľstvom zrušené.  

Doteraz tento podnet ale figuruje, pres ťahoval sa 

z tabu ľky nula do tabu ľky štyri, ale na ďalej je v ňom 

uvedené, že ho podala mestská časť, čo teda reálne zrejme 

nie je pravda. 

Napriek tomu sa spracováva urbanistická štúdia pre ten 

zámer výstavby bytov v lokalite za Slovenskou Grafi ou, 

respektíve takzvaný projekt Dolná Pekná cesta. Túto  

urbanistickú štúdiu zadal starosta mestskej časti a mestský 

poslanec Pilinský bez toho, že by tento zámer preši el 

stavebnou komisiou, respektíve schválením miestneho  

zastupite ľstva. 

Zdá sa nám tento postup ve ľmi neštandardný. Dodnes 

nebolo o tejto urbanistickej štúdii ani rozhodnuté.  Bolo 

síce verejné prejednávanie, ale odznelo tam ve ľmi ve ľa 

námietok proti tomuto zámeru spolo čnosti Grunt, akciová 

spolo čnos ť. Boli spísané mnohé pripomienky ob čanov. 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 06. júna 2013 

 176 

Poslanec Drotován spracoval ve ľmi serióznu a rozsiahlu 

analýzu tohoto zámeru, ve ľmi kritickú. Dodnes na túto 

analýzu, ani na pripomienky ob čanov nie sú dané žiadne 

odpovede. 

Takže za týchto okolností môj návrh je, ten zámer R A/2 

vylú či ť aj z tabu ľky štyri.  

Vo zvyšných pár sekundách ešte poviem, na Ra ču sa 

v posledných mesiacoch zosypalo more developerských  

projektov, ktorých spolo čných menovate ľom je zvyšovanie 

podlažnosti a zintenzív ňovanie zástavby. Ra ča na to proste 

nemá kapacitu. Keby sa zrealizovali všetky tie záme ry, 

ktoré tam developeri deklarovali, Ra ča by zo sú časných 

dvadsa ťtisíc za pár rokov (gong) mala tridsa ť, tridsa ťpäť 

tisíc obyvate ľov. To Ra ča neunesie. 

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem ve ľmi pekne.  

Len pre Vašu pozornos ť chcem poveda ť, pán Š čibrány, že 

z tabu ľky štyri sa nedá ni č vylú či ť, lebo to sú podnety, 

ktoré sme dostali. My musíme prizna ť, že sme ich dostali, 

ale nejdeme ich obstaráva ť. To len pre Vás chcem poveda ť. 

Že Vy chcete dosiahnu ť to, aby sa to neobstarávalo, ke ďže 

sme to zaradili do tabu ľky štyri, tak sa to obstaráva ť 

nebude. Ale zaradené to tam by ť musí, lebo naozaj v tom 

roku 2007 alebo 6 to mestská časť predložila. 
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Čiže to hovorím len pre poriadok. 

Diskutuje pani Poláchová.  

Potom sa opýtam ešte na poslednú prihl, prihlásenú,  

ktorá pôvodne prihlásená nebola. Pani Husárovú, kto rá by 

chcela vystúpi ť ako posledná. Pevne verím, že s tým budete 

súhlasi ť. 

Pani Poláchová má slovo. 

Občianka Lívia   P o l á c h o v á :  

Vážený pán primátor, poslankyne, poslanci, neviem ž e 

či dnes ešte budete hovori ť viacej o zmene územného plánu 

na Krá ľovej hore, pretože to je aj v informa čnom materiáli 

aj v tejto, v tejto, v tomto bode tri Aktualizácia zmeny 

územných, územného plánu. Takže preto som sa teraz 

prihlásila o slovo. 

Verím, že sa naplnia vaše s ľuby, ktoré ste spomínali 

už v tejto debate, že zmena územného plánu na Krá ľovej hore 

sa bude obstaráva ť, rieši ť a schva ľova ť samostatne 

a prednostne a že avizovaná koo, koordinácia s ďalšími 

lokalitami, ktoré napísaná v materiáli, v tomto mat eriáli 

tri „Aktualizácia územného plánu“, že nezabrzdí ten to 

proces. 

Bola by som ve ľmi nerada, keby poslanci v ľubovo ľnej 

fáze riešenia Krá ľovej hory boli postavení do, do situácie, 

že spolu so zmenou územ, územného plánu na Krá ľovej hore by 

museli schváli ť aj nejaké negatívne zmeny. 
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Pán primátor, Vy ste spomínali, že takáto situácia už 

nenastane, takže naozaj verím, že toto sa podarí. 

Ale chcem sa ešte opýta ť, ke ď už som pri tomto bode 

Krá ľová hora: Pre čo dnes, rok a pol po schválení uznesenia 

367/ z roku 2011, v ktorom jedným z krokov bola zme na 

územného plánu na Krá ľovej hore máme stále pred sebou ešte 

sedem mesiacov, minimálne sedem mesiacov práce. Ve ď už aj 

v auguste 2012 so zmenou územného plánu súhlasil aj  

vlastník pozemku, takže už ani táto zábrana vlastne  tu 

nemala by ť. 

Tak, mne sa to zdá stále nejako dlho a že proste st ále 

na nie čo čakáme a verím, že to nie je tak, že čakáme na, 

ako to navonok vyzerá, že čakáme na zámenu pozemkov. 

Pretože chcem zdôrazni ť, že obyvatelia v petícii nežiadali 

zámenu pozemkov, ale prioritne zmenu územného plánu  na 

Krá ľovej hore na rekreáciu v prírodnom prostredí. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem ve ľmi pekne pani Poláchovej. 

Poslednou prihlásenou je pani Husárová. Nech sa pá či, 

môžte vystúpi ť, s tým, že sa pýtam najprv či poslanci 

súhlasia s vystúpením poslednej zástupkyne obyvate ľov? 

Prosím, kto súhlasí, zdvihnite ruku. 

(Hlasovanie.) 

Ďakujem ve ľmi pekne.  
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Čiže procedúre sme vyhoveli. Pani Husárová má slovo na 

trojminútové vystúpenie. 

Občianka Ľubica   H u s á r o v á :  

Dobrý de ň. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Nech sa pá či. 

Občianka Ľubica   H u s á r o v á :  

Dobrý de ň, moje meno je Ľubica Husárová. Zastupujem 

obyvate ľov tej časti Bratislavy, ktorá je za rozvoj Čunova, 

ale nie za rozvoj Čunova ne, nepripravený, ale za rozvoj 

Čunova vyvážený. 

Zastupovala som investora v prvej fáze rozvoja 

výstavby Čunova na desiatich hektároch a ponúkli sme 

mestskej časti, že prispejeme do infraštruktúry, do 

verejnej infraštruktúry v Čunove, to znamená do, investíciu 

do materskej škôlky, do rekonštrukcie časti petržalskej 

cesty, o ktorej tu už spomínala aj pani Čaplová a do 

zokruhovania verejnej dopravy v rámci mestskej časti. 

Takže investor toto ponúka ako súkromnú investíciu do  

verejnej infraštruktúry. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem ve ľmi pekne za Vaše vystúpenie. 

V rozprave máme ešte pä ť faktických poznámok 

poslancov, ktorí chcú reagova ť na vystúpenia ob čanov. 

Ako prvý pán poslanec Kríž. 

Mgr. Oliver   K r í ž , poslanec MsZ: 

Ja by som chcel iba pár slov poveda ť k technike 

hlasovania. Ja už som si vy čerpal svoje riadne príspevky, 

ale bol som upozornený zo strany návrhovej komisie,  že oni 

nevedia rozhodnú ť, nemôžu rozhodnú ť o forme hlasovania, 

preto odovzdávam písomne svoj návrh na systém hlaso vania. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Čiže navrhujete trojpätinové hlasovanie, ktoré si 

poslanci najprv odhlasujú, či výsledok sa bude ráta ť troma 

pätinami. To chcete dosiahnu ť.  

Mgr. Oliver   K r í ž , poslanec MsZ: 

Áno, chcem, aby, aby si poslanci najprv sa hlasovan í 

vyjadrili o tom, o mojom návrhu teda, že o časti A sa 

samostatne bude hlasova ť o jednotlivých tabu ľkách a zárove ň 

o tabu ľke nula sa bude hlasova ť prostredníctvom 

trojpätinovej vä čšiny prítomných.  
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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 Fiala má faktickú. Nech sa pá či. 

Stanislav   F i a l a , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo pán primátor. 

(poznámka: ve ľký ruch v rokovacej sále) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

„ Pšt “, prosím k ľud. 

Nech sa pá či. 

Stanislav   F i a l a , poslanec MsZ: 

Ja som v miernych rozpakoch po vystúpení pani 

Pätoprstej, že či vôbec uchádza ť sa o, o, alebo teda prija ť 

tú dôveru, sta ť sa členom pracovnej skupiny. Pretože to čo 

som, to čo som v minulosti prijal tú vlastne ponuku 

predsedkyne poslaneckého klubu KDH pani Tvrdej, či sa 

mienim zú čast ňova ť práce tejto komisie, a to bola naozaj 

práca, to bolo množstvo stretnutí popoludní a študo vania 

materiálov. Takže, jednoducho takéto, takéto nejaké  

podozrenia z korup čného správania nepotrebujem. A a ani, 

ani nechcem, aby, aby som bol s takým nie čím spájaný. 

A teda vyprosujem si takýto tón. 

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 Drozd. 

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

Ďakujem pekne. 

Ja som tiež chcel zareagova ť na pani Pätoprstú ale 

nebudem reagova ť. Zareagujem na Teba pán primátor, som Ti 

vďačný za Tvoje slová a Tvoj postoj, ktorý si zaujal po  

vystúpení pani Pätoprstej.  

Ja by som to možno povedal ostrejšie, ale nechcem 

zvyšova ť emócie v tejto sále. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec Osuský. 

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

Ďakujem pekne pán primátor. 

Zrejme je nás viacej, ktorých toto možno trošku 

dvihlo.  
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Ja si myslím, že metóda tvorby takejto komisie je 

dobrou cestou a musíme poveda ť, že každý kto vstupuje do 

komunálnej politiky na akejko ľvek úrovni je politikom. Teda 

ak je pani Pätoprstá zastupujúca Zmenu zdola v Petr žalke, 

tak je politi čka a nikto jej to neodpára a už nie je žiadna 

aktivistka. Všetko to, čo robí, je politikum.  

A samozrejme ak povieme, že je to priestor na 

korupciu, pri poh ľade na dnešné Slovensko by skeptik mohol 

poveda ť, že všade, kde je živý človek akéhoko ľvek typu je 

priestor na korupciu. 

Tuná nie je korup čnos ť výsadou politikov v tejto 

krajine. Ako vidíme funguje po čínajúc Slovenským futbalovým 

zväzom všelikde.  

To znamená, že podozrenie plošné nie je namieste. P re 

mňa napríklad to, že klub SaS – OKS zastupuje Ján Hr čka 

(gong) je garanciou, že to nebude ve ľmi korup čné prostredie 

a nebude o ni č korup čnejšie, ako keby tam bol ktorýko ľvek 

iný ob čan, vrátane ob čana aktivistu. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec Kríž. 

Stratil poradie, pretože nie je prítomný pri 

mikrofóne, čiže pán poslanec Hr čka má faktickú. 

Nech sa pá či. 
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Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Ja som sa k tomu len chcel vyjadri ť, že ke ď niekto 

číta diskusie, tak drvivá vä čšina národa si myslí, že 

politici sú skorumpovaní, nadáva na nich, lebo si h ája 

záujmy svoje, nie ob čanov. Potom ke ď to tu niekto povie, 

tak sa všetci tvárime urazene ako keby sme prišli 

z vesmíru, že sme dokonalí, sme super, sme neviem čo. Je to 

údel.  

Bohužia ľ, ke ď robíte akúko ľvek politiku na Slovensku, 

tak ni č dobré na vás nikto nepovie. A ja sa tomu ani 

nečudujem, pretože tie výsledky hovoria za všetko. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Pilinský. 

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

Ďakujem. 

Ja som bol upozornený od návrhovej komisie, že ten,  

ten návrh oh ľadne toho preradenia tej, toho, tej zmeny 

ohľadne dia ľnice z tabu ľky nula do tabu ľky číslo dva by mal 

odznie ť aj v pléne, tak si to dovolím prednies ť. 

Takže navrhujem preradi ť z tabu ľky číslo nula návrh 

pod poradovým číslom osemdesiatpä ť BA/1 do tabu ľky číslo 

dva.  
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Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

V prípade, že bude vypustená tabu ľka nula. 

Lebo inak to zostane v tabu ľke nula.  

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

Áno. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Tak to netreba prera ďova ť. 

Pán poslanec Len č je posledný riadne prihlásený 

poslanec. 

Nech sa pá či. 

Ing. Peter   L e n č , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo, pán primátor. 

Ja si dovolím pripomenú ť Vám aj váženým kolegom, že na 

budúce zastupite ľstvo sa máme zaobera ť materiálom, ktorý 

bude hovori ť o trasovaní ropovodu, dúfajme, že nie cez 

Bratislavu. Z toho vyplynú tiež nejaké zmeny v územ nom 

pláne, takže toto, toto chcem da ť do pozornosti. Zrejme to 

bude potom až v tom ďalšom kole, ke ď sa teda už naozaj 

ur čí, že kadia ľ tá trasa má ís ť. 
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A kolegovi Pilinskému chcem poveda ť, že takýto návrh 

sa dá da ť len v riadnom príspevku, nie vo faktickej 

poznámke, pod ľa rokovacieho poriadku. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

To chcel poveda ť pán poslanec Uhler, ktorý stiahol 

svoju prihlášku. Čiže zrejme ten návrh nebude možné, nebude 

možné akceptova ť. 

Pýtam sa, či sa ešte niekto chce vyjadri ť, lebo zrejme 

ten návrh prednesie niekto iný. 

Pán poslanec Kubovi č sa prihlásil. Dávam mu slovo. 

Mgr. Vladimír   K u b o v i č , poslanec MsZ: 

Áno. Ďakujem pekne. 

Takže ten návrh prednesiem presne tak ja, za pána 

Pilinského.  

Takže žiadame v prípade toho, že nebude, 

(poznámka: predsedajúci hovorí zárove ň s disdkutujúcim 

„že bude vypustená“) 

že bude tabu ľka nula vypustená, preradi ť z tejto 

tabu ľky návrh pod poradovým číslom osemdesiatpä ť BA/1 do 

tabu ľky číslo dva. 

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 Vaš, Tvoje vystúpenie, pán poslanec .  

Keďže sa už nikto nehlási, uzatváram možnos ť sa 

prihlási ť. 

Dovoľte mi krátke poznámky na záver toho, čo tu 

zaznelo v našej diskusii. 

Myslím si, že úlohu pracovnej skupiny poslancov sme  si 

vysvetlili a vieme a rozumieme, čo tým chceme dosiahnu ť. 

Čiže to, čo hovoril pán poslanec Jen čík a tak ako sme si to 

potom vysvet ľovali, je jasné. 

Čo sa týka metodických zmien. Chcem poveda ť, že 

súčasný územný plán si vyžaduje ve ľkú, ve ľké upratovanie, 

keď to tak poviem. Najmä v textovej časti. Teraz nemám na 

mysli grafickú časť. Stanovenie funkcií. V textovej časti 

sú mnohé veci zopakované nieko ľkokrát, často rozporuplne. 

Proste ťažko sa s tým textom pracuje.  

Príprava metodických zmien, o ktorých sme si myslel i , 

že budú pripravené skôr sa ukázala zložitejšia. My sa 

napriek tomu o ne pokúsime, prídeme s nimi do 

zastupite ľstva a v tejto chvíli dávame do materiálu snahu 

o reguláciu výšky tak, ako ste to zaregistrovali v tom 

podnete číslo osemdesiatsedem. 

Čo sa týka presunu. Pán poslanec Pilinský navrhol 

presunú ť podnet z tabu ľky nula, alebo z tabu ľky, áno 

z tabu ľky nula do tabu ľky dva.  
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Pán poslanec, ni č sa tým nedosiahne, teraz hovorím 

k pánovi poslancovi Pilinskému, ni č sa tým nedosiahne, že 

nebude treba štúdiu, alebo bude treba štúdiu. Toto budeme 

musie ť posudzova ť a bude to robi ť aj tá skupina, aby sa 

posúdilo, ktoré zmeny vyžadujú štúdiu, lebo sú vä čšieho 

rozsahu a nie je možné ich nakresli ť len preto, že sa 

dostali do návrhu. Čiže takýto návrh,  pod ľa mňa, ni č 

nerieši. 

To hovorím len pre poriadok a tak jako je to, tak j ako 

je to stanovené. 

Myslím si, že k tým vinohradom sme sa tiež vyjadril i 

v diskusii, nie je potrebné to opakova ť, že je tu snaha 

rozširova ť priestor pre vinohrady a vinohrady chráni ť.  

Návrh pána poslanca Kríža na trojpätinové hlasovani e 

by pre m ňa evokoval to, že ke ď sa dnes niekto vyjadrí, že 

súhlasí s tým, aby sa obstarala konkrétna zmena, ak o keby 

chcel s ľúbi ť, že však ja to o rok a pol aj podporím ke ď to 

príde. A to mi príde trošku zcestné. Nikto sa, pros ím, 

k tomuto dnes nezaväzuje.  

Dnes sa nerozhoduje o zmenách územného plánu v tom 

zmysle, že by už platili, rozhodujeme o rozsahu zmi en, 

ktoré ideme obstaráva ť, aby sme mohli o tých zmenách 

rozhodnú ť po všetkom prerokovaní s obyvate ľmi, s dotknutými 

inštitúciami. Čiže dnes stanovujeme rozsah tých zmien a ten 

rozsah nie je potrebné, pod ľa mňa, stanovova ť troma 

pätinami, pretože by potom niekto o rok a pol mohol  

poveda ť, ale ve ď si bol za, tak musíš podpori ť. A vy sa 

dozviete z toho prerokovania, že je tam skupina oby vate ľov, 
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ktorí sú proti, že to má problémy so životným prost redím 

a má to problémy s dopravným napojením, tak asi na konci 

dňa poviete nie. A niekto vás bude vydiera ť, že ste troma 

pätinami pred rokom a pol dali na to súhlas.  

Sú to dve úplne iné hlasovania, preto sa mi ten náv rh 

pána poslanca Kríža zdá nadbyto čný. 

Čo sa týka postupu hlasovania, zazneli tu návrhy na 

samostatné hlasovanie o niektorých bodoch. Samozrej me 

vyhovieme. 

Určite ste zaregistrovali, a ja som to nepovedal v tom  

úvodnom slove, ale je to v dôvodovej správe, že nav rhujeme 

samostatne hlasova ť, na základe výsledkov práce tej 

komisie, o podnetoch teda Dúbravka jedna a jedna A.  To je 

Veľká lúka, tá tu bola vydiskutovaná. Čiže myslím, že 

k tomu netreba vystupova ť, alebo komentova ť podrobnejšie. 

Záhorská Bystrica lomeno sedem. To je podnet, ktorý  

podporil pán starosta Krúpa.  

Vajnory osem, to je zmena na Vajnorskom letisku, kt orá 

bola v pôvodnej tabu ľke číslo jedna, čiže bola pripravená 

mestom a je k nej urbanistická štúdia. 

Vrakú ňa tri. Tento podnet podporil pán poslanec 

Kugler, pretože hovorí, že je to dôležité z h ľadiska 

regulácie územia okolo Pentagonu.  
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Je tam územie Ružinov tri, ktoré sa týka urbanistic kej 

štúdie Mlynské Nivy západ, ktorú podporil pán staro sta 

Pekár.  

Rovnako ako podnet Ružinov lomeno tridsa ťštyri, to je 

Dunajské predmestie, ktoré sa týka lokality Ružinov a. 

Sporná otázka o podnete Čunovo jedna a Čunovo sedem. 

Myslím, že k tej tiež netreba dodáva ť ni č, pretože zazneli 

tu názory pre aj proti. Po čuli ste petície, vyjadrenie pani 

starostky. A takáto vec sa dá rozhodnú ť len hlasovaním.  

To znamená, toto je podnet, s ktorým prišli poslanc i, 

pritom prerokovaní tej tabu ľky nula. To nebol pôvodne 

návrh, ktorý sme predkladali my ako mesto, ale rozu mieme, 

že treba sa k tomu vyjadri ť, lebo ten podnet je na stole 

a treba k nemu zauja ť stanovisko. Práve preto chceme, aby 

ste to urobili v tom hlasovaní, ktoré nasleduje. 

Čiže bude nasledova ť samostatné hlasovanie o zaradení 

týchto bodov, lebo taký je návrh. Potom sú tam neja ké 

návrhy na vyradenia, preradenia, bude ich uvádza ť návrhová 

komisia. O každom z nich rozhodneme a na konci bude  

hlasovanie o materiáli ako o celku. 

Toľko z mojej strany. Ja verím, že pohneme dnes proces  

obstarávania dopredu. A naozaj ho pohneme tým spôso bom, aby 

sme na konci mohli samostatne a slobodne rozhodnú ť o každom 

jednom podnete. Pokia ľ bude snaha tie veci spája ť, tak to 

nebude tak, že by sme bránili niekomu rozhodova ť 

o jednotlivých podnetoch. Myslím si, že tú podporu zo 

strany orgánu územného plánovania a štátnej správy 

v oblasti stavebného konania a územného plánovania získame. 
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Čiže ten postup si obhájime a budeme schopní takýmto  

spôsobom rozhodova ť.  

Ďakujem ve ľmi pekne.  

Ešte raz zopakujem, že rozhodujeme o rozsahu zmien,  

ktoré budú obstarané ako podklady pre rozhodnutie o  zmenách 

územného plánu. Nerozhodujeme dnes o tom, že sa nie čo 

naozaj zmení. O tom sa dá rozhodnú ť len všeobecne záväzným 

nariadením troma pätinami poslancov. 

Toľko závere čné slovo.  

Poprosím teraz o prácu návrhovú komisiu, aby sme mo hli 

veci rozhodnú ť a uzavrie ť tento bod programu. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

To bude maturita toto hlasovanie. Máme osem 

dopl ňujúcich, pozme ňujúcich at ď., at ď. návrhov, ale najprv 

ten procedurálny návrh, ktorý dával pán Pilinský,  

(poznámka: predsedajúci vstúpil do uvádzania 

hlasovania so slovami: „pán pán poslanec Kríž) 

či pán Kríž, pardon, pán Kríž, áno, že sa má hlasova ť 

o tabu ľke nula trojpätinovou vä čšinou. To je procedurálny 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prosím, musíme ho rozhodnú ť, musíme ho rozhodnú ť 

hlasovaním, či súhlasíme s tým, aby sme si stanovili vyššie 

kvórum. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Všetkých prítomných, tri pätiny všetkých prítomných  

poslancov. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Áno, tri pätiny všetkých, prítomných poslancov. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

V časti A tohto uznesenia, tohto nášho nového. V časti 

A. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Čiže o celej časti, alebo len o tabu ľke nula? 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Ale len tabu ľka nula. 
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Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Len o nule, dobre.  

Čiže návrh pána poslanca Kríža je, aby ste rozhodli,  

že kvórum, ktoré sa bude po číta ť pri rozhodovaní o tabu ľke 

nula bude tri pätiny.  

Prosím... 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Všetkých prítomných. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prítomných poslancov, prítomných poslancov. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte  o návrhu pána 

poslanca Kríža na stanovenie osobitného kvóra pre t abuľku 

nula. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Štyridsa ťdva prítomných poslancov, 

Šestnás ť z nich hlasovalo za, jedenás ť proti, pätnásti 

sa hlasovania zdržali. 

Konštatujem, že tento návrh nebol prijatý. 

Pani predsední čka. 
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Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Prvý, doplnenie textu návrhu uznesenia. Dával pán 

Gašpierik s pani Augustini č.  

A síce: Doplni ť poradové číslo do tabu ľky nula 

osemdesiatosem, Nové Mesto lomene osemdesiatjedna, mestská 

časť Nové Mesto, zmenu funk čného využitia, to čo on tak 

čítal, (poznámka: predsedajúci poznamenal: „áno“) vt edy. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Čiže je to zmena z funkcie myslím 201 z ob čianskej 

vybavenosti na 102, takto to pán poslanec navrhoval . 

Prosím, budeme hlasova ť o tom, či zaradíme tento 

podnet do tabu ľky nula.  

Prezentujte sa a hlasujte o návrhu pána poslanca 

Gašpierika a pani poslankyne Augustini č. 

Prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Nie, to je o tomto podnete, o tomto podnete hlasuje me. 

Osobitným hlasovaním rozhodneme, či ho zaradíme do tabu ľky 

nula. O tom je re č teraz. To bol návrh pána poslanca.  

Čiže hlasujeme o tom, či zaradíme do tabu ľky nula 

položku 88, ktorú špecifikoval pán poslanec.  

Štyridsa ťjeden prítomných, 
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dvadsa ťosem za, nikto proti, jedenásti sa zdržali, 

dvaja nehlasovali. 

Konštatujem, že sme tam zaradili tento podnet. 

Pani predsední čka. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Ďalší návrh prišiel od Olivera Kríža, a síce návrh n a 

zmenu navrhnutého uznesenia, v časti A vypusti ť tabu ľku 

nula. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prosím hlasujeme o návrhu pána poslanca Kríža. 

Z uznesenia v časti A vypusti ť tabu ľka nula. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte  o tomto návrhu.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Štyridsa ťdva prítomných poslancov, 

trinás ť za, šestnás ť proti, trinás ť sa hlasovania 

zdržalo. 

Konštatujem, že ani tento návrh pána poslanca Kríža  

sme neschválili. 

Nech sa pá či. 
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Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Ďalší návrh dala pani Feren čáková. 

Z tabu ľky nula žiada vypusti ť ČU 1, 7 a 17. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Keďže sme sa dohodli o tom, že budeme o ČU 1 a ČU 7 

hlasova ť samostatne, tak ja poprosím, aby sme to trikrát, 

na tri hlasovania riešili, aby sme boli úplne férov ý 

z postupom komisie, ktorý nám navrhla. 

Čiže budeme hlasova ť o tom, že vypustíme z toho podne, 

z tej tabu ľky nula podnet Čunovo lomeno jedna Zichyho 

tably.  

Čiže pani starostka navrhuje , môžme hlasova ť 

vypusti ť, zaradi ť. Ona navrhuje vypusti ť. 

(poznámka: hovor v rokovacej sále) 

Ona tam je, čiže musíme vypusti ť. 

(poznámka: hovor v rokovacej sále) 

Prepá čte v tabu ľke, tabu ľke nula, v tabu ľke nula sú 

všetky, ke ď si nájdete, ja vám poviem presné položky, aby 

ste sa, aby ste sa v tom vedeli zorientova ť. 
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Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

ČU 1, 7, 17. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

83, 83, 84. 

ČU 1 je položka 83, položka 84 je ČU 7, ja viem  potom 

je 47 to je ČU 17. 

Pani starostka navrhla vypusti ť, budeme o tom 

rozhodova ť jednotlivo. 

Dávam hlasova ť o tom, kto je za vypustenie podnetu 

Čunovo lomeno jedna, položka osemdesiattri Zichyho t able. 

Kto je za vypustenie. Hlasujeme o vypustení na návr h pani 

poslankyne Feren čákovej. 

Kto je za vypustenie hlasuje za, kto má iný názor, tak 

ho vyjadrí hlasovaním.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Štyridsa ťdva prítomných poslancov, 

šestnás ť z nich hlasovalo za, devä ť proti, šestnás ť sa 

zdržalo, jeden nehlasoval. 

Tento návrh nebol prijatý.  

 

Ďalej dávam hlasova ť o podnete osemdesiatštyri. Pani 

starostka navrhuje vypusti ť podnet osemdesiatštyri 
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z tabu ľky nula, Čunovo lomeno sedem. Ide o projekt Mladé 

Čunovo. 

Prosím, kto je za vypustenie hlasuje za, kto má iný  

názor, hlasuje pod ľa toho názoru. 

Prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Štyridsa ťdva prítomných, 

osemnásť za, osem proti, šestnás ť sa hlasovania 

zdržalo. 

Konštatujem, že sme neprijali návrh pani poslankyne . 

 

Posledný podnet je bod číslo štyridsa ťsedem. Podnet 

Čunovo lomeno sedemnás ť. Ide o zmenu funk čného využitia les 

a ostatný les na funkciu malopodlažná obytná zástav ba.  

Pani starostka navrhuje vypusti ť. 

Prosím prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Štyridsa ť prítomných, 

šestnás ť za, osem proti, šestnásti sa hlasovania 

zdržali. 

Konštatujem, že sme neprijali ani tento návrh pani 

poslankyne Feren čákovej. 

Pani predsední čka návrhovej komisie. 
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Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Ďalší návrh pochádza od pána Pilinského. Z tabu ľky 

nula pod poradovým číslom dvadsa ťdevä ť a tridsa ťpäť 

preradi ť tento bod do tabu ľky číslo dva.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte.  

Ja som vysvetlil, že to technicky nerieši vôbec ni č, 

ale prosím, ur čite máte na to svoj názor.  

Pán poslanec tým sleduje to, aby sa nerobila 

urbanistická štúdia. V prípade, že ten podnet bude veľký, 

bude nutné urobi ť nejaké, nejaké skúmanie.  

(poznámka: hovor v rokovacej sále) 

Z tabu ľky nula chce nie čo preradi ť do tabu ľky dva. 

Predniesol taký návrh, prosím vyjadrite sa hlasovan ím. 

Dávam hlasova ť o návrhu pána poslanca Pilinského. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Štyridsa ťjeden prítomných poslancov, 

deviati hlasovali za, nikto proti, tridsa ťjeden sa 

hlasovania zdržalo, jeden nehlasoval. 

Konštatujem, že tento návrh sme neschválili. 

Pani predsední čka.  
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Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Máme tu od pani Augustini č, ale ona sa sem došla 

poveda ť nám, že s ťahuje ten svoj návrh. Neviem, či je to 

platné, že nám to povedala, nie nahlas, že s ťahuje. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pani poslanky ňa, môžte teraz deklarova ť vô ľu, ve ď vy 

ju máte jasnú, tak povedzte ako to, ako to vnímate.  Prosím, 

faktickou poznámkou, alebo procedúru. 

Áno, nech sa pá či, máte slovo. 

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

To mal by ť procedurálny návrh  a ja som ho na záver 

nepodala, lebo (poznámka: nie je rozumie ť) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Čiže. 

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

Ja nes ťahujem ten návrh. 
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Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Čiže nes ťahujete, chcete, aby sa o ňom samostatne 

hlasovalo. A my sme to tak pochopili, že o každej z mene sa 

hlasuje samostatne.  

Čiže trváte na svojom návrhu. Netrváte. Dobre. 

Rozumiem. Čiže s ťahujete návrh. Lebo... 

(poznámka: hovor v sále) 

Pani poslanky ňa, s ťahujete ten návrh alebo nie, lebo 

...  

(poznámka: hovor v sále) 

Sťahuje návrh. Takže pani poslanky ňa potvrdila, že 

návrh stiahla. Pani predsední čka návrhovej komisie tým má 

zľahčenú úlohu.  

Nech sa pá či, pokra čujeme ďalej. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Ďalší návrh prišiel od Igora Bendíka. Z tabu ľky číslo 

nula navrhuje preradi ť podnet číslo KV 39 do tabu ľky dva. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec, KV 39 som tam nenašiel, aj ke ď som ve ľmi 

úporne h ľadal, možno som (poznámka: hovor v sále) 
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bod tridsa ťtri, áno, výborne. KV 39 do tabu ľky dva, 

rozumiem. Prepá čte, som to možno rýchlo pozeral. 

Čiže hlasujeme o podnete, kde bod tridsa ťti Karlova 

Ves lomeno tridsa ťdevä ť chce, pán poslanec Bendík navrhuje 

preradi ť do tabu ľky číslo dva. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Štyridsa ťdva prítomných, 

štrnás ť za, traja proti, dvadsiatištyria sa hlasovania 

zdržali, jeden poslanec nehlasoval. 

Konštatujem, že tento návrh nebol prijatý. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Ďalší v poradí, návrh nového uznesenia dával pán 

námestník Budaj. Tak, ako on to pre čítal, s tým, že v tom 

našom pôvodnom novom uznesení bol bod C on to tu ne uvádza 

ale navrhuje A a B zlú či ť, da ť to len na vedomie a potom B 

žiada tu ostáva a cé čko, cé čko tu nefiguruje. Ale neviem, 

či máme  o tom teraz hlasova ť, ke ďže máme tie tabu ľky 

samostatným hlasovaním. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Budeme najprv rozhodova ť o obsahu. Toto je návrh na 

celkovú formu toho uznesenia. Ak pán námestník bude  

súhlasi ť, ja by som o tom dal na záver. Na záver, ke ď bude 

jasný obsah. Vyjadríte sa, či ho chcete zobra ť na vedomie, 

alebo schváli ť tak, ako je to navrhované v tom uznesení. 
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Lebo pán námestník sa snaží zmeni ť formu vyjadrenia 

vôle zastupite ľstva na berie na vedomie. 

Čiže toto odložíme na ten záver, ke ď budeme vedie ť, čo 

máme vlastne v materiáli odsúhlasené alebo neodsúhl asené.  

Čiže pokro číme k tým ďalším návrhom a k tomuto sa 

vrátime pred závere čným hlasovaním. 

Pani predsední čka. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

V poradí ďalší návrh prišiel od pána Pilinského, 

z tabu ľky nula navrhuje vypusti ť návrh pod poradovým číslom 

šes ťdesiatdva RA devä ť Ra ča z funkcie po ľnohospodárska pôda 

vinice na funkciu malopodlažná zástavba obytného úz emia. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Takže prosím, o šes ťdesiatdvojke  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Vypusti ť, navrhuje vypusti ť. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Áno, ja viem, ja rozumiem. 
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Čiže o šes ťdesiatdvojke ideme hlasova ť  

(poznámka: zárove ň rozpráva predsední čka návrhovej 

komisie, nie je rozumie ť čo) 

samostatne a je návrh na vypustenie, áno vypustenie  

tohto bodu z tabu ľky nula. 

Hlasujeme o návrhu pána poslanca Pilinského, kto je  za 

súhlasí s vypustením, kto má iný názor, tak ho vyja druje 

hlasovaním zdržal sa, alebo proti. 

Nech sa pá či, prezentujte sa a hlasujte  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Štyridsa ťdva prítomných poslancov, 

pätnás ť za, piati proti, dvadsa ťdva sa zdržalo 

hlasovania. 

Tento návrh nebol prijatý. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Posledný návrh čo sme dostali je od pána Kubovi ča. 

Preradi ť z tabu ľky nula pod pora, teda poradové číslo 

osemdesiatpä ť BA lomeno jedna do tabu ľky číslo dva. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ale pán poslanec Kubovi č to predložil s tým, že ak 

bude vypustená tabu ľka nula. Teraz to, teraz to je asi 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ale to tu nie je napísané. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ale tak to bolo predložené. Tak ste to, predpokladá m, 

mysleli. 

Pán poslanec, prosím, keby si sa k tomu vyjadril. 

(poznámka: hovor v sále) 

Môžme hlasova ť, ak trváš na tom hlasovaní, ja dám 

hlasova ť, lebo taký návrh zaznel. Ak to nechceš 

podmie ňova ť, tak môžme o tom hlasova ť samostatne. 

Pán poslanec Kubovi č má slovo, prosím. 

(poznámka: hovor v sále) 

Nechce. Čiže s ťahuje ten návrh v tej podobe, v akej ho 

predložil, lebo sa tabu ľka nula nevypustila. To bolo 

pripravené  preto, aby sme tú Dé štvorku (D4) zachr ánili, 

pokia ľ by sme podnety z tabu ľky nula nehlasovali.  

Pani predsední čka, nech sa pá či. 
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Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Teraz by sme už mali hlasova ť o tom, čo dával nový 

návrh uznesenia pán námestník Budaj. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ja myslím, že ešte sme od neho ďaleko, pretože ešte 

máme nieko ľko hlasovaní. Dohodli sme sa, že ideme 

jednotlivo hlasova ť o DU 1,  1a, to je Ve ľká lúka, ZB 7, VA 

8, VR 3, RU 3 a RU 34, o podnetoch Čunovo 1, Čunovo 7 sme 

rozhodli.  

Čiže prosím, aby ste teraz, alebo môžem ja uvádza ť tie 

hlasovania postupne, lebo taká bola dohoda, že o tý chto 

samostatne. 

Čiže nechcem to komplikova ť, ale ja chcem dodrža ť to, 

čo sme si povedali pri príprave procedurálneho prero kovania 

tohto materiálu. 

Ideme hlasova ť o Ve ľkej lúke. Takže návrh bude teraz 

pozitívny. Kto je za to, aby tá, tento podnet bol s účasťou 

návrhu zmien, alebo obstarával sa ako zmeny a dopln ky. Čiže 

kto je za to, aby tam zostal DU 1, DU 1a Ve ľká lúka. 

No tak, tie dve veci spolu súvisia. To sa nedá spol u 

oddeli ť od seba. Čiže DU 1, DU 1a zaradenie Ve ľkej lúky do 

materiálu. 

Kto s tým súhlasí, aby ten materiál obsahoval Ve ľkú 

lúku. 
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Prosím, prezentujte sa a hlasujte. Čiže hlasujeme 

pozitívne, o zaradení tohto podnetu do materiálu.  

Už sa spustilo. Prosím, prezentujte sa a hlasujte  

o zaradení tohto podnetu. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Štyridsa ťjeden prítomných poslancov, 

dvadsa ťjeden za, nikto nebol proti, dvadsiati sa 

hlasovania zdržali. 

Konštatujem, že tento návrh bol zaradený. 

 

Je tu podnet Záhorská Bystrica lomeno sedem (ZB/7),  

územie Centrop, o ktorom hovoril pán starosta Krúpa . Je tu 

návrh na zaradenie do materiálu do tabu ľky nula.  

Prosím, prezentujte sa a hlasujte  o podnete ZB/7. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Pán starosta Krúpa podporil tento podnet vo svojom 

vystúpení. 

Štyridsa ťjeden prítomných poslancov, 

tridsa ťštyri za, nikto proti, siedmi sa hlasovania 

zdržali. 

Konštatujem, že sme tento podnet schválili a zaradi li. 

 

Je tu podnet Vajnory lomeno osem (VA/8). Jedná sa 

o Staré Vajnorské letisko. Je to z tabu ľky jedna, toto nie 
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je z tabu ľky nula v tej pôvodne navrhovanej, 

s urbanistickou štúdiou a všetkým čo je potrebné. Vzh ľadom 

na rozsah, komisia navrhuje hlasova ť samostatne. 

Prosím prezentujete sa a hlasujete o zaraderní podn etu 

Vajnory lomeno osem (VA/8). 

Nech sa pá či, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Štyridsa ťdva prítomných poslancov, 

tridsa ťtri za, piati proti, štyria sa hlasovania 

zdržali. 

Konštatujem, že tento podnet bol zaradený. 

 

Ideme do Vrakune. Podnet VR/3, Vraku ňa lomeno tri. 

Jedná sa o lokalitu Pentagon.  

Kto je za to, aby sme zaradili, prosím, prezentujte  sa 

a hlasujte a vyjadrite sa k zaradeniu tohto podnetu  do 

tabu ľky nula. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Štyridsa ť prítomných, 

tridsa ťdva za, štyria proti, traja sa hlasovania 

zdržali, jeden poslanec nehlasoval. 

Zaradili sme aj tento podnet. 
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Opäť ideme do tabu ľky jeden. Je to podnet Ružinov 

RU/3. Jedná sa o urbanistickú štúdiu Mlynské Nivy z ápad 

a zmenu lokality Baumax a okolie.  

Prosím, prezentujte sa a hlasujte  o zaradení tohto  

podnetu do obstarávania zmien a doplnkov. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Štyridsa ťdva prítomných poslancov, 

tridsa ťdva za, nikto proti, desiati sa hlasovania 

zdržali. 

Konštatujem, že tento návrh bol zaradený. 

 

Teraz ideme do tabu ľky nula. Je to opä ť podnet 

z Ružinova RU/34. Jedná sa o Dunajské predmestie. T o je 

lokalita, ktorá je navrhnutá na zaradenie do tabu ľky nula 

na samostatné hlasovanie. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. Hlasujeme 

o zaradení do tabu ľky nula. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Štyridsa ťdva prítomných, 

dvadsa ťdevä ť za, nikto proti, dvanásti sa zdržali, 

jeden nehlasoval. 

Konštatujem, že sme schválili aj tento podnet 

a rozhodli sme o všetkých samostatne navrhovaných p odnetov 

na samostatné hlasovanie. 
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Zostáva nám ešte návrh pána poslanca Bendíka, ktorý  

povedal, že chce, aby sa o každej tabu ľke hlasovalo 

samostatne. 

Pán poslanec zrejme to netlmo čil dos ť jasne 

v návrhovej komisii ke ďže je jej členom, ale ja som ten 

podnet zachytil a nechcem, aby sme mali potom spory  o tom, 

či áno alebo nie. 

Takže, pán poslanec, zrejme trváte na tom návrhu. 

Takže pani predsední čka, sme v bode A nášho uznesenia 

a máme rozhodnú ť ako keby o každej tej tabu ľke, ktorá tam 

má by ť schválená samostatne.  

Takto to navrhol pán poslanec  Bendík.  

Takže ja dám hlasova ť o tom, kto súhlasí s tým, aby 

súčasťou bodu A bola tabu ľka nula. 

(poznámka: hovor zo sály) 

Potom príde nám. Alebo dobre, môžme o tom, že či berie 

na vedomie. 

(poznámka: hovor zo sály) 

Nie, mne teraz ide o tabu ľky, tie tabu ľky tam bu ď budú 

alebo nebudú. Stále ich môžme zobra ť na vedomie, alebo ich 

môžme vypusti ť, ke ď ich neschválime. My teraz o textácii, 

toho, tej á čky robíme. 
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Čiže v bode A hovoríme o tom, že či tam majú by ť 

tabu ľka nula, jedna, dva a tri. Pán poslanec Bendík hovo rí, 

že o každej z nich sa vyjadríme samostatne.  

Kto teda súhlasí aby sú časťou uznesenia v bode A bola 

tabu ľka nula, o tomto hlasujeme na návrh pána poslanca 

Bendíka. 

Sme v uznesení, časť A, hlasujeme o tabu ľke nula. 

(poznámka: hovor zo sály) 

Hovoríme o textácii toho uznesenia, ja to neviem in ak 

poveda ť. Ja chápem, že chcete potom hovori ť, či berie na 

vedomie, či schva ľuje, ale ako sa mám vyjadri ť k návrhu 

pána Bendíka, čo s tým mám urobi ť? 

(poznámka: hovor zo sály) 

Pán Pi, pán Bendík navrhoval, aby sme o každej tabu ľke 

hlasovali samostatne, ako keby sme mali A0, A1, A2,  A3. 

Takto to. Tak. 

(poznámka: hovor zo sály stále pretrváva) 

Pán poslanec, môžte vysvetli ť, ako ste navrhovali to 

hlasovanie, lebo ja nechcem by ť Vašim hovorcom.  

Prosím, dajte slovo pánovi poslancovi Bendíkovi, kt orý 

upresní svoj návrh. 

Pán poslanec Bendík, ako máme rozhodnú ť samostatne, 

aby sme vyhoveli Vášmu návrhu. Nech sa pá či, slovo má pán 

poslanec Bendík. 
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Dajte mu, prosím, mikrofón, 

Už sa to k Vám blíži. 

(poznámka: hovor zo sály) 

Vydržte, technický problém sa hne ď vyrieši. 

Teraz sa prihlásil pán kontrolór, neviem, či... 

možnože, to treba vypnú ť,  

(poznámka: po čuť slová: k čomu, ale) 

neviem, to urobil niekto iný (poznámka: po čuť smiech) 

Áno, pán poslanec Bendík už je prihlásený. 

Pán poslanec, prosím, keby ste upresnili ten svoj 

návrh, nech sa pá či. 

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

Ďakujem pekne za slovo. 

Presne tak, pán primátor, ako ste to hovorili. 

Jednoducho chcem, aby sa o každej tabu ľke hlasovalo 

osobitne. To znamená, nechcem balík. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prosím, urobme to tak, ako som vám navrhol. Hlasuje me 

o textácii bodu A. Textácia boda, bodu A obsahuje n ula, 

jedna, dva, tri. Rozhodnete, či sú časťou toho textu má by ť 

tabu ľka nula, či tam má by ť tabu ľka jedna, či má by ť 

a potom tú celú, to celé uznesenie bu ď schválite, alebo 

podľa návrhu pána námestníka zoberiete na vedomie. 
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Ja myslím, že vieme takto vyhovie ť poslancovi. Ak sú 

také požiadavky, urobme to, aby sme potom nemali sp or 

k procedúre. 

Pýtam sa, kto súhlasí s tým, aby sú časťou uznesenia 

 bode A bola tabu ľka nula. Kto s tým súhlasí. 

(poznámka: hovor zo sály) 

Na čo chcete zareagova ť? 

(poznámka: hovor zo sály pokra čuje) 

Nie. Chce, aby sme rozhodovali o častiach, prosím? 

(poznámka: hovor zo sály stále pokra čuje) 

Áno, tak sa vypustí. My rozhodujeme o tom, či v tom 

texte majú zosta ť. Možnože mal by ť návrh na vypustenie. 

(poznámka: hovor zo sály stále pokra čuje) 

Navrhol, aby sme o každej hlasovali samostatne. Pro sím 

Vás, štyri hlasovania nás nezabijú. 

(poznámka: hovor zo sály stále pokra čuje) 

Je to procedurálny návrh, to sa nedáva písomne. 

(poznámka: hovor zo sály stále pokra čuje) 

Keď poslanec požaduje osobitné hlasovanie, v rokovacom  

poriadku je napísané, tak sa mu vyhovie. Prosím vyh ovejme 
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tomuto návrhu akoko ľvek sa vám zdá zvláštny. Rešpektujte 

právo poslanca prednies ť takýto návrh a po ďme vyhovie ť tej 

procedúre. 

Pýtam sa, kto súhlasí s tým, aby v uznesení v bode 

A boli slová tabu ľka nula. Kto s tým súhlasí. 

(poznámka: ve ľmi hlasný hovor zo sály stále pokra čuje) 

Tak potom, potom neviem, čo mám robi ť. Pora ďte mi, čo 

mám, ako mám vyhovie ť tomuto návrhu, alebo proste ho 

odmietnite, že nechcete takto hlasova ť.  

(poznámka: ve ľmi hlasný hovor zo sály stále pokra čuje) 

Dobre. Poslanci si myslia, že to nie je proceduráln y 

návrh. Tak urobíme to, že kto súhlasí, aby sme hlas ovali 

podľa návrhu pána poslanca Bendíka.  

Takže o tomto ideme hlasova ť. Kto súhlasí, aby sme 

procedurálne postupovali pod ľa návrhu, procedurálneho 

návrhu pána poslanca Bendíka?  O tom je teraz hlaso vanie.  

(poznámka: ve ľmi hlasný hovor zo sály stále pokra čuje) 

Prosím, vyjadrite sa, či akceptujete návrh pána 

poslanca na spôsob hlasovania. 

(poznámka: ve ľmi hlasný hovor zo sály stále pokra čuje) 

Prosím, vyriešme to hlasovaním, lebo inak toto 

nevyriešime. 
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Dávam hlasova ť. Spustite prosím, pani kolegy ňa, 

spustite hlasovanie. Hlasujeme o tom, či budeme postupova ť 

podľa procedurálneho návrhu pána poslanca Bendíka. 

(poznámka: po čas celej tejto rozpravy je po čuť zo sály 

veľmi hlasný hovor) 

Zariadenie spustené, vyjadrite sa k tomu, či budeme 

postupova ť pod ľa návrhu, procedurálneho návrhu pána 

poslanca Bendíka. 

((Prezentácia a hlasovanie.) 

Že to nemá procedurálny charakter. Potom mal by ť 

predložený inak.  

Preto ho zrejme zamietate. 

Štyridsa ťjeden prítomných,  

Dvanás ť za, osemnás ť proti, jedenás ť sa zdržalo.  

Konštatujem, že poslanci to nepovažovali za 

procedurálny návrh, ale za obsahový návrh a preto s a s ním 

nestotožnili. 

Zostáva nám hlasovanie o návrhu pána námestníka. 

Pani predsední čka, prosím, keby ste ho uviedli. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Ešte by som sa vrátila k tomuto hlasovaniu, lebo pá n 

Kríž, ke ď podával ten svoj návrh aj hovoril, že v časti 

A uznesenia hlasujeme o každom jednom bode samostat ne. Nie 

o celom uznesení, ale v časti A o tých bodoch samostatne 
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a nie o tom , že to má by ť, či o tých tabu ľkách čo tam máme 

nula až  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Okej. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Až tri. Ale nie to, že 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Myslel A, B, C, D to ste chceli poveda ť. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Nie, nula, jedna, dva, tri. 

(poznámka: hovor v sále) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

To bolo teraz prosím zamietnuté. Poslanci takto 

hlasova ť nechcú, lebo to nepovažujú za procedurálny, ale 

obsahový návrh.  

Čiže tento návrh už nemôžme aplikova ť. 
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Pani predsední čka, máme pred sebou rozhodnutie 

o návrhu pána námestníka Budaja a potom ešte prípad ne 

celkové hlasovanie.  

(poznámka: hovor v sále) 

Takže po ďme na návrh pána námestníka. 

Prosím, slovo má návrhová komisia. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Pán námestník Budaj predložil nový návrh uznesenia,  

tak ako pre čítal, ale by som ho mala asi pre číta ť, lebo to 

bolo dávno. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pre čítajte ho prosím, áno. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Takže, mestské zastupite ľstvo po prerokovaní materiálu 

po A berie na vedomie so spracovaním aktualizácie ú zemného 

plánu hlavného mesta SR Bratislavy na základe podne tov 

uvedených v predložených tabu ľkách: Tabu ľka 0, Tabu ľka 1, 

Tabuľka 2 a Tabu ľka 3, pri dodržaní podmienky súladu s 

príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi,  s tým, 

že návrhy zmien a doplnkov územného plánu hlavného mesta SR 

Bratislavy budú predkladané na prerokovanie a schva ľovanie 
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po skupinách pod ľa stup ňa pripravenosti a s vlastným 

výsledkom prerokovania Tabu ľka 4, v ktorej sú zaradené 

ostatné registrované podnety pre zmeny a doplnky úz emného 

plánu a tvorbu nového územného plánu mesta.  

Toto je  A časť a B, žiada primátora hlavného mesta 

aby zabezpe čil zahájenie obstarania a spracovania 

aktualizácie územného plánu hlavného mesta. Termín je tu 

jeden 30. 6. 2013. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

O tomto návrhu pána námestníka ideme hlasova ť. Je to 

vlastne nový návrh uznesenia svojim spôsobom, z h ľadiska 

formy vyjadrenia vôle zastupite ľstva. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Štyridsa ťdva prítomných poslancov,  

Pätnás ť za, traja proti, dvadsiatištyria sa hlasovania 

zdržali. 

Konštatujem, že tento návrh nebol prijatý. 

Pani predsední čka. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Ostáva nám návrh uznesenia, to nové, čo sme dneska 

ráno dostali na stoly, teda pôvodné uznesenia k tom uto 
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materiálu v časti A súhlasí, B berie na vedomie, C 

schva ľuje a D žiada (poznámka: po čuť slová „prosím“) s tým, 

že v tom dé čku žiada, v tom poslednom riadku, pod ľa bodu A, 

tam vypadá tá jedni čka, lebo časť A nemá jedni čku. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne za toto upresnenie. 

Čiže hlasujeme o celom uznesení tak, ako ste ho dnes  

dostali v novom znení v časti A, B, C a D, kde v dé čku sme 

opravili tú číslovku, ktorá tam je nadbyto čná.  

Prosím, prezentujte sa a hlasujte  o celkovom návrh u 

uznesenia. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Štyridsa ťdva prítomných poslancov,  

tridsa ť z nich hlasovalo za, štyria proti, siedmi sa 

hlasovania zdržali, jeden nehlasoval. 

Konštatujem, že sme prijali závere čné uznesenie k bodu 

číslo tri a po takmer troch hodinách sme rozhodli, r ozhodli 

o rozsahu obstarávania zmien a doplnkov územného pl ánu. 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Myslím, že sme zrelí na prestávku, aj ke ď som ju 

pôvodne plánoval neskôr.  
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Prosím, môžem vyhlási ť prestávku teraz, ak s tým 

budete súhlasi ť s tým, že ma po prestávke bude zastupova ť 

pani námestní čka, pretože o 13.30 h je krízový štáb, voda 

stále stúpa, takže musíme sa poradi ť o tom, čo treba robi ť. 

Pani námestní čka povedie popolud ňajšie zasadnutie. 

Budeme pokra čova ť o 13.45. 13.45, čiže trištvrte 

hodinová prestávka.  

 

(prestávka od 13.03 h do 14.01 h) 

 

(po prestávke) 

 

Predsedajúca: Ing. Viera   K i m e r l i n g o v á ,  

I .  námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

Sme v rokovaní. 

Pokra čujeme v rokovaní mestského zastupite ľstva po 

obedňajšej prestávke bodom číslo štyri.  

Prosím návrhovú komisiu, aby zaujali svoje ur čené 

miesta.  

Prosím pána námestníka, aby, aby prestal vyrušova ť 

návrhovú komisiu. 
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BOD 4 NÁVRH NA SANÁCIU SKORODOVANÝCH 

STOŽIAROV VEREJNÉHO OSVETLENIA 

VRÁTANE NÁVRHU NA FINANCOVANIE – AKO 

PRÍPADU HODNÉHO OSOBITNÉHO ZRETEĽA 

Predsedajúca: Ing. Viera   K i m e r l i n g o v á ,  

I .  námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

Pokra čujeme v rokovaní bodom číslo štyri, ktorý 

predkladá riadite ľ magistrátu pán Gajarský. 

Pán Gajarský nech sa pá či, krátke úvodné slovo. 

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

Ďakujem, ďakujem za slovo. 

Ja tento materiál stiahnem a pripravím, pripravíme na 

ďalšie zastupite ľstvo dvadsiatehosiedmeho. 

To z toho dôvodu, aby sme z vecného poh ľadu mali už aj 

o čom rozhodova ť. Lebo jak som bol upozornený, teda jak sme 

sa rozprávali tuto s pánom kontrolórom, tak ešte te n 

skutkový stav nenastal. Teda tie faktory nám musia ešte 

vyfakturova ť a potom môžeme rozhodova ť o reštrukturalizácii  

týchto, týchto poh ľadávok od firmy Siemens. 

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. 

Takže bod štyri predkladate ľ stiahol z rokovania. 
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BOD 5 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA  

PRENÁJMU STRAVOVACEJ PREVÁDZKY 

V DOMOVE JESENE ŽIVOTA 

Predsedajúca: Ing. Viera   K i m e r l i n g o v á ,  

I .  námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

Pokra čujeme bodom číslo 5. 

Pri, bod číslo pä ť. Bod číslo pä ť je Návrh na 

schválenie prípadu hodného osobitného zrete ľa týkajúceho sa  

prenájmu stravovacej prevádzky v DOMOVE JESENE ŽIVO TA. 

Opäť predkladate ľom je pán riadite ľ. 

Nech sa pá či, úvodné slovo. 

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

Ďakujem, ďakujem za slovo. 

Tento materiál má všetky súhlasy, takže bez úvodnéh o 

slova.  

Len neviem, že či je dostato čný po čet poslancov 

v sále, takže. 

(poznámka: zo sály po čuť „je“) 

Je? 

No, ale... 
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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: 

Potrebujeme dvadsa ťsedem poslancov, pretože je to 

osobitný zrete ľ. 

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

A jak po čítam, tak po čítam. Tak skúsme kontrolné 

hlasovanie ko ľko je poslancov prítomných v sále, ke ď sa to 

dá urobi ť. 

Nedá sa to? Dá sa to? Môžme to urobi ť? 

Predsedajúca: Ing. Viera   K i m e r l i n g o v á ,  

I .  námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

Môžeme sa prezentova ť. 

Prezentujte sa páni kolegovia, aby sme zistili ko ľko 

nás je v sále. Či je tu dostato čný po čet na to, aby sme 

odhlasovali osobitný zrete ľ. 

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

Ani z ďaleka. Dvadsa ť. Dvadsa ťjedna, dvadsa ťšes ť, 

pätnás ť, dvadsa ťjedna. 

Predsedajúca: Ing. Viera   K i m e r l i n g o v á ,  

I .  námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

Prítomných dvadsa ťštyri. Dokonca nie sú. 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 06. júna 2013 

 224 

Ale musia sa zaprezentova ť. Prezentovalo sa 

dvadsa ťštyri poslancov, čo znamená, že nie sme 

uznášaniaschopní. 

((poznámka:  hluk a vrava v rokovacej sále) 

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

Tak po čkajme, kým prídu všetci. Ja, ja by som navrhol, 

(gong) aby sme dosiahli požadovaný po čet poslancov. (gong) 

(gong) 

Predsedajúca: Ing. Viera   K i m e r l i n g o v á ,  

I .  námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

Páni kolegovia, ktorí ešte sú v mezanine, prípadne 

dokon čujú obed, alebo pijú kávu, nech sa okamžite dostavi a 

do rokovacej sály, pretože budeme nútení rozpusti ť toto 

zastupite ľstvo a stretneme sa zajtra. 

(poznámka:  vrava v sále) 

(poznámka:  po čuť slová „o štvrtej“) 

Zajtra o štvrtej, pod ľa návrhu. 

(poznámka:  vrava v sále) 

Dobre, tak nebudeme už, nebudeme už ďalej pozera ť na 

počet poslancov. Otvoríme, teda krátke úvodné slovo pá n 

riadite ľ a potom ešte keby podrobnosti povedala pani 

riadite ľka zariadenia, prípadne pani vedúca sociálnych 

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

Ďakujem za slovo. 

Tento materiál súhlasy aj finan čnej komisie aj komisie 

sociálnych vecí, zdravot a rozvoja bývania. Tak ist o 

mestskej rady. Bolo to  zverejnené 14. 5. 2013 na ú radnej 

tabuli.  

Dal by som ešte trošku slovo pani riadite ľke 

a poprosil poslancov, aby sa posadili do svojich la víc. 

Predsedajúca: Ing. Viera   K i m e r l i n g o v á ,  

I .  námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

Nech sa pá či pani riadite ľka. 

Mgr. Branislava   B e l a n o v á ,  riadite ľka sociálneho 

zariadenia Domov jesene života: 

Dobrý de ň. 

Tak urobili sme výberové konanie na prenájom 

stravovacej prevádzky. Snažili sme sa ís ť v prospech 

klienta. Ako ste videli aj v materiáloch, išli sme zo 

stravou smerom ku klientovi dole.  

Predsedajúca: Ing. Viera   K i m e r l i n g o v á ,  

I .  námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem. 
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Mgr. Branislava   B e l a n o v á ,  riadite ľka sociálneho 

zariadenia Domov jesene života: 

Takže naši klienti na tom ušetria. A my ako zariade nie 

ešte, alebo ako dostaneme aj finan čné prostriedky za 

prenájom tejto stravovacej prevádzky.  

Predsedajúca: Ing. Viera   K i m e r l i n g o v á ,  

I .  námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu.  

Prihlásený je pán poslanec Osuský. Nech sa pá či. 

((poznámka:  hovor v sále) 

S faktickou pani Černá, nech sa pá či. 

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

Keďže, ďakujem za slovo. 

Keďže pani riadite ľka deklaruje, že išli dole, tak 

tých pár centov to je pravda. Ale m ňa by zaujímalo, či ešte 

stále majú klienti, ktorí tam bývajú povinnos ť odobera ť 

stravu. 

Mgr. Branislava   B e l a n o v á ,  riadite ľka sociálneho 

zariadenia Domov jesene života: 

Klienti majú povinnos ť v rámci všeobecného záväzného 

nariadenia mesta odobera ť jedno teplé jedlo denne. 

Ale o tom som nerozhodla ja, ale zastupite ľstvo. 

Všeobecne záväzné nariadenie je nariadenie mesta. 
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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 opä ť pán poslanec Hanulík. 

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

Áno, ďakujem Vám pekne za slovo. 

Ja by som chcel len pripomenú ť, že my sme to tu 

schválili a schválili sme to z toho dôvodu, že niek edy tí 

starkí v snahe ušetri ť, nejedli celý de ň a boli hladní. 

A to bol náš cie ľ, aby to tak nebolo. 

Ďakujem. 

Predsedajúca: Ing. Viera   K i m e r l i n g o v á ,  

I .  námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem pekne. 

S riadnym príspevkom pán poslanec Osuský. 

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

Ďakujem pekne pani viceprimátorka. 

Zhodou okolností možno viete, možno sa k vám donies lo 

z médií, že mestská časť Staré Mesto má snahu 

zracionalizova ť prevádzku stravovania na svojich základných 

školách. A v rámci toho sa rozhodla nie prenájmom, ale len 

licenciou v našich priestoroch, s našimi pracovní čkami 
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vari ť pre deti. Vyvolalo to búrku mediálnu a boli hlasy pre 

i proti. 

Chcem na tomto mieste poveda ť, že podporím predložený 

návrh a bol by som rád, aby si všetci pamätali, aj tí, 

ktorí mali rôzne výhrady typu, že či deti nebudú ošudené, 

že ako zástupca ob čanov sa domnievam, že na dobrú stravu, 

hodnotnú a sp ĺňajúcu normy, majú rovnako právu, právo 

ľudia, ktorí prežívajú jese ň života ako i deti školou 

povinné.  

To znamená, že by bolo dobré, aby si všetci tí, kto rí 

dnes budú hlasova ť za toto rozhodnutie a považujú ho za 

správne si toto v pamäti zachovali a chápali, že vš etky 

tieto kategórie, tých ktorých máme zverených do str avovacej 

starostlivosti si zaslúžia rovnako spravodlivý a ho dnotný 

prístup k stravovaniu. 

A teda i tuná súkromný prevádzkovate ľ, ktorý dostane 

tieto stravovania do prenájmu, o čividne rovnako má za 

povinnos ť dodržiava ť všetky normy ako licencovaný 

prevádzkovate ľ náš.  

A bolo by dobré, ešte raz, aby si tí, ktorí sa do 

tohto prípadu starali, aby mali toto i v našom príp ade na 

mysli. 

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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Nasleduje pán poslanec Fiala. 

Stanislav   F i a l a , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Som pripravený materiál podpori ť, ale mám tam jednu 

otázku čo sa týka zmluvy.  

Cena plnenia a platobné podmienky, bod dvanás ť. 

Pre čítam. V prípade poskytnutia neúplnej služby alebo 

v prípade neposkytnutia objednanej služby je poskyt ovate ľ 

povinný zaplati ť objednávate ľovi zmluvnú pokutu vo výške 

päťdesiat percent z ceny neúplno poskytnutej služby, 

respektíve predpokladanej ceny neposkytnutej služby . 

Máte tu pomerne presne vypo čítanú sumu, po čet, po čet 

stravní, stravníkov 2368 celé 90 Eur. 

Chcem sa spýta ť, že či to je na plný stav a či sa 

neobávate toho, ak vám z akéhoko ľvek dôvodu sa zníži po čet 

stravných jednotiek, že, že a zmluvný partner bude striktne 

trva ť na dodržaní tejto zmluvy, že sa dostanete do 

nevýhodných podmienok, čo sa týka platenia pä ťdesiat 

percentnej sumy z takto neodobratej stravy. 

Ja toto, toto považujem za trošku ako vážne ohrozen ie 

alebo teda neviem, že či je to na tých sto percent alebo je 

to na ko ľko percent. Rád by som dostal odpove ď na túto 

otázku. 

Ďakujem. 
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Predsedajúca: Ing. Viera   K i m e r l i n g o v á ,  

I .  námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Pani riadite ľka zareaguje, nech sa pá či. 

Mgr. Branislava   B e l a n o v á ,  riadite ľka sociálneho 

zariadenia Domov jesene života: 

Pán poslanec, tam je napísané, že v prípade 

poskytovanej neúplnej služby, to znamená, že oni bu dú 

pokutovaný v rámci nás, nie my v rámci tej. Je to p ráveže 

naopak, že my budeme pokutova ť, ak nedostaneme takú, úpl, 

neúplnú stravu.  

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. 

Mgr. Branislava   B e l a n o v á ,  riadite ľka sociálneho 

zariadenia Domov jesene života: 

Je to naopak myslené. My sa chránime, my chránime n ás 

a našich klientov, preto sme to do tej zmluvy dali.  

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. Otázka bola uspokojivo zodpovedaná. 

Ďalej pani poslanky ňa Krištofi čová. 

Nech sa pá či. 
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Ing. Alena Krištofi čová, poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Chcela by som by som sa spýta ť, lebo tento nový 

prenajímate ľ tu garantuje nejakú výšku stravného, pokia ľ by 

prišlo k zmene, alebo by malo prís ť k zmene výšky 

stravného, či ten materiál pôjde do zastupite ľstva alebo 

aspo ň do sociálnej komisie na odsúhlasenie. Lebo 

predpokladám, že časom k takejto zmene ur čite príde. 

Ďakujem. 

Mgr. Branislava   B e l a n o v á ,  riadite ľka sociálneho 

zariadenia Domov jesene života: 

Pani poslanky ňa, my máme v rámci mesta, hlavného mesta 

všeobecne záväzné nariadenie, ktoré hovorí o maximá lnej 

výške stravnej jednotky a to sme dali do zmluvy. 

Takže ten prenajímate ľ nesmie prekro či ť vé-zet-enko 

hlavného mesta. 

Predsedajúca: Ing. Viera   K i m e r l i n g o v á ,  

I .  námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Ďalej diskutuje pán poslanec Len č. 

Ing. Peter   L e n č , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo, pani námestní čka. 

Pozeral som tú tabu ľku o ko ľko sa to znížilo, zvýšilo 

oproti tomu predchádzajúcemu stavu. Tak je pravda, že pre 
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tých dôchodcov sa to znížilo  o v princípe nula cel á tri 

Eura, pri čom ale pre zamestnancov sa to zvýšilo o nula celá 

devä ťdesiatštyri Eura na jeden obed. 

Neviem to teraz, neviem ko ľko je zamestnancov a ko ľko 

je tam, ko ľko je tam tých klientov, takže celko, ten 

celkový objem neviem porovna ť.  

Ale našiel som tam vo výpise z Komisie pre správu 

majetku a podnikanie pripomienku, že chcú, aby sú časťou 

zmluvy bol aj, bol aj dodatok, v ktorom budú tie je dnotlivé 

ceny napísané. Aj to tam je, ale sú tam aj po čty tých 

odobratých obedov a bojím sa, že či sa práve to 

ustanovenie, ktoré ste citovali, že je vlastne na o chranu 

klientov, aby sa to neobrátilo proti vám, ke ď naozaj 

neoberie, neodoberiete ten po čet tých, tých obedov, lebo 

v zmluve je len, je len celková suma za to odobraté  jedlo 

a k tej sa došlo tak, že tie jednotkové ceny sa pre počítali 

tým po čtom. 

Takže na toto by som si dal asi z Vašej strany pozo r. 

Ďakujem. 

Predsedajúca: Ing. Viera   K i m e r l i n g o v á ,  

I .  námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem. 

S faktickou poznámkou je prihlásený poslanec Hanulí k. 

Nech sa pá či, má slovo. 
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Ing. Peter   H a n u l í k , poslanec MsZ: 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Ja som len, ke ď tu kolega spomínal, že tá cena iba 

o tridsa ť centov. Ja si myslím,  pre dôchodcu je ve ľmi ve ľa 

tridsa ť centov.  

A ďalšiu vec si myslím, že všetky suroviny zdražuje 

inflácia. Proste to je zázrak, by ť dneska lacnejší. Ja 

neviem teda ako to tá firma dokáže, ale to je úžasn é, ke ď 

dokáže udrža ť ešte kvalitu, je to super. 

Ďakujem. 

Predsedajúca: Ing. Viera   K i m e r l i n g o v á ,  

I .  námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Hlási sa ešte niekto do diskusie? 

Nikto nie je prihlásený do diskusie. Kon čím diskusiu 

a prosím návrhovú komisiu. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Mám hovori ť, alebo odpoveda ť ešte pani riadite ľky? 

Lebo, tu žiadajú.  

Predsedajúca: Ing. Viera   K i m e r l i n g o v á ,  

I .  námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

Nie, ve ď bolo odpovedané, pod ľa môjho názoru. 
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((poznámka:  vrava zo sály) 

Dobre, takže otváram znovu diskusiu a prosím pani 

riadite ľku, či naozaj to má premyslené a či nebudú nejaké 

problémy v zmluve. 

Mgr. Branislava   B e l a n o v á ,  riadite ľka sociálneho 

zariadenia Domov jesene života: 

Áno, pán poslanec a my naozaj nevieme poveda ť ko ľko 

bude tých odobratých jedál. Pri množstve 206 klient ov sa to 

naozaj nedá predpoklada ť. 

Klienti majú vo vé-zet-enku zadefinované jedno tepl é 

jedlo. A ke ďže sme zariadenie, kde už idú naj ťažšie stavy 

ležiacich klientov, oni majú nutnos ť odobera ť pä ť tep, pä ť 

jedál denne. Z toho majú dve teplé jedlá. 

Predsedajúca: Ing. Viera   K i m e r l i n g o v á ,  

I .  námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

Bola odpove ď dostato čná, alebo treba ešte vysvetli ť? 

S pochybnos ťami, ale akceptoval pán poslanec. 

Preto dúfam, že môžem ukon či ť diskusiu. Nikto iný nie 

je prihlásený. 

Prosím návrhovú komisiu, aby uviedla návrh uzneseni a. 
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Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Budeme hlasova ť o pôvodnom návrhu uznesenia, tak ako 

bolo predkladate ľom predložené, teda mestské zastupite ľstvo 

schva ľuje. 

Predsedajúca: Ing. Viera   K i m e r l i n g o v á ,  

I .  námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Prezentujte sa a hlasujeme. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Je to trojpätinová vä čšina, takže dvadsa ťsedem hlasov 

potrebujeme. 

(Prezentácia a hlasovanie pokra čuje.) 

Prítomných tridsa ťšes ť, 

za bolo tridsa ť, nikto proti, šiesti sa zdržali, 

všetci hlasovali. 

Uznesenie bolo prijaté. 

Ďakujem vám. 
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BOD 6 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 

PRENÁJMU NEBYTOVÉHO PRIESTORU 

V DOMOVE PRI KRÍŽI 

Predsedajúca: Ing. Viera   K i m e r l i n g o v á ,  

I .  námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

Pokra čujeme  v rokovaní bodom číslo šes ť. Je to Návrh 

na schválenie prípadu hodného osobitného zrete ľa, prenájom 

nebytového priestoru v Domove pri kríži. 

Krátke úvodné slovo, pán riadite ľ. 

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

Ďakujem za slovo. 

Tento materiál má tiež všetky potrebné súhlasy, tak že 

bez úvodného slova.  

Ale poprosil by som, aby sa vypli tieto reproduktor y 

za nami, lebo to dos ť vyrušuje. Ke ď to nevieme opravi ť, tak 

ich aspo ň vypnime. 

Ďakujem. 

Predsedajúca: Ing. Viera   K i m e r l i n g o v á ,  

I .  námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu. 
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Nikto, do diskusie sa prihlásil pán poslanec Len čk. 

Nech sa pá či. 

Ing. Peter   L e n č , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Mám len takú formálnu pripomienky k tomu uzneseniu.  

Tak sa prenajímajú pánovi doktorovi priestory, ale je tam 

aj  

(poznámka: nie je rozumie ť, zo sály je len po čuť 

nejaký hovor.)  

Nájomné je jedno Euro za meter štvorcový a rok, ale  

nie je tam napísané, že ko ľko metrov štvorcových sa 

prenajíma. To by bolo dobré, dobré to tam doplni 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: 

Pán riadite ľ. 

Ospravedl ňujem sa za tie zmätky, ale prosím teraz 

pána, pána riadite ľa , aby sa vyjadril k poznámke pána 

poslanca. Celkový po čet prenajímaných metrov. 

(poznámka: ruch v sále) 

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

Dobre. 

Tak dopl ňme to do uznesenia, autoreme, autoremedúrou 

by som tam vsunul metre štvorcové. Ko ľko ich je, 

štyridsa ťosem?  
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(poznámka: mimo mikrofón po čuť slová „Pätnás ť celá 

tridsa ťosem metra štvorcového) 

Pätnás ť celé tridsa ťosem metra štvorcového. 

Ďakujem. 

Predsedajúca: Ing. Viera   K i m e r l i n g o v á ,  

I .  námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

Takže uznesenie autoremedúrou bolo doplnené. 

Nikto iný nie je prihlásený do diskusie. Preto kon čím 

diskusiu a prosím návrhovú komisiu, aby uviedla náv rh 

uznesenia. 

(poznámka:  zo sály je po čuť hlasná vrava) 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia tak ako bolo predložen é 

predkladate ľom, autoremedúrou doplnené štvorcové metre 

pätnás ť celé tridsa ťosem, takže mestské zastupite ľstvo 

schva ľuje. 

Predsedajúca: Ing. Viera   K i m e r l i n g o v á ,  

I .  námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Trojpätinová vä čšina. 
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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: 

Keďže je to osobitný zrete ľ potrebujeme trojpätinovú 

väčšinu. 

Pán Hr čka sa hlási kvôli? 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Ale však už je hlasovanie, tak už. 

Predsedajúca: Ing. Viera   K i m e r l i n g o v á ,  

I .  námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

Nech sa pá či pán Hr čka, ale to môže by ť už len 

procedurálne, lebo už hlasujeme. 

Nech sa pá či. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ja by som sa chcel spýta ť, pri osobitnom zrete ľa 

autoremedúrou pod ľa mňa nie je možné, pretože osobitný 

zrete ľ musí visie ť pätnás ť dní tak, ako je, takže si 

myslím, že to jedine zmeni ť na návrh nejakého z poslancov. 

Ale nemôže to by ť autoremedúrou, to je môj názor. 

Predsedajúca: Ing. Viera   K i m e r l i n g o v á ,  

I .  námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

Počkajte. 
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S faktickou, s faktickou je prihlásený pán poslanec  

Hanulík.  

Nech sa pá či. 

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

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Osvojujem si tento návrh a dávam, 

(poznámka:  po čuť slovo „áno“ 

 dám ho písomne. Môžme hlasova ť, ja ho už podávam 

písomne. 

Predsedajúca: Ing. Viera   K i m e r l i n g o v á ,  

I .  námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

Áno.  

Pán, pán poslanec Hanulík si osvojil ten návrh, kto rý 

bol prednesený čo sa týka doplnenia po čtu metrov 

štvorcových, ktoré sa prenajímajú.  

Opäť prihlásený s faktickou pán poslanec Hr čka, nech 

sa pá či. 

(poznámka: v sále je po čuť hlasná vrava) 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem.  

Vo faktickej nie je možné a vzh ľadom k tomu, že  bola 

ukon čená diskusia, tak ani nie je možné sa prihlási ť do 

diskusie a urobi ť. 
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Ja na to upozor ňujem len z toho, že ma mrzí, že sa 

uzavrela diskusia, ale dostali sme sa do bodu, kedy  sa to 

asi bohužia ľ zmeni ť nedá. 

Predsedajúca: Ing. Viera   K i m e r l i n g o v á ,  

I .  námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

Prosím naše organiza čné oddelenie, aby zaujali 

stanovisko k tomuto prípadu, ktorý sa nám tu vyskyt ol. 

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

oddelenia: 

Ďakujem. 

Som toho názoru, že je možné hlasova ť, nako ľko zákon 

hovorí o tom, že má by ť zverejnený zámer. Ten zámer 

zverejnený bol. 

Predsedajúca: Ing. Viera   K i m e r l i n g o v á ,  

I .  námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem. 

Čiže je možné aj autoremedúrou doplni ť uznesenie? 

(poznámka:  po čuť slová „Áno.“) 

Áno. Dobre.  

Ďakujem pekne. Takže myslím si, že sme si tieto 

procedurálne veci vyjasnili a môžeme hlasova ť o návrhu 

uznesenia tak, ako ho predniesla návrhová komisia. 

Prezentujte sa a hlasujeme. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 
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Prítomných tridsa ťšes ť,  

za bolo tridsa ť, nikto proti, šiesti sa zdržali, 

všetci hlasovali. 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

 

BOD 7 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 

NÁJMU NEHNUTEĽNOSTI – MOSTA APOLLO 

CEZ DUNAJ V BRATISLAVE, SPOLO ČNOSTI 

SLOVAKTELEKOM, A.S. SO SÍDLOM 

V BRATISLAVE 

Predsedajúca: Ing. Viera   K i m e r l i n g o v á ,  

I .  námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

Pokra čujeme bodom číslo sedem. Je to Návrh na 

schválenie prípadu hodného osobitného zrete ľa. Ide o nájom 

mosta APOLLO cez Dunaj v Bratislave spolo čnosti 

SlovakTelekom. 

Nech sa pá či. Krátke úvodné slovo pán riadite ľ. 

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

Ďakujem. 

Tento materiál bol predložený do finan čnej komisie so 

sumou tritisíc Eur, kde bol zmene, kde bola zmenená  táto 

sume na šes ťtisíc  ír, Eur za technologické zariadenie za 

rok.  
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Takto predkla, takto predkladáme aj tento mana, 

materiál a predkladáme ho na schválenie s tým, že t akisto 

mestská rada odporu čila šes ťtisíc Eur za rok za 

technologické zariadenie. 

Ďakujem. 

Predsedajúca: Ing. Viera   K i m e r l i n g o v á ,  

I .  námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Otváram diskusiu. 

Do diskusie sa prihlásil pán poslanec Muránsky. 

Dajte mu slovo, prosím. 

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

Áno, ďakujem. 

Ide iba o toto technologické zariadenie, alebo tam 

bude aj nejaký banner s reklamou, alebo to bude pro s, alebo 

to zmení vizáž toho mostu. 

Predsedajúca: Ing. Viera   K i m e r l i n g o v á ,  

I .  námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

Áno, pán riadite ľ odpovie. 

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

Ďakujem. 

Banner, banner asi (poznámka:  zasmiatie), banner n ie. 

Čo sa týka zmeny vizáže toho mostu. No asi čo sa týka toho 
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samotného zariadenia, ktoré tam, ke ď sa umiestni, tak sa 

nejakým spôsobom asi zmení vizáž toho mostu. Ale ne myslím, 

že by to bolo nejakým spôsobom príliš, príliš nápad né. 

Predsedajúca: Ing. Viera   K i m e r l i n g o v á ,  

I .  námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Nasleduje pán poslanec Fiala. 

Stanislav   F i a l a , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Ja iba k formálnej stránke návrhu uznesenia. Možno by 

si to všimla návrhová komisia. Obvykle schva ľujeme, ako 

schva ľuje, ale tu už sme schvá, ako schválilo v minulosti . 

Ten, ten text je už, ako keby to bolo už vykonané. To 

znamená mali by sme mestské zastupite ľstvo schva ľuje, nie 

schválilo. S touto opravou. 

(poznámka:  hovor v sále) 

Tak, ako vždy. 

Predsedajúca: Ing. Viera   K i m e r l i n g o v á ,  

I .  námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Takže prefo, preformulova ť na prítomný čas.  

Nikto iný nie je prihlásený do diskusie. 
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Končím diskusiu a prosím návrhovú komisiu, aby uviedla 

návrh uznesenia. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Budeme hlasova ť o  návrhu uznesenia tak ako bolo 

predložené, mestské zastupite ľstvo schva ľuje. Trojpätinová 

väčšina. 

Predsedajúca: Ing. Viera   K i m e r l i n g o v á ,  

I .  námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Prezentujte sa a hlasujeme. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté, lebo  

z prítomných tridsa ťštyri 

za hlasovalo bolo tridsa ťtri, nikto proti, jeden sa 

zdržal, všetci hlasovali. 
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BOD 9 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 

NÁJMU ČASTÍ POZEMKOV V BRATISLAVE, 

K. Ú. STARÉ MESTO, PARC. Č. 3250/5 

A PARC. Č. 21340/3, IVANOVI 

TYCHLEROVI 

Predsedajúca: Ing. Viera   K i m e r l i n g o v á ,  

I .  námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

Pokra čujeme v rokovaní bodom číslo devä ť. 

Ôsmy bod bol stiahnutý z rokovania. 

Bod číslo devä ť je Návrh na schválenie prípadu hodného 

osobitného zrete ľa. Nájom častí pozemkov v katastrálnom 

území Staré Mesto pánu Ivanovi Tychlerovi. 

Nech sa pá či krátke úvodné slovo, pán riadite ľ alebo 

pán Krištof. 

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

Môžem ja, môžem, toto je... 

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 Gajarský, nech sa pá či. 

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

V podstate má to všetky súhlasy s tým, že finan čná 

komisia odporú ča schváli ť a žiada materiál doplni ť 

o povinnos ť pána Tychlera doplati ť nájom za doterajšie 
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užívanie. Táto podmienka je v materiáli, je to na s trane 

štyri, je táto povinnos ť uvedená. 

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 za úvodné slovo. 

V diskusii pokra čuje pán Šov čík. Pán poslanec Šov čík 

má slovo. 

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

Vážené kolegyne, kolegovia, tento materiál 

nieko ľkokrát nedostal podporu v mestskom zastupite ľstve. Ja 

sám som bol proti nako ľko tieto tri stánky sa nachádzajú 

v exponovaných lokalitách mestskej časti Bratislava - Staré 

Mesto. Ale preto, aby som našiel nejaký kompromis s om 

ochotný súhlasi ť za tej podmienky, že budú podmienky 

nájomnej zmluvy doplnené o to, že prenajímate ľ sa zaväzuje 

vytvori ť nové stánky, ktoré by nejako zodpovedali tým 

lokalitám, teda ich vizuál a zárove ň, že sa bude stara ť aj 

o okolie. Teda, že zabezpe čí upratovanie minimálne 

v nejakom dosahu dvoch, troch metrov okolo tých stá nkov, 

pretože, opakujem, sú to ve ľmi exponované lokality Starého 

Mesta, kde dochádza hlavne k prestupu v rámci jedno tlivých 

liniek MHD. Je tam ve ľký pohyb ľudí a jednoducho, tie 

stánky si myslím, nezodpovedajú dnešnej dobe. 

Čiže ja som za to, aby sme mu prenajali tie pozemky,  

ale za tej podmienky, že vyhotoví nejaké stánky, kt oré budú 
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zodpoveda ť dnešnej dobe a bude sa stara ť aj o okolie tých 

stánkov. 

Predsedajúca: Ing. Viera   K i m e r l i n g o v á ,  

I .  námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Nikto iný nie je prihlásený do diskusie.  

Pán riadite ľ Gajarský, nech sa pá či, zareaguje. 

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

Ďakujem za slovo. 

Ja len neviem, že či ho my môžeme k takému nie čomu 

zaviaza ť. 

Vy asi chcete, aby sme to dali ako podmienku do zml uvy 

a tým pádom to musíme aj nejak časovo ohrani či ť, takže to 

bude vecou ďalšej diskusie a rokovaní, pretože on s tým 

nemusí súhlasi ť. Takže neviem, ako z tohto, z tohto teraz 

vyjs ť von.  

Ja by som možno poprosil tuto mojho zástupcu, že či je 

na to nejaké riešenie. Lebo fakt, takýto návrh nevi em ako, 

ako to rieši ť teraz. 

Predsedajúca: Ing. Viera   K i m e r l i n g o v á ,  

I .  námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Takže pán Krištof povie ako rokovali so záujemcom. 
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Mgr. Rastislav   G a j a r s k ý , riadite ľ magistrátu: 

Ja len zopakujem, ke ď môžem zopakujem, čo chcel pán, 

pán poslanec Šov čík. 

Pán poslanec chcel, aby tento podnikate ľ, ktorý 

prevádzkuje tieto stánky zmenil, zmenil by som pove dal 

vizáž, alebo to, jak vyzerajú tieto stánky v nejak v súlade 

s nie čím, čo ešte nemáme, ale sme zaviazaní, zase v inom 

materiáli je, je také, je také uznesenie z finan čnej 

komisie, že máme pripravi ť nejakú koncepciu, ako majú 

takéto stánky vyzera ť. 

Takže to by sme pripravili, myslím že je tam deadli ne 

do 31. 10. tohto roka. A my by sme také nie čo vedeli asi 

dať do podmienok zmluvy a mu poveda ť, že dovtedy a dovtedy 

by si pod ľa tohto vizuálu mal upravi ť svoje stánky. Ale čo 

sa týka praktického riešenia, len som nevedel, že či aj 

takéto nie čo môžme da ť teraz do uznesenia alebo jasné 

musíme to da ť do uznesenia. 

Predsedajúca: Ing. Viera   K i m e r l i n g o v á ,  

I .  námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

Dobre. Sta čí pán riadite ľ. 

Budeme pokra čova ť v diskusii a potom na konci pán 

Krištof bude odpoveda ť na všetky otázky a podnety, ktoré 

vyplynú z diskusie. Dobre? 

Pokra čuje teda v diskusii pani hlavná architektka. 

Nech sa pá či pán Konrád, pani Konrad. 
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Ing. arch. Ingrid Konrad,  hlavná architektka: 

Ďakujem za slovo. 

Ja som chcela len vlastne to pripomenú ť, čo pán 

riadite ľ Gajarský povedal, že, že, že ke ďže pracujeme aj na 

koncepcii verejných priestorov, tak vlastne mesto m usí by ť 

ten, ktorý iniciuje a postupne by sa mali vymie ňať v rámci 

možností a tak ďalej, po dohode s týmito majite ľmi. Ale 

mali by sme si urobi ť vlastný dizajn na takéto stánky. 

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. 

Pán poslanec Gašpierik. 

Ing. Libor   G a š p i e r i k , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Ja sa nechcem opakova ť. To čo tu bolo povedané zo 

strany pani architektky aj pána riadite ľa, myslím, že to 

naozaj môžme rieši ť v rámci dúbravských stánkov toho 

materiálu, tam kde to predpokladám,že asi odznie.  

Ale ja by som možno práve chcel opa čne, nechcem 

protire či ť tu kolegovi Šov číkovi, možnože keby sme to 

podporili, nako ľko tam platí podmienka požiadavka súhlasu 

nechcem poveda ť, že podmiene čná, Starého Mesta s prenájmom, 

v takom prípade pokia ľ ten nájom bude s krátkou výpovednou 

dobou, cca 3 mesiace, nako ľko vieme, že Staré Mesto si tam 
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rieši svoj projekt. To znamená, že pokia ľ Staré Mesto 

s nie čím príde, tak tieto stánky by som bol rád potom 

zrejme, pokia ľ by išli pre č, a myslím si, že zas by nebolo 

korektné, keby sme tomuto subjektovi, subjektu ur čili 

podmienku, aby si tam dal nové stánky a potom s pod mienkou 

tých troch mesiacov napríklad by sme mu povedali, ž e sa 

musí ods ťahova ť. Že by to bolo nekorektné. Lebo skôr 

predpokladám, že príde k zrušeniu toho nájmu, ako t oho, že 

tam bude dlhodobo pôsobi ť. 

Takže, možno pokia ľ by sme to podporili tak ako to je 

s tou podmienkou krátkodobého nájmu a potom čo sa týka 

celkovej koncepcie, tak v rámci dúbravských stánkov  by sme 

to mohli rieši ť možno tak, ako spomínal pán riadite ľ 

Gajarský. 

A myslím, že aj ve ľmi takto dôvodil pán riadite ľ 

Krištof na finan čnej komisii, aby sme to podporili. 

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 pán poslanec Osuský. 

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

Ďakujem pekne, pani viceprimátorka. 

Ja s rados ťou vítam zdelenie pani hlavnej architektky 

o tom, že sa pripravuje akýsi manuál, alebo dizajn týchto 
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vecí v meste. Lebo pamätám sa, že minulý rok, i ke ď je to 

námestie patriace magistrátu, ale predsa je to srdc e 

Starého Mesta, na Hlavnom námestí pred iná č tradi čnou 

a úctyhodnou kafetériou MAYER je postavená perverzn á 

konštrukcia s pomerne nevkusným po ťahom.  

A vtedy na interpeláciu my odpovedal sám pán primát or 

v tom zmysle, že sa s tým ve ľmi nedá ni č robi ť. 

Tak by som ve ľmi uvítal i ke ď je to námestie 

magistrátu, aby opachy tohto druhu sa nemohli v súl ade 

s pripravovaným manuálom stava ť. Lebo o pätnás ť metrov 

odtia ľ sme prinútili človeka, ktorý si postavil nie čo 

podobné, pred kaviarni čku ved ľa Slovakie bývalej, že to 

zrušil a postavil tam dáždniky. Teda slne čníky. 

Takže bolo by dobré, aby sa aj s takouto vecou dalo  

pohnú ť. A pri všetkej úcte ku káve, teda kaviarni MAYER, to 

čo tam stojí, je čisto des. 

Predsedajúca: Ing. Viera   K i m e r l i n g o v á ,  

I .  námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Nikto iný už nie je prihlásený do diskusie, preto 

prosím pána riadite ľa o zhrnutie a o odpove ď ako to 

zapracujeme do, do tej zmluvy. 

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

Ďakujem za slovo. 

(poznámka:  povzdych) 

Rozmýšľam nad tým, ako to teraz sformulova ť. Ale asi 

by som dal do uznesenia to, že by sme dali ako podm ienku do 

zmluvy, prosím? Iba, iba na tri mesiace? Sekundi čku.  

Dám slovo zástupcovi riadite ľa. 

Predsedajúca: Ing. Viera   K i m e r l i n g o v á ,  

I .  námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

Pán Krištof bude ma ť slovo. 

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

vedúci oddelenia správy nehnute ľností: 

Ďakujem. 

Ja si myslím, že všetky tie pripomienky, ktoré tuná  

boli povedané, viacmenej ten návrh odráža.  

Tá zmluva je na dobu neur čitú s trojmesa čnou 

výpovednou lehotou. Akceptuje to stanovisko mestske j časti, 

ktoré je kladné. A dneska zaväzova ť, zaväzova ť niekoho 

k nie čomu, a tak pod čiarknuté, k nie čomu, lebo nevieme 

k čomu je ve ľmi ťažké. My to urobíme, len musíme vedie ť čo.  

Takých stánkov je v meste ve ľmi ve ľa. A v rámci tej 

koncepcie, predpokladám, že sa bude rieši ť čo aj s tými 

stánkami, ktoré majú platné nájomné zmluvy. To sa b ude 
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musie ť vyrieši ť. To znamená, do tej kategórie spadne aj 

toto.  

Čiže problém. Nežiada ten človek o nie čo, čo je nové. 

Nechce zria ďova ť nie čo nové. Je tak dlho. Asi mu to 

funguje, ke ď žiada o pred ĺženie nájmu. Zmenila sa forma 

usporiadania pozemkov pod takýmito stavbami. Korekt ne sa 

k tomu priznáva. Chce to vyrieši ť. 

Nevieme ho, myslím si dneska zaviaza ť k nie čomu, čo my 

sami nevieme. 

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 je prihlásený pán poslanec Hanulík. 

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

Áno, ďakujem ve ľmi pekne. 

Ja si myslím, že tým, že je tam tá trojmesa čná 

výpovedná doba, je vlastne splnená tá podmienka, kt orú sme  

chceli. 

Bude tam nejaký nový zámer, dá sa mu výpove ď. Má na to 

korektne tri mesiace a ni č nám nebráni, proste, takto 

postupova ť. 

Ďakujem. 
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Predsedajúca: Ing. Viera   K i m e r l i n g o v á ,  

I .  námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Čiže nám je jasné, že najprv tu, v meste, si musíme 

vytvori ť svoju vlastnú predstavu. Ur čite bude sú ťaž návrhov 

na architektonické riešenie našich stánkov. Aj tých , ktoré 

poskytujú rýchle ob čerstvenie, takže potom vieme, vieme 

požiada ť nájomcu, aby splnil naše podmienky. 

Ďakujem pekne. Diskusia kon čí. 

Prosím návrhovú komisiu, aby uviedla návrh uzneseni a. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Budeme hlasova ť o návrhu uznesenia tak ako bolo 

predložené. Mestské zastupite ľstvo schva ľuje.  

Predsedajúca: Ing. Viera   K i m e r l i n g o v á ,  

I .  námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Ide o prípad hodný osobitného zrete ľa, potrebujeme 

minimálne dvadsa ťsedem hlasov. 

Prezentujte sa a hlasujeme. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Prítomných tridsa ťosem, 
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za tridsa ťdva, nikto proti, šiesti sa zdržali, všetci 

hlasovali. 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

 

BOD 10 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA, TÝKAJÚCEHO SA 

NÁJMU ČASTI POZEMKU V BRATISLAVE 

PARC. Č.  21782, K. Ú. STARÉ MESTO, 

SPOLOČNOSTI BEZRUČOVÁ INVEST, S.R.O. 

SO SÍDLOM V BRATISLAVE 

Predsedajúca: Ing. Viera   K i m e r l i n g o v á ,  

I .  námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

Pokra čujeme v rokovaní.  

Ďalším bodom rokovania je návrh na. Bod číslo desa ť. 

Je to Návrh na schválenie prípadu hodného osobitnéh o 

zrete ľa, nájom časti pozemku v Bratislave, katastrálne 

územie Staré Mesto, spolo čnosti Bezru čová Invest, s.r.o. 

Pán riadite ľ, prosím úvodné slovo. 

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

Ďakujem. 

Tento materiál bol schválený na finan čnej komisii 

s dovetkom, že sa doplní rozväzujúca podmienka v pr ípade ak 

tento subjekt neíska územné rozhodnutie do 31. 12. 2014, 

tak nájomná zmluva stratí platnos ť. 
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Táto podmienka je uvedená v článku IV. odstavec 2, bod 

2, 2.5. Áno, je to tam. Takisto starostka dala na r ade 

ústne, ústny súhlas s týmto nájmom. 

Ďakujem pekne. 

Predsedajúca: Ing. Viera   K i m e r l i n g o v á ,  

I .  námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Otváram diskusiu. 

Do diskusie je prihlásený pán poslanec Muránsky.  

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

Ja mám iba také dve, dve malé poznámky k tej zmluve , 

ktorú, ktorá tam je. 

Jedna vec je, že tam za nevy, za nevyužívanie tých 

priestorov v súlade s tou, s touto zmluvou je zmluv ná 

pokuta sedemnás ť Eur za, za de ň. Čo ale zase pri skoro 

tisíc metrovom pozemku vychádza iba nejakých šes ťtisíc Eur 

ro čne, čo sa mi nezdá, že by bola zase až taká nejaká 

strašná pokuta. 

A druhá vec je, že pokia ľ nebude doru čené to územné 

rozhodnutie na stavbu, tak tiež je, že tam tisíc Eu r 

pokuta, ktorá je tiež iba za, iba jednorázová. Pri čom tá, 

ten rozdiel, tých devätnás ť Eur za meter štvorcový za rok 

robí skoro pätnás ťtisíc Eur za rok. 

Čiže sa mi zdá, že tieto dve, tieto dva body v tej 

zmluve by mali by ť lepšie ošetrené. 
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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. 

V diskusii nasleduje pán poslanec Fiala. 

Stanislav   F i a l a , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Ja sa krátko vrátim k tej podmienke finan čnej komisie. 

Tá znela, že zmluva stratí platnos ť.  

Pán riadite ľ, v texte tej zmluvy je, že môže strati ť 

platnos ť, alebo je možné od nej odstúpi ť, ak nebude vydané 

stavebné po, stavebné alebo teda právoplatné územné  

rozhodnutie. 

Je v tom istý odtie ň rozdielu, ktorý si ja uvedomujem 

a chcem aby ste o tom vedeli. Ale som ochotný to 

akceptova ť. 

Ďakujem. 

Predsedajúca: Ing. Viera   K i m e r l i n g o v á ,  

I .  námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Nikto iný už nie je prihlásený do diskusie, preto 

závere čné slovo uvedie pán riadite ľ Gajarský. 

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

Ďakujem za upozornenie. 
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Je to samozrejme na nás, aby sme tieto podmienky 

sledovali a v prípade neplnenia jednoducho vypoveda li 

zmluvu. 

Takisto, ja neviem. Ja to tu po čítam, ale to je 

sedemnás ť Eur za každý za čatý de ň. Hej? A Vy ste to 

vypo čítali, že je to ko ľko? Do, do roka? Je to 

osemstodvadsa ťdva metrov štvorcových. 

Nie? 

Predsedajúca: Ing. Viera   K i m e r l i n g o v á ,  

I .  námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

Moment. 

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

Sekundu, ke ď môžme diskutova ť. 

(poznámka: po čuť hovor zo sály, nie je rozumie ť) 

Ale nie za každý meter štvorcový. 

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. 

(poznámka: po čuť hovor zo sály, nie je rozumie ť) 
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Mgr. Rastislav   G a j a r s k ý , riadite ľ magistrátu: 

Lebo, lebo som nepo čul nejaký návrh, nepo čul som. 

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, pán riadite ľ nediskutujte. 

Ak pán poslanec chce, dá písomný návrh a budeme o t om 

hlasova ť, či sa doplní takáto podmienka. 

Vy len skonštatujte fakticky, ale nediskutujte takt o 

priamo cez stôl. 

Ďakujem pekne. 

Nasleduje pán poslanec Muránsky. 

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

Prípa, v tom prípade podám pozme ňujúci návrh, že 

sedemnás ť Eur za meter štvorcový na de ň. 

Predsedajúca: Ing. Viera   K i m e r l i n g o v á ,  

I .  námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Opäť požiadal o slovo pán riadite ľ magistrátu. 

Nech sa pá či. 

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

Teraz som rýchlo vypo čítal v hlave, že je to nie čo cez 

päť miliónov za rok Eur. 
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(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

To je šialená výška, presne tak. 

Predsedajúca: Ing. Viera   K i m e r l i n g o v á ,  

I .  námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

Prihlásený je pán poslanec Osuský. 

Pokra čujeme v diskusii. Nech sa pá či. 

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

Dovolím si teda navrhnú ť ako nejaké výchovné riešenie 

jedno Euro za meter štvorcový a de ň. 

A nech si pohne. 

Predsedajúca: Ing. Viera   K i m e r l i n g o v á ,  

I .  námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Ak máte svoje návrhy, predložte ich návrhovej komis ii 

písomne, aby návrhová komisia v tom, sa v tom zorie ntovala, 

aby sme o tom hlasovali. 

Zatia ľ.  

Ešte s faktickou poznámkou sa prihlásil pán poslane c 

Muránsky. 

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

Ja sa pridávam k návrhu pána poslanca Osuského. 
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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. 

Zhodli ste sa, takže čakáme na písomné predloženie 

toho návrhu. 

Nik iný už nie je prihlásený do diskusie. Takže kon čím 

diskusiu a prosím návrhovú komisiu, aby uviedla náv rh 

uznesenia, prípadne ke ď dostane písomné návrhy. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Musíme po čkať, lebo nemáme písomne ni č, tak. 

Predsedajúca: Ing. Viera   K i m e r l i n g o v á ,  

I .  námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

Aby sme o nich mohli hlasova ť. 

Takže, dobre, čakáme. 

(poznámka: čaká sa na predloženie písomného návrhu 

doplnenia uznesenia) 

Pán doktor píše rýcho a dúfajme, že čitate ľne, lebo 

doktorské písmo poznáme. 

(poznámka: stále sa čaká na predloženie písomného 

návrhu doplnenia uznesenia) 

Takže máme písomný návrh.  
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Dobre, takže, nech sa pá či, pán poslanec Osuský 

pre číta návrh. 

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

Ďakujem pekne. 

S dovolením teda navrhujem doplni ť uznesenie v zmysle, 

návrh na doplnenie navrhnutého uznesenia: 

S podmienkou zmluvnej pokuty vo výške jednoho Eura za 

meter štvorcový a de ň pri nenaplnení predmetu zmluvy. 

Predsedajúca: Ing. Viera   K i m e r l i n g o v á ,  

I .  námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

Treba ešte doformulova ť, ktorého článku sa to bude 

týka ť, lebo takto to nie je jednozna čné. 

Dobre, takže návrhová komisia môže pre číta ť návrh pána 

poslanca. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Nebudem to číta ť, čítal to pán Osuský.  

Takže s doplnením tohto, čo pán Osuský dával, tak 

budeme hlasova ť o návrhu uznesenia s týmto doplnením, čo 

pán poslanec Osuský teraz pre čítal, v podmienkach. 

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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Takže hlasujeme o návrhu celého uznesenia? 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Áno, celého uznesenia s týmto doplnkom lebo to nie je 

zmena uznesenia, ale len doplnenie. 

Predsedajúca: Ing. Viera   K i m e r l i n g o v á ,  

I .  námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

Áno, ďakujem. Dobre ďakujem. 

Prezentujte sa a hlasujeme. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Prítomných tridsa ťštyri,  

za dvadsa ťpäť. 

Toto je prípad hodný osobitného zrete ľa. Potrebujeme 

dvadsa ťsedem. Je tu chybne uvedené, že uznesenie bolo 

prijaté. 

Prosím, opravte to. 

Ale hlasovali sme o návrhu celého uznesenia s týmto  

doplnkom. Tak potom sa musíme vráti ť o krok spä ť a poveda ť, 

že hlasujeme len o o návrhu pána poslanca Osuského a a 

vtedy by to bolo platné. Ale my sme povedali, že hl asujeme 

o celom uznesení s týmto doplnkom. 

Čiže vrá ť, vraciame sa spä ť? 
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(poznámka:  vrava v rokovacej sále a po čuť slová 

„chyba je tu“) 

Toto hlasovanie musíme vyhlási ť za zmäto čné, pretože 

tuná kolegy ňa ved ľa avizuje, že stla čila a jej hlasovanie 

sa neprejavilo na hlasovacej tabuli. 

Takže rušíme toto hlasovanie ako zmäto čné.  

Prosím, aby prekontrolovali techniku, či je všetko 

v poriadku.  

A pôjdeme hlasova ť o návrhu, len o návrhu, pána 

poslanca Osuského. 

Tam nebude potrebná trojpätinová vä čšina. 

Teda prezentujte sa a hlasujeme o návrhu pána 

Osuského. 

Prezentujte sa a hlasujeme. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Skontrolujte všetci svoje hlasovanie či sa prejavuje 

na svetelnej tabuli. 

(Prezentácia a hlasovanie pokra čuje.) 

Áno. Uznesenie bolo prijaté. 

Z prítomných tridsa ťosem, 

za bolo tridsa ťjeden, nikto proti, siedmi sa zdržali, 

všetci hlasovali. 

Ďakujem a teraz ideme hlasova ť o návrhu uznesenia 

doplneného o návrh pána Osuského. 

Prezentujte sa a hlasujeme. 
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Prípad hodný osobitného zrete ľa. Tu potrebujeme 

dvadsa ťsedem hlasov, minimálne. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Prítomných tridsa ťosem, 

za tridsa ťsedem, nikto proti, jeden sa zdržal, všetci 

hlasovali. 

Uznesenie bolo prijaté. Ďakujem vám pekne. 

Pokra čujeme v rokovaní. 

 

Nasleduje bod jedenás ť.  

Jedenástka bola stiahnutá z rokovania. Ospravedl ňujem 

sa. 

 

 

BOD 12 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 

NÁJMU ČASTI POZEMKU V BRATISLAVE, K. 

Ú. NIVY, PARC. Č. 21895/2, RÓBERTOVI 

ŠARNÍKOVI 

Predsedajúca: Ing. Viera   K i m e r l i n g o v á ,  

I .  námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

Nasleduje bod dvanás ť. Je to Návrh na schválenie 

prípadu hodného osobitného zrete ľa, nájom časti pozemku 

v katastrálnom území Nivy Róbertovi Šarníkovi. 
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Pán riadite ľ, úvodné slovo, prosím. 

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

Bez úvodného slova. 

Predsedajúca: Ing. Viera   K i m e r l i n g o v á ,  

I .  námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem. 

Pravdepodobne mal materiál všetky súhlasy. 

Otváram diskusiu. 

Nikto nie je prihlásený do diskusie.  

Prosím návrhovú. 

Končím diskusiu. 

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 tak ako bolo 

predložené, mestské zastupite ľstvo schva ľuje. Trojpätinová 

väčšina, dvadsa ťsedem hlasov. 

Predsedajúca: Ing. Viera   K i m e r l i n g o v á ,  

I .  námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Prezentujte sa a hlasujeme. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 
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Prítomných tridsa ťosem, 

za bolo tridsa ť, jeden proti, šiesti sa zdržali, jeden 

nehlasoval. 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

 

BOD 13 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 

NÁJMU ČASTI POZEMKOV V BRATISLAVE, 

K. Ú. NIVY, PARC. Č. 3617/7 A PARC. 

Č. 3617/12, SPOLO ČNOSTI CZ INVEST, 

S. R. O. SO SÍDLOM V BRATISLAVE 

Predsedajúca: Ing. Viera   K i m e r l i n g o v á ,  

I .  námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

Nasleduje bod trinás ť. Je to Návrh na schválenie 

prípadu hodného osobitného zrete ľa, nájom časti pozemkov 

v katastrálnom území Nivy, spolo čnosti CZ INVEST, s. r. o.. 

Pán riadite ľ, nech sa pá či. 

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

Ďakujem za slovo. 

Takisto všetky súhlasy, takže bez úvodného slova. 
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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, otváram diskusiu. 

Nikto nie je prihlásený do diskusie. 

Končím diskusiu. 

Prosím návrhovú komisiu. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Budeme hlasova ť o návrhu uznesenia tak , ako bolo 

predložené, mestské zastupite ľstvo schva ľuje. Tiež 

trojpätinová vä čšina. 

Predsedajúca: Ing. Viera   K i m e r l i n g o v á ,  

I .  námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem. 

Prezentujte sa a hlasujeme. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Prítomných tridsa ťdevä ť, 

za tridsa ťsedem, nikto proti, dvaja sa zdržali, všetci 

hlasovali. 

Uznesenie bolo prijaté. 
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BOD 14 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 

NÁJMU POZEMKU V BRATISLAVE, K. Ú. 

RAČA, PARC. Č.  1511/48 SPOLO ČNOSTI 

REEGAS S.R.O. SO SÍDLOM V BRATISLAVE 

Predsedajúca: Ing. Viera   K i m e r l i n g o v á ,  

I .  námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

Nasleduje bod číslo štrnás ť. Je to Návrh na schválenie 

prípadu hodného osobitného zrete ľa, nájom pozemku v  

katastrálnom území Ra ča, parcelné a tak ďalej, spolo čnosti 

REEGAS s.r.o.  

Pán riadite ľ, nech sa pá či. 

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

Ďakujem. 

Tento materiál má tiež všetky súhlasy, len s tým, ž e 

na finan čnej komisii bolo, bola požiadavka zvýši ť zmluvné 

pokuty a to konkrétne v bode štyri, zo sedemnás ť Euro na 

dvestodvadsa ťjedno Eur, dvestodvadsa ťjeden Euro, v bode 

trinás ť a pätnás ť z z tristo Euro na pä ťtisíc Euro a v bode 

osemnásť zvýši ť zmluvnú pokutu z tridsa ťpäť na 

tristopä ťdesiat Euro.  

Materiál s týmito pripomienkami predkladáme, teda 

zvýšili sme tie zmluvné pokuty pod ľa požiadavky finan čnej 

komisie. 

Ďakujem. 
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Predsedajúca: Ing. Viera   K i m e r l i n g o v á ,  

I .  námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Otváram diskusiu. 

Nikto nie je prihlásený do diskusie. 

Končím diskusiu. 

Prosím návrhovú komisiu. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia, mestské zastupite ľstvo 

schva ľuje. Trojpätinová vä čšina. 

Predsedajúca: Ing. Viera   K i m e r l i n g o v á ,  

I .  námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem. 

Prezentujte sa a hlasujeme. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Prítomných tridsa ťosem, 

za tridsa ťštyri, jeden proti, traja sa zdržali, všetci 

hlasovali. 

Uznesenie bolo prijaté. 
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BOD 15 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA, TÝKAJÚCEHO SA 

NÁJMU ČASTÍ POZEMKOV V BRATISLAVE, 

K. Ú. DÚBRAVKA, PARC. Č. 1444 A 

PARC. Č.  3352, SPOLO ČNOSTI ECOLIO 

S.R.O., SO SÍDLOM V BRATISLAVE 

Predsedajúca: Ing. Viera   K i m e r l i n g o v á ,  

I .  námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

Bod číslo pätnás ť. Je to Návrh na schválenie prípadu 

hodného osobitného zrete ľa, nájom častí pozemkov v  

Dúbravke, spolo čnosti ECOLIO s.r.o. 

Pán riadite ľ, máte slovo. 

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

Ďakujem za slovo. 

Tento materiál má tiež všetky súhlasy s tým dovetko m 

tak, ako v predošlom materiály, ktorý sa týkal stán kov, si 

uplatníme po schválení koncepcie vizualizácie mests kých 

stánkov o tom, ako by takéto stánky mali vyzera ť. 

Oslovíme, oslovíme prevádzkovate ľa týchto stánkov 

s tým, že ke ď nám nevyhovie, uplatníme si trojmesa čnú 

výpovednú lehotu. 

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 06. júna 2013 

 273 

Otváram diskusiu. 

Nikto nie je prihlásený do diskusie. 

Končím diskusiu. 

A prosím návrhovú komisiu o uvedenie návrhu uznesen ia. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia tak, ako nám bolo 

predložené, mestské zastupite ľstvo schva ľuje. Trojpätinová 

väčšina. 

Predsedajúca: Ing. Viera   K i m e r l i n g o v á ,  

I .  námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem. 

Prezentujte sa a hlasujeme. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Prítomných tridsa ťdevä ť, 

za tridsa ťpäť, nikto proti, štyria sa zdržali 

hlasovania, všetci hlasovali. 

Uznesenie bolo prijaté. 
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BOD 16 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 

NÁJMU ČASTI POZEMKU V BRATISLAVE,  

K. Ú. DEVÍNSKA NOVÁ VES, PARC. Č. 

2697/1, ZOROSLAVOVI SMOLINSKÉMU, 

BYTOM V BRATISLAVE 

Predsedajúca: Ing. Viera   K i m e r l i n g o v á ,  

I .  námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

Bod číslo šestnás ť. Je Návrh na schválenie prípadu 

hodného osobitného zrete ľa, nájom časti pozemku v Devínskej 

Novej Vsi Zoroslavovi Smolinskému, bytom v Bratisla ve. 

Pán riadite ľ, nech sa pá či, krátke úvodné slovo. 

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

Ďakujem. 

Bez úvodného slova. 

Predsedajúca: Ing. Viera   K i m e r l i n g o v á ,  

I .  námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem. 

Do diskusie je prihlásený pán poslanec Šov čík. 

Nech sa pá či, máte slovo. 

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

Ja mám len otázku. Lebo ke ď prenajímame nejakú časť 

pozemku, sa vä čšinou k tomu vyhotovuje geometrický plán, 
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aby sme vedeli presne ko ľko je to metrov štvorcových. 

A sú časťou tohto materiálu nie je takýto geometrický plán. 

Čiže pod ľa čoho sme vedeli je to tých metrov 

štvorcových, ktoré prenajímame? Iná č nemám proti tomu ni č. 

Predsedajúca: Ing. Viera   K i m e r l i n g o v á ,  

I .  námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem za podnet. 

Prosím pána Krištofa, aby zareagoval na túto otázku  

v diskusii. 

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

vedúci oddelenia správy nehnute ľností: 

Geometrický plán je nutné vyhotovova ť k predaju, 

k nájmu nie. Robia to geodeti u nás, ktorí sú, geod eti to 

robia u nás, ktorí sú na to...(poznámka: nie je roz umie ť, 

hovoria naraz diskutujúci aj predsedajúca) 

Predsedajúca: Ing. Viera   K i m e r l i n g o v á ,  

I .  námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

Zopakujte to, prosím Vás, lebo (poznámka: nie je 

rozumie ť posledné slová) 
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Ing. Ivan   K r i š t o f , zástupca riadite ľa magistrátu a 

vedúci oddelenia správy nehnute ľností: 

K predaju je nutné vyhotovi ť geometrický plán, k nájmu 

nie. Robia to geodeti, ktorých máme na oddelení nie koľko, 

presne zameranie. 

Predsedajúca: Ing. Viera   K i m e r l i n g o v á ,  

I .  námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem za vysvetlenie. 

Nikto iný nie je prihlásený do diskusie. 

Uzatváram diskusiu a prosím návrhovú komisiu. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia ako bolo predložené, 

mestské zastupite ľstvo schva ľuje. Trojpätinová vä čšina. 

Predsedajúca: Ing. Viera   K i m e r l i n g o v á ,  

I .  námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

Prezentujte sa a hlasujeme. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Prítomných tridsa ťdevä ť,  

za tridsa ťsedem, nikto proti, zdržali sa dvaja, všetci 

hlasovali. 

Uznesenie bolo prijaté. 
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BOD 17 NÁVRH NA UZAVRETIE ZMLUVY 

O VZÁJOMNOM PREVODE POZEMKOV 

V BRATISLAVE, K. Ú. PETRŽALKA 

A TRNÁVKA, VO VLASTNÍCTVE HLAVNÉHO 

MESTA SR BRATISLAVY, A POZEMKOV V 

 K. Ú. DEVÍN VO VLASTNÍCTVE 

SPOLOČNOSTI KRÁĽOVA HORA, S.R.O., SO 

SÍDLOM V BRATISLAVE, AKO PRÍPADU 

HODNÉHO OSOBITNÉHO ZRETEĽA 

Predsedajúca: Ing. Viera   K i m e r l i n g o v á ,  

I .  námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

Prechádzame na ďalší bod, to je bod sedemnás ť. Návrh 

na uzavretie zmluvy o vzájomnom prevode pozemkov 

v katastrálnom území Petržalka a Trnávka, vo vlastn íctve 

mesta Bratislavy, a pozemkov v  Devíne vo vlastníct ve 

spolo čnosti Krá ľova hora, ako prípadu hodného osobitného 

zrete ľa. 

Prosím o úvodné slovo, pán riadite ľ. 

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

Ďakujem za úvodné slovo. Prenechávam ho pánovi 

Krištofovi. 

Ďakujem. 

Predsedajúca: Ing. Viera   K i m e r l i n g o v á ,  

I .  námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

Pán Krištof, 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: 

Ja by som si dovolil taký krátky exkurz celým týmto  

obchodným prípadom, aby sme si to ozrejmili. 

V roku dvetisíc jede, jedenás ť, na základe petície 

občanov bolo uznesením mestského zastupite ľstva 

deklarované, že hlavné mesto má snahu získa ť pozemky na 

Krá ľovej hore tak, aby mohli slúži ť obyvate ľom mesta. 

V tej dobe platná legislatíva neumož ňovala vzájomnú 

zámenu, alebo vzájomný prevod týchto pozemkov bez t oho, aby 

mesto na to, na to finan čne nedoplatilo. Bolo tam da ňové 

zaťaženie pre, pre hlavné mesto.  

Z tohto dôvodu bola podpísaná medzi Krá ľovou horou 

a mestom zmluva o vzájomnom nájme pozemkov, v ktore j bolo 

zakotvené ako podmienka, že k vzájomnému prevodu po zemkov 

môže dôjs ť v budúcnosti a dôjde v budúcnosti, ke ď  pre 

mesto nebude z prevodu vyplýva ť žiadna ďalšia finan čná 

povinnos ť. 

Začiatkom tohto roka došlo k splneniu tejto podmienky 

a spolo čnos ť Krá ľova hora požiadala mesto o naplnenie 

uznesenia mestského zastupite ľstva a uzatvorenej zmluvy 

o vzájomnom nájme pozemkov. 

Materiál bol spracovaný a predložený na rokovanie 

orgánov mesta.  

Finan čná komisia vyslovila súhlas so vzájomným 

prevodom, ku ktorému sa mesto zaviazalo uznesením, ako aj 
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podpísanou zmluvou a navrhla finan čná komisia z dôvodu, 

z dôvodu ochrany verejného  záujmu vykona ť zámenu za 

pôvodnú znaleckú hodnotu a nie za cenu uvedenú v zn aleckých 

posudkoch zoh ľadňujúcich reálnu hodnotu pozemkov. 

Vzhľadom na to, že bolo treba, museli sme da ť 

vypracova ť znalecké posudky, ktoré by odrážali skutkový 

stav uzatvorenej zmluvy o vzájomnom nájme pozemkov.   

Na základe požiadavky finan čnej komisie bol spracovaný 

a pripravený materiál, ktorý dnes predkladáme na ro kovanie 

mestského zastupite ľstva a ktorý zoh ľadňuje požiadavku 

finan čnej komisie a nap ĺňa aj súhlasné stanovisko tak, že 

východiskovou hodnotou pozemkov je hodnota stanoven á na 

základe pôvodných znaleckých posudkov, pri čom cena je 

stanovená dohodou zmluvných strán, čo korešponduje 

s hodnotou stanovenou pôvodnými znaleckými posudkam i. Čím 

vnímame, že sú naplnené všetky požiadavky orgánov m esta na 

to, aby k tejto zmluve  a k schváleniu tohto uznese nia 

došlo.  

Predsedajúca: Ing. Viera   K i m e r l i n g o v á ,  

I .  námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Otváram diskusiu. 

Prihlásený je pán poslanec Kolek, nech sa pá či. 

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

Ďakujem, pani predsedajúca. 
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Vážené kolegyne, k tomu, čo tu odznelo treba 

zodpoveda ť, že ten exkurz do minulosti bol jemne skrátený 

a zdá sa mi, že aj ú čelovo, lebo to, čo tu odznelo 

vyznievalo len pozitívne, že teda tá snaha o realiz áciu 

tejto kúpy bola na vzájomnej, vzájomnej, vzájomného  

odkúpenia bola obojstranná, jednozna čná. 

Podmienka, ktorá hovorila o možnosti, nie o nutnost i. 

Čiže to za prvé. V tej nájomnej zmluve pán riadite ľ hovoril 

o tom, že, že tam bola aj nutnos ť. 

Druhá vec je, medzitým ako sa prvý krát pristúpilo 

k jednaniu o vzájomnom predaji, odzneli ďalšie dve 

možnosti. Čiže zmenila sa suma, potom malo sa prejs ť 

k postúpeniu práv vyplývajúcich z tejto, z tohto, z  tej 

dohody o prenájme. 

Takže pre m ňa tento celý prípad je ve ľmi nejasný 

a skôr by som povedal, že zahmlený do takej miery, že 

v žiadnom prípade nemôžem za ňho (gong) hlasova ť.  

Predsedajúca: Ing. Viera   K i m e r l i n g o v á ,  

I .  námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Faktická poznámka pána Koleka skon čila. Nasleduje pán 

poslanec Hr čka. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Á, ďakujem za slovo. 
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Ja som si urobil takú drobnú analýzu dnešných 

majetkových aj obchodných verejných sú ťaží znaleckých 

posudkov, aké sú tam ceny. 

A rád by som napríklad upozornil, že hne ď 

v nasledujúcom bode, ktorý budeme ma ť, bod APOLLO, bol 

znalecký posudok v novembri 2011 vyhotovený pánom z nalcom 

Fajnorom na 114 Eur 72 centov. A teraz marec, apríl  2013 

robil pán Fajnor opätovne znalecký posudok na ten, na tú 

istú parcelu a evidentne pravdepodobne ve ľmi si cením, že 

zrevidoval svoj pôvodný znalecký posudok a zvýšil c enu na 

191 Eur, čiže zhruba o šes ťdesiatšes ť percent navýšil cenu. 

Cením si toho, ďakujem mestu, že teda dalo urobi ť nové 

znalecké posudky. Oce ňujem pána  Fajnora, že priznal, že 

jeho pôvodný posudok, starý osemnás ť mesiacov, bol asi 

nesprávny, ke ďže navýšil cenu. 

Avšak z tejto spojitosti, by som chcel upozorni ť, že 

práve znalecké posudky pána Fajnora boli tie, ktoré  

hovorili, že tieto parcely, ktoré sa zamie ňajú, sú 

rovnocenné. 

Teraz ke ď si predstavíme, ten, to, materiál APOLLO je 

nejakých, pôvodná cena bola dvadsa ťosem tisíc, pod ľa 

pôvodného znaleckého posudku bola predajná cena 

dvadsa ťosemtisícdevä ťsto. Na základe zmeny znaleckého 

posudku cena vystúpila na štyridsa ťosemtisíc Eur. To je 

tých šes ťdesiatšes ť percent navrch. 

Keď si ale predstavíme, že sa tu bavíme o majetkoch 

o hodnote osemnás ť a pol milióna, tak  v prípade, že sa pán 
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znalec pomýlil nie o šes ťdesiatšes ť, možno o pä ť, o desa ť, 

o pätnás ť percent v znaleckom posudku bu ď v neprospech 

mesta alebo v prospech druhého subjektu, tak sa bav íme 

rádovo o devä ťstotisíc až dva a pol milióna Eur len pokia ľ 

to bude v týchto intenciách tá, tá chyba. Čo sú obrovské 

peniaze pre mesto. 

A pokia ľ mesto plánuje preda ť ro čne zhruba za pä ť, 

šes ť miliónov Eur, tak ja neviem, tých milión až dva a pol 

milióna Eur je takmer tretina predaja. 

Z tohto dôvodu a neni, pán Fajnor neni jediný, pri 

ktorom sa prišlo, alebo ktorý proste revidoval svoj  

znalecký posudok. Tak isto bod číslo dvadsa ťtri, pán 

Baliga, bol tam znalecký posudok na devä ťdesiatšes ť Eur z 

septembra 2012. Opätovne magistrát oce ňujem, že dal urobi ť 

nový znalecký posudok 11. marca 2013, už pod ľa 

pravdepodobne toho vylosovacieho systému. A nový zn alecký 

posudok znel na sumu 187 Eur na meter štvorcový, čo je 

nárast o devä ťdesiatštyri percent v hodnote ceny pozemku. 

Čiže okrem toho čo som spomínal na za čiatku, že 

prebieha súdny spor oh ľadom neplatnosti prvotného uznesenia 

ku Krá ľovej hore, a nemyslím si, že by bolo rozumné oh ľadom 

tohto rozhodnú ť teraz, tak si myslím, že vzh ľadom k tomu, 

že sa jedná o obrovskú sumu a o obrovské majetky hl avného 

mesta, malo by dôjs ť aj k prehodnoteniu alebo teda 

k jednorá, ešte raz jednému zhodnoteniu týchto poze mkov, či 

naozaj sú rovnocenné. Pretože ak sa to ukáže, že to  tak nie 

je, ako sa napríklad ukázalo pri Tehelnom poli, že existuje 

ešte iný znalecký posudok, tak potom zbyto čne niekto bude 

rozpráva ť, že sme prišli s krížkom po funuse a že sme to 
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mali poveda ť v čase, ke ď sa o tom hlasovalo, tak ja vás 

teraz upozor ňujem, a slovami klasika, môžte to odsúhlasi ť 

a možno to aj prejde, ale ja som vás varoval. 

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. 

Hlási pán poslanec  Kolek. 

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

Ďakujem, pán primátor. 

Ja najskôr si dovolím pre číta ť jednu novinovú správu. 

Finan čníci z nemenovanej skupiny majú na dosah pozemky 

v Tatrách.  

Toto chcem v rámci svojich piatich minút.  

Päť rokov sa finan čníkom z nemenovanej spolo čnosti 

snaž, sa finan čníci snažili získa ť štátne pozemky pod 

svojim zjazdárskym projektom, pardon, zle to vidím,  

v Tatrách.  S tým, že chceli rozšíri ť svoj biznis. 

A v sú časnosti sa k tomuto cie ľu pomaly blížia. Už budúci 

rok by mohol Holding Tatry vymeni ť svoje, svoje hektáre 

v najprísnejšej chránenej zóne medzi Starým Smokovc om 

a Slavkovským štítom práve za štátne pozemky  v Tat ranskej 

Lomnici. Tie sú priamo pod ich zjazdárskym areálom 

a v chránenom území s nižším stup ňom ochrany. Tieto pozemky 

sme kúpili so zámerom, aby sme ich vymenili za územ né, 
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územia, kde prevádzkujeme lyžiarske stredisko v Tat ranskej 

Lomnici, povedala hovorky ňa tejto spolo čnosti. Ak sa im to 

podarí, ich expanzia v Tatrách bude ma ť o jednu prekážku 

menej. K tomu však potrebujú zmeni ť zákon. Pod ľa 

najnovšieho, tento zákon by sa mal zmeni ť o rok. 

Vážené kolegyni, kolegyne, vážení kolegovia, k tomu , 

aby sa tejto nemenovanej spolo čnosti podarilo dosiahnu ť 

svoje zámery  v Tatrách potrebujú zmeni ť zákon. K tomu, aby 

sa svoje, aby svoje zámery realizovali  v rámci Bra tislavy 

sta čí, aby našli dvadsa ťsedem poslancov mestského 

zastupite ľstva. 

K tomu, čo tu odznelo predo mnou, naozaj, tento stav 

tejto, a ja to nazvem kauzy, momentálne nenasved čuje tomu, 

že každý z nás, ktorí tu sedíme a chceme sa zodpove dne 

vyjadri ť, bez problémov môže zahlasova ť za ten, za takto 

predložený materiál. 

Poprosím vás, ja hovorím za seba pre čo nemôžem, 

nemôžem hlasova ť.  

Tie nejasnosti, ktorých sme boli svedkami doteraz, 

špekulácie, ktoré tu a na papieri ich máme dokladov ané, 

ur čite mi dávajú za pravdu, a vnútorne som o tom 

presved čený, že z titulu svojho morálneho kreditu nemôžem 

podpori ť tento materiál. A vás prosím, urobte tak isto. 

Dovolím si poveda ť len jedno, ur čite sa neviažeme tí, 

ktorí sme v dobrej viery, viere hlasovali v tom prv om kole 

za nájom, aby sme sú časne podporili aj predaj, Čiže 

predpokladám, že sú to dve úplne nezávislé veci. A nikto 
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z nás nestratí svoj kredit, ke ď v prvom kole hlasoval za 

nájom a teraz bude proti predaju. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec, na to len faktickú poznámku, že 

v zmluve, ktorú sme uzatvorili, sme napísali, že v prípade, 

že to bude možné, tak pristúpime ku predaju. Keby s me 

neboli mali da ň z predaja majetku, tak sme hne ď na prvý 

krát hlasovali o predaji.  

To bol náš zámer. Získa ť vlastníctvo na Krá ľovej hore 

preto, aby sme ten pozemok mohli regulova ť sami a nemali na 

to žiadne obmedzenia. Môžme ho regulova ť, lebo máme na to 

súhlas vlastníka, ktorý má s nami uzatvorenú zmluvu  

o zámene, teda o nájme a perspektívne o zámene. 

Čiže to len vysvet ľujem, aby ste vedeli, že to sme už 

pri tom prvom kole chceli urobi ť, ale sme to nemohli 

urobi ť, lebo sme nemali peniaze na to, aby sme zaplatili 

daň z predaja majetku. A povedali sme, ke ď táto prekážka 

pominie, my sa k tomu predaju dostaneme, alebo k te j zámene 

sa dostaneme a to je teraz ten prípad. 

Čiže má to súvislos ť, má to spojitos ť. Vy sa môžte 

teraz jako tvári ť, že, že to nie, že ja som chcel iba 

nájom, ale je to realita taká, že už vtedy sme hovo rili 

o tom, že to chceme definitívne vyrieši ť aj týmto spôsobom. 

To len na vysvetlenie z nášho poh ľadu. 
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Pán poslanec Hr čka chce reagova ť na m ňa faktickou 

poznámkou. 

Pán poslanec, nech sa pá či, máte slovo. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

V tej zmluve, vzh ľadom k tomu, že jej kone čný, kone čné 

znenie sa potom menilo. Ale aj v tom kone čnom znení je 

napísané, že ak bude ma ť mesto k dispozícii a po súhlase 

zastupite ľstva.  

Súhlas zastupite ľstva ako taký, nie je vymožite ľný, 

čiže ak ten súhlas nebude, tak k tej zámene dôjs ť, nedôjde. 

Čiže to, že sa to uskuto ční skôr ako o tridsa ť rokov je 

podmienené aj súhlasom zastupite ľstva. Nie je to podmienka, 

že kedyko ľvek niekto požiada, zastupite ľstvo musí mu to 

okamžite da ť. 

Len na to upozor ňujem, že stále je to slobodná vô ľa 

poslancov, ktorí by mali hlasova ť pod ľa svojho najlepšieho 

vedomia a svedomia a verím, že tak budú robi ť. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec, to máte sto percentne pravdu. My tú 

rozhodovaciu právomoc zastupite ľstva nemôžeme zviaza ť 

žiadnou zmluvou, žiadnou. Ani sme to nechceli urobi ť.  
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Čiže Vy ste to teraz ve ľmi presne vysvetlili, je to 

naozaj tak. Každý sa môže rozhodnú ť ako hodnotí ten návrh. 

Ale my sme ho predložili v zmysle a v duchu tej zml uvy, 

ktorú sme uzatvorili. To som sa snažil vysvetli ť. 

Pán poslanec Hanulík a po ňom sa vyjadrí vedúci 

oddelenia správy nehnute ľného majetku pán Krištof. 

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

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Ja si myslím, že tá kauza, alebo ten problém za čal 

v prvom rade, že pochybili Devín čania. Ve ľmi zle tam 

hospodárili a dopadlo to tak, že o tú, o tú Krá ľovú holu 

vlastne pripravili nás ob čanov. 

My sme naprávali ich chyby a dneska to vyzerá, akož e 

pán Kolek tu chráni mesto.  Však oni všetko zbabral i. 

Ja si myslím, že dneska som čakal, ke ď on vystupuje, 

že chce po ďakova ť štátu a primátorovi, že sa dostal 

z Devína. Že proste neni vytopený ako pred dvanásti mi 

rokmi. 

To som o čakával a nie že svoje chyby tu zasa presúva 

na nás. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne, pán poslanec, za Vaše vystúpenie. 
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Dávam slovo vedúcemu oddelenia správy nehnute ľného 

majetku. 

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 len k tým znaleckým posudkom, možno, krátke 

poznámky pre pána Hr. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Musíte na mikrofón, pán vedúci. 

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

vedúci oddelenia správy nehnute ľností: 

Jasné. 

Dobre, k tým znaleckým posudkom pár krátkych poznám ok 

čo ste povedal. 

Možno netreba surfova ť len po povrchu, ís ť trošku aj 

do h ĺbky tej problematiky. Upit. Čo sa týka toho pozemku 

za, za tým, ako ste vravel APOLLO Aréna. Tam bol zm enený 

územný plán. Z tohto dôvodu muselo prís ť k zvýšeniu hodnoty 

pozemku.  

Čo sa týka toho druhého prípadu. Znalecký posudok za  

tú sumu, ktorú ste povedal nám predkladal klient a my sme 

dali vypracova ť nový znalecký posudok.  
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To bolo to, čo ke ď som povedal, že pri, budeme dáva ť 

robi ť znalecké posudky za mesto. Dneska robí len mesto.  

Súdny spor, ktorý prebieha, nemá absolútne žiadny 

dopad na na to, čo sa tu dneska schváli. To viete sám 

dobre. Je tam napadnutá platnos ť či bolo alebo nebolo 

zverejnené jeden pozemok. Jeden pozemok. Absolútne.  

Čo sa týka toho, či sú tie pozemky rovnocenné, ja si 

myslím že to bolo vyriešené uznesením v roku 2011.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne za vysvetlenie, pán vedúci. 

Keďže sa nikto k tejto téme nehlási, uzatváram možnos ť 

sa prihlási ť. 

Neviem, či chcete reagova ť pán riadite ľ na záver, 

alebo pristúpime rovno k hlasovaniu. 

(poznámka:  po čuť hovor mimo mikrofón, nie je 

rozumie ť) 

Takže dáme priestor pre návrhovú komisiu. 

Pani predsední čka, nech sa pá či, máte slovo. 

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. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Nech sa pá či, prezentujte sa a hlasujte o bode číslo 

sedemnás ť. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Štyridsa ť prítomných poslancov, 

z nich dvadsa ťosem hlasovalo za, deviati hlasovali 

proti, traja sa hlasovania zdržali. 

Konštatujem, že tento návrh získal podporu poslanco v 

a bol schválený. Čiže prijali sme uznesenie k bodu číslo 

sedemnás ť. 

 

 

BOD 18 NÁVRH NA PREDAJ POZEMKOV 

V BRATISLAVE, K. Ú. STARÉ MESTO, 

SPOLOČNOSTI APOLLO ARENA S.R.O., SO 

SÍDLOM V BRATISLAVE, AKO PRÍPADU 

HODNÉHO OSOBITNÉHO ZRETEĽA 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Otváram rokovanie o bode číslo osemnás ť, ktorým je 

Návrh na predaj pozemkov v katastrálnom území Staré  Mesto 

pre spolo čnos ť APOLLO ARENA ako prípad hodný osobitného 

zrete ľa. 

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 slo, ďakujem za slovo. 

Ako bolo povedané už v predošlom bode, to nebola 

jediná zmena, ktorá sa týkala tohto materiálu. Je t am, je 

tam aj zúžený po čet parciel, na ktoré boli aktualizované 

stanoviská magistrátu. Lebo to bola jedna z požiada v, 

požia, z požiadaviek minulej, minulého zastupite ľstva, kde 

bol tento materiál predložený. 

Tento materiál má všetky, všetky súhlasy, ktoré bol o 

treba, aj finan čnej komisie, aj mestskej rady s tým, že, 

teraz ešte som chcel nie čo poveda ť. Myslím. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Stanovisko mestskej časti. 

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

Stanovisko mestskej časti ... 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

...je súhlasné,  

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

Myslím, že je súhlasné, áno. 
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Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Je to v materiáli, hej. 

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: 

Ďakujem pekne, pán riadite ľ, za uvedenie materiálu. 

Otváram diskusiu k bodu číslo osemnás ť. 

Konštatujem, že sa do nej nikto nehlási. 

Prosím návrhovú komisiu. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia tak, ako nám bolo 

predložené. Mestské zastupite ľstvo schva ľuje. Tiež 

trojpätinová vä čšina. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte  o bode číslo 

osemnásť. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťdevä ť prítomných poslancov, 
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z nich dvadsa ťtri hlasovalo za, šiesti proti, desiati  

sa zdržali. 

Konštatujem, že tento návrh nebol schválený. Lebo 

nezískal trojpätinovú vä čšinu. 

 

Bod číslo devätnás ť sme z programu vypustili.  

Bod číslo dvadsa ť sme tiež vypustili. 

 

 

BOD 21 NÁVRH NA PREDAJ POZEMKU 

V BRATISLAVE, K. Ú. NIVY, PARC. Č. 

15301/40, SPOLO ČNOSTI  COOP PRODUKT 

SLOVENSKO, 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: 

Sme v bode dvadsa ťjeden. Návrh na predaj pozemku 

v Bratislave, v katastrálnom území Nivy, pre spolo čnos ť 

COOP PRODUKT SLOVENSKO, ako prípad hodný osobitného  

zrete ľa. 

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

Ďakujem za úvodné slovo. 

Tento materiál má všetky súhlasy s tým, že je tam 

samozrejme podmienka zriadenia vecného, vecného bre mena 

pozemku, ke ďže sa to týka pozemku, ktorý by, ak by tam 

nebolo toto vecné bremeno, znemož, mohol znemožni ť tento 

nájomca prechod k svojim k tým majite ľom pozemkov, ktorých 

sa to týka.  

Čiže je tam aj to vecné bremeno na prechod. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Otváram diskusiu k bodu číslo dvadsa ťjeden. 

Nik sa v nej nehlási. Uzatváram možnos ť sa prihlási ť. 

Prosím návrhovú komisiu. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia tak, ako nám bolo 

predložené. Mestské zastupite ľstvo schva ľuje. Trojpätinová 

väčšina. 
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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 ťdevä ť prítomných poslancov, 

tridsa ťtri za, traja proti, traja sa zdržali. 

Prijali sme platné uznesenie. 

 

 

BOD 22 NÁVRH NA PREDAJ NOVOVYTVORENÉHO 

POZEMKU V BRATISLAVE, K. Ú. NOVÉ 

MESTO, PARC. Č. 13605/101, 

SPOLOČNOSTI BÁRDI AUTO SLOVAKIA, 

S.R.O., SO SÍDLOM V ŠAMORÍNE, 

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 ťdva je Návrh na predaj 

novovytvoreného pozemku v katastrálnom  území Nové Mesto, 

pre spolo čnos ť BÁRDI AUTO SLOVENSKO so sídlom v Šamoríne. 

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

Ďakujem. 

Tento materiál bol na finan čnej komisii prerokovaný 

s tým, že finan čná komisia, že odporú čala schváli ť za cenu 

200 Eur na meter štvorcový.  

My tento materiál predkladáme na základe zna, na 

schválenie na základe znaleckého posudku za cenu 

stopä ťdesiatštyri celé devä ťdesiatsedem Eur za meter 

štvorcový. S týmto uznesením sa stotožnila aj mests ká rada, 

ktorá ho takto odporú ča schváli ť a tak isto máme súhlasné 

stanovisko starostu. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Otváram diskusiu k bodu číslo dvadsa ťdva. 

Nikto sa do nej neprihlásil. 

Uzatváram možnos ť sa prihlási ť. 

Prosím návrhovú komisiu. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia mestské zastupite ľstvo 

schva ľuje. Trojpätinová vä čšina. 
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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 ťsedem prítomných, 

dvadsa ťsedem za, nikto proti, desiati sa zdržali. 

Konštatujem, že sme prijali platné uznesenie. 

 

 

BOD 23 NÁVRH NA PREDAJ POZEMKOV 

V BRATISLAVE, K. Ú. VINOHRADY, 

NOVOVYTVORENÉHO POZEMKU PARC. Č. 

18996/42 A POZEMKU PARC. Č. 

18996/37,  FRANTIŠKOVI BALIGOVI   S 

MANŽELKOU, 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 ťtri je Návrh na predaj pozemkov 

v katastrálnom území Vinohrady a novovytvoreného po zemku 

s parcelným číslom ako máte uvedený v materiáli pre pána 

Františka Baligu a jeho manželku. 

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 úvodné. 

Bez úvodného slova, mám všetky súhlasy. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Otváram diskusiu k bodu číslo dvadsa ťtri. 

Hlási sa do nej pán poslanec  Hr čka. 

Nech sa pá či. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Áno, ďakujem. 

To je presne ten materiál kde sme mali pôvodný 

znalecký posudok na devä ťdesiatšes ť celá osem Eur, ktoré si 

dal vypracova ť, ako bolo spomenuté, záujemca. Ale pod touto 

cenou to bolo aj v zastupite ľstve. Zrazu, ke ď si dalo mesto 

vypracova ť znalecký posudok, tak mestský znalec dal cenu 

stoosemdesiatsedem Eur. Nárast devä ťdesiatštyri percent. 

Obidvaja okrúhle pe čiatky, obidvaja znalci.  

Len pre informáciu. Ten materiál pred tým, ten pán 

Bárdi, ten si dal tiež prvý znalecký posudok vyprac ova ť sám 

a znalecký posudok bol na stopä ťdesiatjedna Eur a znalecký 

posudok, ktorý dalo vypracova ť mesto bol na 

stopä ťdesiatštyri. Čiže v tomto prípade bol rozdiel 

v znaleckých posudkoch dve percentá.  
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To len pre informáciu oh ľadom toho, že aká obrovská 

miera v rôznorodosti znaleckých posudkoch môže by ť. Napriek 

tomu, že to je okrúhla pe čiatka, napriek tomu, že to je 

exaktné, napriek tomu, že sa to tu považovalo nieke dy za 

písmo sväté. 

Ešte raz sa chcem ale po ďakova ť magistrátu, že teda 

urobil nové znalecké posudky, že lepším a pod ľa mňa už 

podstatne, podstatne zodpovedajúcejším spôsobom sú tie 

pozemky ohodnotené ako to bolo predtým a ako to bol o na 

základe žiadate ľov. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne, pán poslanec. 

Keďže sa nikto ďalej neprihlásil, uzatváram možnos ť sa 

prihlási ť k bodu dvadsa ťtri. 

Dávam priestor pre návrhovú komisiu. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia tak ako bolo predložen é, 

mestské zastupite ľstvo schva ľuje. Trojpätinová vä čšina. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte.  
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Ešte nás čakajú tri trojpätinové hlasovania okrem 

tohto, takže by sme mohli v tom vydrža ť. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťsedem prítomných poslancov, 

tridsa ť z nich hlasovalo za, nikto proti, siedmi sa 

zdržali. 

Konštatujem, že sme prijali platné uznesenie. 

 

 

BOD 24 NÁVRH NA PREDAJ POZEMKU 

V BRATISLAVE, K. Ú. KARLOVA VES, 

PARC. Č. 529/4,  ING. VLADIMÍROVI 

KOSECOVI S MANŽELKOU, 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, predaj pozemku v Bratislave, v 

katastrálnom území Karlova Ves páno, pánovi Vladimí rovi 

Kosecovi s manželkou. 

Pán riadite ľ. 

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

Ďakujem. 

Tak isto všetky súhlasy. Bez úvodného slova. 
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Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Otváram diskusiu k bodu číslo dvadsa ťštyri. 

Nikto sa do nej neprihlásil. 

Prosím návrhovú komisiu. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia tak ako nám predkladat eľ 

predložil, mestské zastupite ľstvo schva ľuje. Trojpätinová 

väčšina. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťšes ť prítomných, 

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

nehlasoval. 

Konštatujem, že sme prijali platné uznesenie. 
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BOD 25 NÁVRH NA PREDAJ POZEMKU 

V BRATISLAVE, K. Ú. DEVÍN, PARC. Č. 

309/7, SPOLO ČNOSTI XL SIX S.R.O., SO 

SÍDLOM V BRATISLAVE, AKO PRÍPADU 

HODNÉHO OSOBITNÉHO ZRETEĽA 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Návrh na predaj pozemku v katastrálnom území 

v katastrálnom území pre spolo čnos ť XL SIX s.r.o. 

Pán riadite ľ, prosím o uvedenie materiálu. 

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

Ďakujem 

Tento materiál má tiež všetky súhlasy, takže bez, b ez 

úvodného slova. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Otváram diskusiu k bodu číslo dvadsa ťpäť. 

Nikto sa neprihlásil. 

Prosím návrhovú komisiu. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia, mestské zastupite ľstvo 

schva ľuje. Trojpätinová vä čšina. 
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Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťšes ť prítomných, 

tridsa ťtri za, nikto proti, traja sa zdržali. 

Konštatujem, že sme prijali platné uznesenie. 

 

 

BOD 26 NÁVRH NA PREDAJ POZEMKU 

V BRATISLAVE, K. Ú. PETRŽALKA, PARC. 

Č. 4301/12, SPOLO ČNOSTI MEDITRADE 

SPOL. S.R.O., SO SÍDLOM 

V BRATISLAVE, AKO PRÍPADU HODNÉHO 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Bod číslo dvadsa ťšes ť Návrh na predaj pozemku v  

katastrálnom území Petržalka spolo čnosti MEDITRADE. 

Pán riadite ľ. 

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

Ďakujem. 
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Tento materiál, tento materiál bol na finan čnej 

komisii schválený, tak isto aj starosta dal súhlasn é 

stanovisko.  

Na mestskej rade nezískal dostato čný po čet hlasov. Tam 

to bolo z viacerých dôvodov, ale chcel by som vás, vám iba 

pre číta ť časť, ktorá sa týka skutkového stavu, čo je na 

strane tri, k čomu sa, k čomu sa zaväzuje žiadate ľ v kúpnej 

zmluve. A to je, že zachová ochranné pásmo pamätník a 

v okruhu desa ť metrov. Čo vyplýva z našej koncepcie 

narábania s pamätníkmi, pomníkmi, výtvarnými dielam i 

a pamätnými tabu ľami na území hl, na území hlavného mesta.  

A tak isto v zmysle sta, mest, stanoviska Mestského  

ústavu ochrany pamiatok bude žiadate ľ taktiež zaviazaný, 

aby v lehote najneskôr do šes ťdesiatich dní od podpisu 

kúpnej zmluvy požiadal Mestský ústav ochrany pamia,  

pamiatok o stanovisko k umiestneniu sochy Achillesa , čo je 

na jeho pozemku od sochára Jurara, Juraja Čuteka na pozemku 

vo vlastníctve žiadate ľa. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Otváram diskusiu. 

Ako prvý sa do nej prihlásil pán námestník Budaj. 
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Ján   B u d a j ,  námestník primátora a poslanec MsZ: 

Možno by bolo treba poveda ť, či tá naša komisia sa 

k tomu vyjadrila.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ktorá, ktorú myslíš pán námestník? Ktorá komisia. 

(poznámka:  mimo mikrofón po čuť slová „pre pamätníky“) 

Aha, pre pamätníky.  

Takže tam sme sa nedostali, tam sme sa nedostali, l ebo 

v čase, ke ď sa toto pripravovalo, to tu už máme 

nieko ľkokrát, ešte sme komisiu nemali ustanovenú. Ja o ne j 

budem hovori ť v bode číslo dvadsa ťosem. Lebo tam sme ju 

prvý krát kreovali kvôli súsošiu Svätých Cyrila, Me toda  

a Gorazda. Takže, takže odpovedám na to, že komisia  sa 

k tomu nemohla vyjadri ť, lebo ešte nebola ustanovená 

v čase, ke ď sa toto pripravovalo. 

Pán poslanec Hr čka. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Tuto trošku ešte vzniká taká jedna drobná anomália,  

kým som teda pochválil, že ku všetkým materiálom, k toré 

boli na dnešné zastupite ľstvo predložené sú nové znalecké 

posudky, takmer všetky z roku 2013, marec, apríl, t ak 

zhodou okolností tu je ešte  znalecký posudok z mar ca 

dvetisícjed, teda z októbra 2011.  
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Čiže ten znalecký posudok bude za chví ľku zhruba dva 

roky starý, tak tiež že či by nebolo. A zhodou okolností je 

to len pri tomto jednom materiály, všetky ostatné m ateriály 

majú aktuálne nové znalecké posudky a naozaj tie ce ny sa vo 

viacerých prípadoch zvýšili a sú odrážajú, pod ľa môjho 

názoru viac realitu, tak len som chcel upozorni ť, že by 

nebolo aj v tomto prípade také nie čo vhodné. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Pán riadite ľ, vieme odpoveda ť, alebo pán vedúci, na tú 

otázku posudku. 

To len nazna čuje to, že sa to naozaj tuná dlho 

pretraktuje tento materiál a diskutuje sa o tom, ak ým 

spôsobom to rieši ť.  

Pán vedúci, prosím, keby ste na to zareagovali. 

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

vedúci oddelenia správy nehnute ľností: 

Ja si myslím, tak ako ste povedal, pán primátor, je  to 

tu dlho a klient by bol rád, keby sa to ukon čilo. Mohol to 

kúpi ť. 

Vzhľadom na to, že ten pás je široký nejakých desa ť 

metrov, absolútne nevyužite ľný na ni č, nijakým spôsobom, 
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takže. A pán Fajnor dáva jedny z najvyšších cien, k eď máte 

štatistiku, tak to viete. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Fiala chce reagova ť faktickou poznámkou. 

Nech sa pá či, pán poslanec. 

Stanislav   F i a l a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Ja len krátko na pána Krištofa. Ono už sme to 

uzatvárali neúspešne 27. 3. a 25. 4. Takže, ako, de sať krát 

to budeme uzatvára ť? To je iba. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Tri krát a dos ť, povedal jeden politik. Takže budeme 

sa snaži ť rešpektova ť túto dohodu. Akože, nedá sa 

donekone čna, to my rozumieme, ale snažíme sa vám da ť všetky 

dôvody na to, pre čo si myslíme, že by to malo by ť posúdené 

kladne. Ak rozhodnete, že nie, tak proste, to je sk ončené. 

Pravda je taká, pani námestní čka mi šepká, že on už 

planíruje na tom priestore.  

No tak, tak on ten pozemok za tým vlastní, čiže snaží 

sa ho skultúrni ť. A ke ď mu tam desa ť metrov nepredáme, tak 

ak čakáte, že tam vyrastie park alebo neviem, tak sám t am 

nevyrastie. Proste bude ho tam musie ť niekto urobi ť. A my 

na to nemáme žiadne zdroje. 
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Pán poslanec Hr čka, nech sa pá či, faktická. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ja som chcel len reagova ť, že zo štatistického 

hľadiska čo sa týka znaleckých alebo cien znaleckých 

posudkov pána Fajnora, možno štatisticky mal najvyš šiu 

cenu, až na to, že treba si uvedomi ť, že hodnotil 

pravide ľne Staré Mesto, hodnotil pozemky pod PKO, hodnotil 

pozemky pod Tehelným po ľom, hodnotil pozemky pod palácom 

Motešických. Bodaj by nemal najvyššie ceny, v tomto  

prípade. Avšak ak boli porovnate ľné ceny s niekým iným, tak 

až úplne tak to nesedelo. Takže len by som to chcel  da ť na 

pravú mieru, že to nie je úplne pravda. 

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. 

Ja možnože odbo čím od tej takej vecnej stra, teda tej 

finan čnej stránky, čo sa týka, čo sa týka znaleckých 

posudkov. Ja by som išiel asi k vecnej stránke veci .  

Je tu aj na strane jedenás ť vizualizácia toho par číku, 

ktorý sa zaväzuje, ktorý sa zaväzuje ten žiadate ľ 

prevádzkova ť a vytvori ť. Je to aj napísané takisto aj 

v popise skutkového stavu, že ten záujmový pozemok bude 
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tvori ť sú časť pripravovaných parkových a sadovníckych 

úprav, ktorými sa docieli obnova a zve ľadenie areálu 

v okolí budovy. 

Takže on chce nie čo zve ľaďova ť. Má tam už nejakú svoju 

časť, o ktorú sa stará a takisto by chcel dokúpi ť a sceli ť 

to územie a vytvori ť tam, myslím si, že dobrý zámer. Ako 

park, ktorý bude prístupný verejnosti. To je tam ti ež 

takisto napísané.  

Takže ja si myslím, že ide o dobrú vec. Ja dúfam, ž e 

ju podporíte. 

Ďakujem. 

(poznámka: po čuť z rokovacej sály ve ľkú vravu) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Hanulík. 

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

Ďakujem ve ľmi pekne. 

No ja neviem. Ke ď mi akože tento roh ostane taký, aký 

je a bude, bude parkom, tak je to dos ť ve ľký rozdiel. 

Ja naozaj, pokia ľ on zaväzuje s týmto, nevidím ani 

troška dôvodu, pre čo by sme to nemali preda ť.  

Samozrejme, tie dôvody sme vtedy, nie dobre sme tú 

situáciu poznali, nevedeli sme si to predstavi ť. Dneska 

napríklad aj ja osobne viem, kde to je a viem si to  
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predstavi ť. Naozaj všetko je okolo betón, že by tam bolo 

trocha tej zelene, bolo by to, myslím, len na prosp ech. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Zdá sa, že sme povedali všetko, čo sme poveda ť mali. 

Zvážte, prosím, to hlasovanie. Lebo nie čo dosiahneme 

tým, že to odsúhlasíme a nie čo dosiahneme aj tým, že to 

neodsúhlasíme. Len v tom druhom prípade sa mi zdá, že toho 

dosiahneme menej. 

Pán poslanec Drozd faktická. 

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

Ja iba faktickou pripomeniem, že naozaj táto sála j e 

nejaká poloprázdna. Aj ke ď je to, myslím, dobrý, dobrý 

počin, nebudeme, pod ľa mňa na tri š, na troch pätinách. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Spočítal som po čet prítomných poslancov. Je nás 

tridsa ťjeden. Čiže aj nemám nejaký dôvod kona ť, tak aby som 

prerušil alebo nie čo. Proste je nás tridsa ťjeden, musíme 

rozhodnú ť. 
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A viem, že na to nemáme všetci rovnaký názor, ale 

zvážte. Je to na vás, máte to vo svojich rukách, ab y ste 

istým spôsobom ovplyvnili jednu časť, povedal by som, že 

dokonca vidite ľnú časť Petržalky. Tadia ľ všetci chodíme na 

Berg. Ke ď niekto sa touto starou cestou pustí, tak vždy 

uvidí toto dielo. Ak tam bude všetko ostatné pekne 

splanírované a na našom pozemku bude neusporiadaný stav, 

poviem to takto, z h ľadiska zelene, alebo burina, ako 

hovorí pani námestní čka, tak, tak to bude aj naša vizitka. 

Pani hlavná architektka faktickou poznámkou chce 

vstúpi ť do debaty. 

Nech sa pá či. 

Ing. arch. Ingrid Konrad,  hlavná architektka: 

Ja, ja chcem podpori ť, aby sme to teda dokon čili, 

dotiahli, ale ja by som bola rada, keby, lebo on si  tam 

doteraz robil veci, ktoré vlastne s nikým, myslím, že ne, 

nekoreš, nekonzultoval ani na mestskej časti, ani na meste. 

Čiže ke ď my dáme ešte nie čo do tejto hry, tak by sme 

mali by ť aj ú častní na tom procese dotiahnutia toho parku a 

prepojenia s chodníkmi a tak ďalej. Ak by takéto nie čo bolo 

možné. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ja si viem predstavi ť, že by sme tam dali podmienku, 

že áno, súhlasíme za podmienky, že s nami prediskut uje, 

dohodne aj tú otázku toho, toho pamätníka, alebo to ho 
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súsošia, ktoré by tam malo by ť. To by sa mi zdalo namieste, 

to by sme vedeli urobi ť. Keby sme mali istotu, že to vieme 

ovplyvni ť. 

Čiže pridajme podmienku číslo tri, za podmienky, že 

proste príde  k dohode s mestom o tom projekte, o t om 

súsoší. Ja myslím, že to sa, to sa vieme na tom doh odnúť. 

(poznámka: je po čuť slová zo sály „a to kto to 

rozhodne, tá komisia nejaká, alebo:?) 

Pani hlavná architektka by dostala tú dôveru, lebo to 

si myslím, že nie je také súsošie, ktoré by bolo po trebné 

široko posudzova ť. Môže to aj tá komisia posúdi ť, aby sme 

dodržali pravidlá, ale, ale by sme tam dali podmien ku 

proste, že treba to dokonzultova ť s pani hlavnou 

architektkou, po tej vecnej stránke. 

Pán poslanec Kolek chce na to reagova ť. Nech sa pá či. 

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

Ďakujem, pán primátor. 

V celku dobrá, dobrá snaha o vylepšenie tej zmluvy.  Ja 

by som Vás poprosil, keby ste si osvojili a socha t am bude 

stá ť minimálne pä ťdesiat rokov. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Čiže môžem? Mám, môžem si to osvoji ť? To chcete 

navrhnú ť? Čiže by ste to podporili, prípadne. 
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Ing. Ignác   K o l e k , poslanec MsZ: 

S podmienkou, že teda socha tam bude stá ť pä ťdesiat 

rokov. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Aha, toto myslíte. Okej. Sochy sa umiest ňujú na ve ľa 

rokov. 

(poznámka: hovor zo sály) 

Materiál, sme v bode dva, ale že z akého materiálu 

bude socha. 

Pani poslanky ňa Černá. 

Nech sa pá či. 

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

Keby ste tade išli, ja som tade išla v sobotu kupov ať 

do Hainburgu marhule a tá socha tam už je. A je z b ronzu. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Však. 

Páčila sa Vám, pani poslanky ňa? Lebo Vy máte taký 

ostrý jazyk, či by ste nám nepovedali, či sa Vám pá čila tá 

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

Aby som povedala pravdu, je to kus, kus železa, či 

čoho? Bronzu, nó. Neidentifikovate ľného zatia ľ.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Hovorí sa, jaké je to umení mocné. Takže niekedy to  

tak býva, že človek nevie celkom pozna ť, že čo to je.  

(poznámka: hovor zo sály) 

No urobme to tak, že by sme do toho materiálu dopln ili 

podmienku, že proste to riešenie toho priestoru a s úsošia 

má by ť prekonzultované alebo odsúhlasené s hlavnou 

architektkou mesta Bratislavy pani Konradovou. To b ude 

tretia podmienka. Za tých podmienok mu to môžme odp reda ť. 

Päťdesiat rokov.  

Päťdesiat rokov, sto rokov mu dajme. Pä ťdesiat sta čí? 

To neskontrolujeme. Ja si myslím, že toto by som ta m 

netla čil.  

(poznámka: v sále sa ozval smiech) 

Je to pekný návrh, je to pekný návrh, ale to neviem e 

zabezpe či ť. My chceme veci, ktoré sa dajú skontrolova ť, 

lebo toto nevieme zabezpe či ť. 

(poznámka: ve ľmi hlasná vrava v rokovacej sále) 

Pani poslanky ňa Jégh, faktická poznámka. 
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Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Ja sa chcem len opýta ť, že do trojpätinovej vä čšiny 

keď hlasujeme, či je možné autoremedúrou nie čo ešte 

doloži ť, aby nebol problém pri hlasovaní, alebo niekto to 

osvojí, tento návrh čo ste Vy hovorili do tretice, tú 

podmienku. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Autoremedúrou si to osvojí pán riadite ľ, lebo ja si to 

nemôžem, ke ďže nie som predkladate ľ. 

Takže pán riadite ľ povie svoj názor.  

Ale myslím si, že bola by to cesta, možno by Vás to  

uspokojilo, tých, čo sa bojíte, že by tam bude nejaká 

hrúza. No tak sná ď nie. Ale majetkovo sa mi zdá, že je to 

úplne jasné, len treba zabezpe či ť, aby ten priestor nejako 

vyzeral. 

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

Áno, ďakujem, ďakujem.  

Ja si osvojujem tento názor. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

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

Návrh, návrh,návrh. 

A mám na to vlastný názor, hej. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Názor sa ťažko, ale návrh sa dá. 

Ďakujem pekne. 

Čiže máme to tak, že máme tri podmienky, kúpna zmluv a 

do tridsa ť dní, do tridsa ť dní celú a tretia je tá, že pred 

tým, než sa uzavrie vlastne tá zmluva, tak sa musí 

odsúhlasi ť to riešenie urbanisticko-architektonické 

s hlavnou architektkou mesta Bratislavy. Takto znie  to 

uznesenie. 

Môžme, prosím, sa pokúsi ť o hlasovanie? Aby sme sa 

pohli ďalej. 

Uzatváram možnos ť sa prihlási ť. 

Prosím návrhovú komisiu, aby uviedla návrh. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Budeme hlasova ť návrhu uznesenia tak ako predkladate ľ 

predložil s tým doplnkom do tretieho bodu podmienok . 

Mestské zastupite ľstvo schva ľuje. Je to trojpätinová 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte  o bode číslo 

dvadsa ťšes ť. 

Tak, ako ste po čuli, je potrebná trojpätinová vä čšina. 

Vyjadrite sa hlasovaním. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťtri prítomných poslancov, 

dvadsa ťdva za, dvaja proti, deviati sa zdržali. 

Takže ja pripravím brigádu, pôjdeme brigádova ť na ten 

náš pozemo ček tých desa ť metrov štvorcových. Ke ď tam 

ostatné bude park, tak mali by sme sa aj my posnaži ť, aby 

sme tam my tiež mali park. 

(poznámka: po čuť hlasnú vravu zo sály) 

Aha vlastne tí, čo nehlasovali, tí budú brigádova ť. To 

je dobrý návrh pani poslankyne Tvrdej. Myslím, že t o tak 

kon čí. 

Ďakujem Vám pekne. Konštatujem v tejto chvíli, že sm e 

neprijali platné uznesenie, bod číslo dvadsa ťšes ť sme 

neschválili.  

Pán poslanec Kolek sa tváril optimisticky a hlasova l 

proti. (poznámka: smiech v rokovacej sále) 

Päťdesiat rokov tam nebolo, hej? Jasne, okej. 
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Dvadsiaty siedmi bod sme vypustili z programu . Aj ke ď 

to pán riadite ľ teraz ľutuje a chce ten bod predloži ť 

v bode Rôzne. 

 

 

BOD 28 NÁVRH NA PRENÁJOM POZEMKU NA 

UMIESTNENIE SOCHY SV. CYRILA, METODA 

A GORAZDA 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Takže ideme na bod číslo dvadsa ťosem. 

Návrh na prenájom pozemku na umiestnenie sochy svät ých 

Cyrila, Metoda a Gorazda. 

Nebudem celú históriu umiestnenia tejto sochy 

rekapitulova ť, lebo si ju ve ľmi dobre pamätáte z jesene 

minulého roku. Skon čilo to nakoniec tak, že ministerstvo 

kultúry v minulom roku neodsúhlasilo dotáciu pre te nto 

projekt, pretože nemal jasnú lokalizáciu. 

Ja som musel informova ť po našom hlasovaní pána 

ministra, že kým nebude upravené to súsošie nemôžem  

vyslovi ť súhlas s lokalizáciou na Hurbanovom námestí, 

pretože taký mandát ste ako poslanci nedali. Dali s te 

mandát, že áno na Hurbanovom, ale s inou sochou.  

Zistilo sa, že nová sú ťaž nepripadá do úvahy, že tam 

už sú rozbehnuté práce.  
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Urobili sme taký pokus, traja zástupcovia Matice, 

traja zástupcovia mesta za ú časti pani hlavnej architektky, 

pána riadite ľa Štassela, aby sme diskutovali o možných 

zmenách toho pamätníka. Ukázalo sa, že hlasovanie t ri, tri 

neviedlo k žiadnemu výsledku. 

Tak sme sa prehupli do tohto roku, kde ten príbeh 

pokra čoval tak, že pán sochár upravil ten projekt, 

predložil ho mestu. A my sme si povedali, že budeme  

postupova ť presne pod ľa zásad, ktoré sme schválili v tomto 

zastupite ľstve. Ustanovili sme na návrh pani námestní čky 

Nagyovej Džerengovej, ktorej to patrí do portfólia,  tú 

odbornú komisiu, viackrát sme o tom diskutovali 

v operatívnej porade primátora. 

A táto komisia sa stretla, máte predložený zápis, 

v ktore, v ktorom je uvedené, že konštatovala, že t o 

súsošie, tak ako je upravené, pod ľa nich nesp ĺňa tie 

umelecké parametre, ktoré by malo sp ĺňať dielo, ktoré má 

byť umiestnené na Hurbanovom námestí a má pripomína ť ve ľmi 

dôležité výro čie pre nás, a to je príchod vierozvestcov 

a potom ich pokra čovate ľov, ktorí pôsobili na Slovensku. 

Napriek tomu, že komisia mala tento výsledok a ja s om 

o ňom informoval pána ministra, navštívil ma pán bisku p 

Rábek z Konferencie ako zástupca Konferencie biskup ov 

Slovenska a požiadal ma, aby sme predložili materiá l do 

mestského zastupite ľstva, pretože to nie je len vec 

odbornej komisie, ale teda, je to taký z mojej stra ny, 

poviem to úprimne, pretože rozumiem tomu apelu pána  

biskupa, pokus v zastupite ľstve posúdi ť širšie veci, nie 

len umelecky. Poviem to takto. 
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Naozaj žijeme v roku, kedy si pripomíname pre 

Slovensko ve ľmi dôležité výro čie a nemá to len aspekt 

umelecko-kultúrny, ale má to aspekt aj, aj takýto 

historický a možno aj širší aspekt.  

Čiže z tohto poh ľadu vás prosím, aby ste posúdili pri 

svojom hlasovaní, úplne formálne predložený návrh n a 

prenájom. V prípade, že ho odsúhlasíme, tá socha sa  tam 

môže postavi ť a ministerstvo kultúry jej udelí dotáciu, 

pretože čaká na to, akým spôsobom sa mesto rozhodne. 

V prípade, že ten materiál neprejde, dotácia udelen á nebude 

a v tomto roku v Bratislave súsošie svätého Cyrila,  Metoda  

a Gorazda umiestnené nebude. 

Hovorím to úplne tak, ako to je. A prosím o to, aby  

ste sa ve ľmi zodpovedne rozhodli, napriek tomu, že si 

myslím, že máme rešpektova ť a dodržiava ť zásady, ktoré sme 

si prijali. V tomto prípade môže ís ť o jednu z mála 

výnimiek, ktorú urobíme práve z dôvodov, ktoré som sa 

snažil vysvetli ť. 

Toľko z mojej strany na úvod. Nechám teraz priestor 

pre Vás. 

Pán Osuský je prvý prihlásený.  

Nech sa Vám pá či. 

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

Ďakujem pekne, pán primátor. 

Prosím všetkých prítomných, aby nechápali moje 

vystúpenie ako negativistické, nech v tom nevidia n ijaký 
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odraz môjho názoru na ostatných dvadsa ť rokov vývoja Matice 

Slovenskej. Pretože Cyril a Metod, nepochybne, by n emali 

byť videní prizmou Matice Slovenskej tak, ako dnes vyz erá, 

ale sú to nepochybne významné osobnosti našich dejí n. 

Staré Mesto ke ď za čala diskusia o umiestnení sochy sa 

i cestou svojej, svojho vedenia vyslovilo, že túto polohu 

nepovažuje za š ťastnú, jemne povedané. 

A ke ď sa pozrieme na krásny letecký záber toho miesta 

umiestnenia sochy na križovatke elektri čkových tratí, 

napadá ma v Bratislave už len jedno podobne otázne miesto 

a to je na konci druhého perónu Hlavnej stanice. Ta m sú 

tiež ko ľaje vpravo, v ľavo a je to nie čo ve ľmi podobné. 

Musím poveda ť, že už vtedy ke ď išlo o umiestnenie sôch 

týchto svätcov, a teraz sa nebudem vyjadrova ť k umeleckej 

stránke, či to je o šes ťdesiat rokov reinkarnovaný Kiriko 

v menej štíhlom vydaní, ale každopádne vtedy sme ho vorili 

o Východnej terase. Neviem, či sú to šumy, alebo sú to 

fakty, dozvedám sa, že sú na Východnej terase nie, vieme 

ved ľa tých v tráve zachytených obrysov kres ťanského 

kostolíka na hradnom kopci, lebo sa tam vraj má rob i ť 

archeologický prieskum. 

Ja si myslím, že tie základy vznikli po čas Pichlovej 

rekonštrukcie Bratislavského hradu ako, ako výsledo k 

archeologického prieskumu, ale je možné, že chceme robi ť 

ďalší a kopa ť hlbšie.  

Každopádne si myslím, že umiestnenie sochy svätcov 

ved ľa jedného z prvých kres ťanských kostolov na území 
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hlavného mesta je ove ľa príhodnejšie ako umiestnenie na 

križovatke elektri čkových tratí.  

Apriorne sa domnievam, že ak by skuto čne mal 

archeologický perspektívny prieskum bráni ť ich trvalému 

umiestneniu, nejedná sa o tak ve ľkú sochu, aby sa nedala 

dočasne premiest ňova ť, pod ľa toho, aký sa bude robi ť 

prieskum. 

V krajnom prípade by som považoval ako ultimum 

refugium umiestnenia tej sochy Západnú terasu 

Bratislavského hradu.  

Ak sa pamätáte, my starí Bratislav čania vieme, že tam 

stáli na hrubo tesaní z brvien a dreva Jánošíkovci.  Dlhé 

desa ťro čia. A postupne chátrali. Ale stáli niekde v tom 

priestore. 

Nikto nemôže nepochybne namietnu ť, že Západná terasa 

s trávnikom uprostred môže by ť niekedy objektom vykopávok, 

pretože dokopali by sa akurát do garáží áut poslanc ov 

národnej rady, takže ve ľa takého historického by tam 

nevykopali. 

Mojou snahou teda ako vidíte z toho, čo hovorím, nie 

je nema ť sochu Cyrila a Metoda, ale nema ť ju na pod ľa mňa 

nedôstojnom mieste. Nech už ona sama je akáko ľvek. 

Iná vec je, že si Bratislava ani predtým, ani za 

ostatných dvadsa ťštyri rokov nezmyslela, že by mohla ma ť 

sochu vierozvestcov.  
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Ale zas treba poveda ť historicky, že je pre nás 

prízna čné, že Kafkova socha Milana Rastislava Štefánika na  

dnešnom námestí, kde stoja Štúrovci, tam prišla v r oku 

1937. Devätnás ť rokov si Bratislava nespomenula na 

najvä čšieho hrdinu svojho vzniku ako nezávislého 

demokratického štátu. To znamená, že máme už raz ta kú 

tradíciu. 

A musím poveda ť pod tlakom, že ak to nebude teraz do 

júla, tak to bude hanba. Hanba to mohlo by ť dvadsa ťštyri 

rokov. Som za to, aby tá socha mala dôstojné miesto , pokia ľ 

možno, aby aj dôstojne vyzerala, ale nemyslím si, e šte raz 

a na záver, že križovatka elektri čkových tratí je presne to 

pravé orechové. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Kubovi č ďalší prihlásený. 

Mgr. Vladimír   K u b o v i č , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne, pán primátor, za slovo. 

V prvom rade nadviažem na kolegu a musím sa s ním 

stotožni ť vo ve ľa toho, toho predre čného čo povedal, takže 

nebudem sa opakova ť.  

Ja poviem pochopite ľne len za komisiu kultúry 

a ochrany historických pamiatok. My sme vlastne odp oru čili, 

aby pán primátor ste predložil informáciu o tom, ak o 

vlastne komisia odborníkov rozhodla a ako vlastne t ú, toto 
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nové stvárnenie súsošia posudzovali a taktiež sme 

odporú čali vlastne tento materiál neprejednáva ť. 

Na naše stanovisko jednomyse ľne, jednomyse ľným 

hlasovaním hovorí o tom , že je zbyto čné prenajíma ť pozemok 

na nie čo, čo ešte neexistuje a čo v podstate je len 

v obrysoch a v zámere. 

A nechcem sa hra ť ani na odborníka, ale aby sa 

dokázala vyrobi ť socha alebo súsošie takých rozmerov do 

jedného mesiaca, dneska je tuším šiesteho a pokia ľ viem, 

tak sviatok Cyrila a Metoda je piateho júla, takže ani nie 

za mesiac. Takže ve ľmi pochybujem o tom, že by sa takéto 

nie čo mohlo stihnú ť.  

A taktiež musím skonštatova ť na adresu tých, ktorí by 

mali by ť v prvom rade vlastne nosite ľmi tejto myšlienky, to 

znamená na našich štátnych predstavite ľov, že ja neevidujem 

ani v Bratislave ani v širšom okolí nejaké vážne pr ípravy 

na toto výro čie. Skúsme sa ís ť pozrie ť do ateistického 

Česka a uvidíme omnoho vä čšiu snahu pripomenú ť si týchto 

našich vierozvestcov. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Faktickou poznámkou reaguje pani poslanky ňa Černá. 
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RNDr Marta   Č e r n á , poslanky ňa MsZ: 

Pán primátor, dám Vám návrh. Máme taký krásny 

nefunk čný par čík tuto ne ďaleko od nás, pri Uršulinkách. Tam 

by sa tá socha dala krásne da ť. Pretože fakt je, že tam kde 

ju chcú da ť, tak to sú predsa prekryté verejné záchody 

dofrasa. Na to nikto nemyslí? 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem za Vašu otázku. 

Pani poslanky ňa Tvrdá, ďalšia prihlásená. 

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

Ďakujem pekne za slovo. 

Myslím, že na nieko ľkých zastupite ľstvách už sme sa 

bavili, že kde tá socha bude umiestnená. Ja neviem,  či 

niektorí kolegovia nevedia, že tu existuje platné 

uznesenie, kde sme sa uznesením rozhodli, že bude n a 

Hurbanovom námestí. Ur čite niektorí hlasovali za, niektorí 

proti. Ale tých, ktorí hlasovali za zrejme bolo via cej, ke ď 

je platné uznesenie. Takže neviem ešte ko ľko rokov sa 

budeme bavi ť o tom, že kde. 

Chcem poveda ť, že náš poslanecký klub podporí znenie 

uznesenia, ktoré je navrhnuté. A to aj z toho dôvod u, pán 

primátor, hovorili ste, že vlastne na uskuto čnenie tej 

such, sochy, na urobenie je potrebný, potrebná dotá cia a tá 

môže by ť len na základe toho, že majú vz ťah k pozemku. To 

znamená, že my ke ď teraz neschválime, takže tá procedúra 
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vlastne sa zastaví a teda niekto hovorí, že sa nemu síme 

hanbi ť, ale ja sa hanbím za to, že sa v hlavnom meste 

nevieme za rok sa s touto problematikou  vysporiada ť, a že 

4. júla táto socha nebude stá ť v Bratislave. 

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 pekne. 

Môj názor na ten postup poznáte. Ja si myslím, že 

zavádzanie pravidiel tam, kde pravidlá chýbajú to j e jedna, 

jeden ve ľmi významný roz, rozmer pre čo tu sedí toto 

zastupite ľstvo a pre čo tu sedí toto vedenie. To je jeden 

významný rozmer tohoto volebného obdobia. 

S tým problémom, že my sami môžme obchádza ť vlastné 

pravidlá, s tým sa tu predsa stretávame na každom 

zastupite ľstve a vždy tu leží, takmer vždy tu leží na stole 

tá otázka, či sme, či tak sme ochotní vysmieva ť vlastné 

pravidlá, že ich sami obídeme a budeme do kamier 

vysvet ľova ť, že tentoraz je to naposledy a to je výnimka 

a to, to sa, to sa, sme vlastne ani neobišli,  ba n aopak, 

sme ich potvrdili a podobne. 
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Toto je ďalší taký prípad. Ja som rád, že kultúrna 

komisia zaujala presne stanovisko v tomto zmysle. K ultúrna 

komisia si je vedomá, že Pravidlá na umiest ňovanie sôch sú 

a presne sa postupovalo pod ľa toho čo spomína pani 

poslanky ňa Tvrdá. Zastupite ľstvo rozhodlo o mieste, a ja si 

myslím neš ťastnom, ale zárove ň rozhodlo aj o vzniku spôsobu 

pravidiel ako budeme posudzova ť podobné návrhy. A k tomu 

posúdeniu aj došlo.  

V momente, ak by ste ho zvrátili, máte na to silu, tak 

v živote nikto do takej komisie už nesadne. Lebo te raz tým 

hlasovaním tú komisiu uškrtnete.  

Takže to, že či 4. júla bude socha, to ur čite pani 

poslanky ňa myslela len tak obrazne, lebo žiadna socha 4. 

júla nebude. Ani tam, ani inde.  

Že či niekto urobí politické gesto a bude sa tým 

gestom prezentova ť, také narábanie s národnými, národnými 

dejinami je obvyklé a máme takých sôch po meste už zopár, 

z každej strany. Naš ťastie naozaj urobili ste ve ľmi 

správne, že ste podporili pravidlá.  

A pamätajme, naše zastupite ľstvo po tej ére, ktorá 

budila isté, istú pozornos ť Bratislav čanov a od ktorej sa 

čakalo, že teda nejakým spôsobom bude prekonaná k le pšej 

kvalite politiky, a ja cítim tu takú vô ľu na všetkých 

stranách, že naozaj vydáme dôkazy práve nie vtedy, keď je 

všetko jasné, ale vtedy, ke ď je to polemické. A to je táto 

chví ľa. 
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Áno, je to nepríjemné, a aj na m ňa apelovali uctihodní 

muži, dokonca ako som po čul sa zapojil do diskusie pán 

prezident, ktorý napísal interné listy, ktorými sa 

dožadoval zmeny stanovísk. Neviem či to je pravda, nechcem 

to ani zis ťova ť, podstatné je, nech sa už ktoko ľvek ako 

zasahuje, zasadzuje, že či my si vážime vlastné uznesenia, 

vlastné pravidlá. 

O tom, o tom bude. Žia ľ, nie o Cyrilovi a Metodovi. 

Lebo to proste premeškali aj vládne orgány, aj mest ské 

orgány. Sochu, dôstojnú sochu Cyrila a Metoda mali začať 

chysta ť pred dvomi, tromi rokmi a nie pred dvomi, tromi 

mesiacmi. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Nasledujú faktické poznámky. 

Pán poslanec Fiala. 

Stanislav   F i a l a , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Ja iba krátko k tej komisii. Považujem tak trochu z a, 

za neš ťastné, že v zložení tej komisie bol aj človek, ktorý 

bol predtým neúspešný kandidát v sú ťaži o, o túto sochu 

a celý čas vlastne ovplyv ňoval túto komisiu aj ke ď 

pravdepodobne nehlasoval. Možno pri zložení tej kom isie, 

bolo potrebné aj tento rozmer si uvedomi ť. 
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Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Kolek, faktická. 

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

Ďakujem. 

Ja si myslím, že my dnes rozhodujeme nie o umiestne ní 

konkrétnej sochy na pätnástich metroch, ale o, nutn ú 

podmienku k tomu, aby zhoto, zhotovite ľ, respektíve ten, 

kto tam chce túto sochu umiestni ť, mal právny vz ťah 

k tomuto pozemku a mohol v rámci tých jednaní, o kt orých tu 

pán primátor hovoril, aj ďalej pokra čova ť.  

Čiže cesta, si myslím, vedie na základe toho nášho 

uznesenia k tomu, že áno my súhlasíme s tým miestom , aj ke ď 

sú tie pripomienky opodstatnené, ale sú časne by sme mohli 

do tejto, do tohto uznesenia da ť podmienku, a že 

umiestnenie sochy bude len na základe stanoviska ko misie, 

ktorá sa pamätníkmi, umiest ňovaním pamätníkov, v rámci 

mesta bude zapodieva ť. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

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

Na adresu pána Fialu chcem len poznamena ť, že 

hlasovanie dopadlo úplne jednozna čne a za boli iba 

zástupca, zástupca spolku, ktorý sochu presadzuje. Všetci 

ostatní boli proti. Keby to bolo o jeden hlas, tak by Vaša 

výhrada bola namieste.  

Tak či tak, tam taký by ť nemal a samozrejme súhlasím 

a treba pre budúcnos ť, aby tí, ktorí navrhovali zloženie, 

aby toto citlivo vnímali. Alebo aby sa ten doty čný pobral 

z miestnosti pre č a oznámil, že je v konflikte záujmu.  

Ale opakujem, išlo o hlasovanie úplne jednozna čné a po 

tejto stránke nespochybnite ľné.  

Pokia ľ ide o stanovisko pána Koleka, on si možno 

nepovšimol, že naozaj o umiestnení sa už hlasovalo a toto 

hlasovanie sa vníma ako náhrada tej komisie. To je,  to je 

podstata. Lebo o inom nie je spor, len to, že táto socha 

neprešla a teraz (gong) by mala prejs ť cez naše hlasovanie. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec Hanulík. 

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

Ďakujem ve ľmi pekne. Vážený pán primátor, vážení 

kolegovia, pripadá mi pri tejto diskusii, že asi Ei felovka 
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by nikdy v Bratislave nestála, lebo tá ledva prešla  

v Paríži. Tiež boli výhrady. 

Máme k všetkému výhrady. Niekedy si pripadám ako 

v moslimskej krajine. Naozaj si musíme uvedomi ť, že sme 

kres ťanská krajina a naozaj to neni socha Proroka Mohame da 

a Alaha. Ale proste a to už aj kolega povedal, ni č nevidno 

k tomu výro čiu, že nie čo robíme. To mesto by nie čo spravi ť 

malo.  

Myslím si, že aby sme tu hodnotili ktorá socha ako 

vyzerá a tak, že sme troška vä čší umelci, ako, ako by sme 

mali by ť. 

Ale, chcem k tým záverom. Stále platí tá ponuka, že  

pred Domom kultúry v Dúbravke sochu radi privítame.  

Ďakujem. 

(poznámka:  smiech v rokovacej sále) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec a námestník Budaj má faktickú poznámku . 

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

Jéj, s akou chu ťou ja by som Vám teraz povedal 

repliku, pán Hanulík, ale všetko prehltnem, lebo te n záver 

ma dojal a ur čite, ur čite to myslíte dobre.  



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 06. júna 2013 

 332 

A pod čiarkujem jednu vetu, ktorú ste povedali. Áno, 

nemali by sme sa hra ť na umelcov a na komisiu, ale na to, 

čo nám prináleží. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Za ťovi č. 

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

Pánovi Hanulíkovi, tú sochu pred Kultúrnym domom 

v Dúbravke nechceme, ale skúste, či by chcela pani 

Hanulíková u vás v Karlovej Vsi pred vlastným miest nym 

úradom napríklad. Len to ľko. A ešte k tomu, k tej, k tej 

soche. My to neposudzujeme, posudzovala to komisia tú sochu 

a nie my, dobre?  

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Šov čík, nech sa pá či. 

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

Ja som pôvodne nechcel vystúpi ť lebo už myslím si, že 

k tejto téme som svoj názor povedal, ale nadobudol som 

dojem, že štyridsa ť rokov socialistického realizmu vo 

výtvarnom umení jednozna čne nadstavilo citlivos ť vnímania 

nášho vizuálneho vnemu tak, že pripravilo pôdu práv e pre 

túto sochu.  
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Pretože ja si myslím, že ako som aj minule povedal,  to 

sú dve diskusie. Diskusia o tom, že či chceme pripomenú ť 

túto udalos ť a tieto osobnosti Slovenských dejín a potom 

akým spôsobom si to chcem chceme urobi ť.  

A ja celý čas som bojoval za to, aby sa nám podarilo 

do verejného priestoru v Bratislave, hlavnom meste,  

umiestni ť kvalitné umenie. Kvalitné výtvarné umenie, ktoré 

posúdia, posúdime nie my politici, ale odborníci, k torých 

sme prizvali a ktorí jednozna čne povedali, že nie. Ale mám 

pocit, že celá tá diskusia je taká, že toto miesto  

a žiadne iné a táto socha a žiadna iná. 

A ke ď schválime toto. Teraz schva ľujeme prenájom 

miesta. Viete socha sa umiest ňuje vo verejnom priestranstve 

na stavebnom úrade ako drobná stavba. Čiže oni, akonáhle na 

stavebnom úrade budú ma ť tento právoplatný nájom a nemusia 

sa pýta ť hlavné mesto, že či my súhlasíme s touto 

konkrétnou sochou alebo nie. 

Čiže nalejme si naozaj čistého vína. Kto hlasuje za 

tento nájom, tak ten hlasuje za tú konkrétnu sochu.  

A na konto pána poslanca Hanulíka, ja som to poveda l 

aj v TV Bratislava, ja si ve ľmi prajem, aby sme v roku 

1150-teho výro čia príchodu svätého Cyrila a Metoda na 

Slovensko, čo si chceme pripomenú ť, mali predovšetkým živú 

vieru, ktorá nebude súvisie ť s tým, že či budeme stava ť 

alebo nebudeme stava ť nejaké sochy vo verejnom 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Keďže sa už nikto nehlási, uzatváram možnos ť sa 

prihlási ť. 

Ešte je záujem. Pán poslanec Kolek. 

Ruším, že som uzavrel diskusiu a dám Vám slovo, 

pretože chcem, aby sme si, v dobrom to teraz hovorí m. 

Máte slovo, pán poslanec. 

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

Mám pomalú reakciu. (poznámka:  po čuť zasmiatie) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

V pohode, v pohode.  

Nech sa pá či. 

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

V tom, čo som teda v tej svojej, v tom svojom 

predchádzajúcom vystúpení povedal, rád by som premi etol aj 

do reality a dávam pozme ňujúci návrh: Využitie prenajatého 

priestora, priestoru je možné, na umiestnenie súsoš ia, je 

možné iba so súhlasom komisie pre umiest ňovanie pamätníkov 

a sôch v rámci mesta. 
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Teda neviem jaká bola, aké, akého názvu je táto 

komisia.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Myslím, že vieme. Že by sa to dalo vyjadri ť aj takto. 

Len toto sme sa pokúšali urobi ť a pokia ľ to takto prijmeme, 

tak sme ni č nerozhodli. 

Ako, ja Vám rozumiem, čo chcete dosiahnu ť. To znamená, 

ďalší pokus o to, aby sa urobila ďalšia, ďalší tvar tej 

sochy, ktorý komisia ke ď povie, áno, tak potom už nemusíme 

ís ť do zastupite ľstva. 

Ako, ke ď to teraz nepovieme na nafest, tak tohto roku 

z toho ni č nebude.  

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

Ja tu rozpravu tu chápem ako nie opozi čné postoje vo či 

miestu, v tom prvom slova zmysle, ale proti tomu 

konkrétnemu stvárneniu súsošia. 

Čiže h ľadám ten spôsob, ako výjs ť v ústrety. Áno, toto 

miesto je pre to ur čené a nebojme sa, že sa tam práve táto 

socha umiestni, pokia ľ si dáme do podmienky, že môže 

v rámci tohto prenájmu, by ť len súsošie také, ktoré 

odsúhlasuje komisia pre tento ú čel zriadená. 
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Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec, toto, toto robíme, toto robíme spolo čne 

s tou komisiou, s Maticou Slovenskou nieko ľko mesiacov, aj 

s autorom. A dostali sme sa tam, že sme sa nikam ne dostali. 

On upravil tú sochu, tri, tri. Upravil ju znovu, nu la. 

Nula za, všetci proti. 

Čiže otázka, že či autor je vôbec pripravený na to, tú 

sochu zmeni ť, lebo má nejaký výraz, má nejaký proste 

umelecký proste prejav. A či je schopní urobi ť to, čo teda 

žiadate. Potom nebude žiadna socha. 

A my budeme ma ť len nájom rozhodnutý s podmienkou, 

ktorú nevieme naplni ť. Ja som sa o to pokúšal nieko ľko 

mesiacov. Preto to od toho októbra, či septembra minulého 

roku to ľko trvalo. Výsledok je nula za, všetci proti. 

A teraz je otázka, napriek tomu prenajmeme? Alebo 

povieme neprenajmeme, chceme novú sochu. A potom 

prenajmime. 

Ja vám to sem donesiem s tým áno, ur čite by to prešlo. 

Aj pán námestník Budaj by mal k tomu ur čite iný postoj, 

keby vedel, že že tá komisia je za. 

Ale je otázka, ako to dosiahnu ť, ke ď to neviem urobi ť. 

To musí umelec. To je prejav, ktorý sa nedá naprogr amovať 

ani objedna ť uznesením. A potom to už nebude vôbec v tomto 

roku. Nebude dotácia, nebude ni č. Proste bude to niekedy 

inokedy. 
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Čiže preto som to doniesol v tej podobe, v akej to j e. 

Ja rozumiem tomu, čo chcete. Predložte pokojne návrh, 

hlasujme, len vysvet ľujem, že táto cesta zatia ľ nikam 

neviedla, ktorú na navrhujete. 

Pánovi poslancovi Kolekovi, prosím, ešte raz dajte 

mikrofón, aby sme si to dopovedali, či predloží ten návrh 

alebo nie. 

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

Ďakujem. 

Vidím to ako ústretový krok smerom, teda, 

k objednávate ľovi, s tým, že ho sú časne zaviažeme. Naozaj 

tá naša snaha je, aby to tam bolo, ale v súlade s t ým, čo 

a kritériami, ktoré sme si stanovili. 

Ja poviem k tomu výro čiu 1150-teho roka by k ľudne sa 

mohol da ť len základný kame ň, základový kame ň. A teda, 

poďme ďalej, ktorý bu ď sa naplnia. Oni budú viazaní takisto 

svojou c ťou, by som povedal, aby neurobili nejakú ve ľkú 

bublinu a potom sa nedokázali dohodnú ť s nami. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Takže pán poslanec predkladá svoj návrh, budeme o ňom 

hlasova ť. Ja vidím, že ho teraz dopisujete.  
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Keďže sa už nikto neprihlásil, uzatváram možnos ť sa 

prihlási ť. A teraz už definitívne.  

Budeme hlasova ť o návrhu pána poslanca Koleka, ktorý 

chce viaza ť ten nájom na súhlas komisie. Ak by tento návrh 

neprešiel, budeme hlasova ť aj o pôvodnom návrhu. Každý 

z nich má samozrejme nejaký dôsledok, pretože ke ď ten návrh 

prejde, tak bude samozrejme pokra čova ť ten proces h ľadania 

takého výrazu sochy,  ktorý bude prijate ľný pre našu 

komisiu. Naplní sa tá požiadavka, ktorú dal pán nám estník 

Budaj, aby sme držali princípy, ktoré sme si schvál ili. 

Čiže možno je to cesta, možno naozaj potrebujeme, ab y 

prešiel istý čas kým sa dokážeme tak umelecky vyjadri ť, 

teraz poviem ako národ, ako krajina, aby sme s tým boli vo 

väčšine zhodní a potom tá socha môže stá ť teda na 

Hurbanovom námestí.  

Čiže pán poslanec Kolek odnáša svoj návrh na návrhov ú 

komisiu.  

Ja teraz dám slovo pre návrhovú komisiu, aby nám 

uviedla návrh na hlasovanie a budeme rozhodova ť o bode 

dvadsa ťosem. 

Nech sa pá či. 

(poznámka: po čuť hovor mimo mikrofón) 

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

Čiže ja si to dovolím pre číta ť: 
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Využitie preja, pre prenajatého priestoru na 

umiestnenie súsošia na umiestnenie svätého Cyrila, Metoda 

a Gorazda bude možné iba so súhlasom pre tento ú čel 

zriadenej kultúrnej komisie.  

(poznámka: po čuť slová „nie kultúrnej, odbornej) 

Odbornej, odbornej. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Odbornej komisie na posudzovanie pamätníkov a tak 

ďalej, myslím, že to by sme tam vedeli doplni ť.  

Môžem dať hlasova ť, prosím? Vieme o čom ideme 

hlasova ť? Pán poslanec pridáva podmienku, že nájom za tej 

podmienky, že s konkrétnou realizáciou sochy bude s úhlasi ť 

naša odborná komisia.  

Toto je podstata toho návrhu, ktorý pán poslanec 

predniesol. Je to dopl ňujúci návrh do uznesenia.  

Prosím, prezentujte sa a hlasujte  o dopl ňujúcom 

návrhu pána poslanca Koleka. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťsedem prítomných,  

dvadsa ťjeden za, dvaja proti, štrnásti sa zdržali 

hlasovania.  

Tento návrh bol prijatý. 

Pani predsední čka. 
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Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Teraz by sme mali hlasova ť o návrhu uznesenia, ktorý 

bol vložený do spisového obalu dvadsa ťosem aj s týmto 

doplnkom, teda dohromady. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Teraz ideme, prosím, hlasova ť troma pätinami. Pretože 

nájom môžme urobi ť osobitným zrete ľom iba troma pätinami 

všetkých poslancov.  

Je tam pätnás ťmetrový priestor na Hurbanovom námestí, 

nájomné jedno Euro, podmienka, ktorú navrhol pán po slanec 

bude zapracovaná do uznesenia. Aby sme rozumeli o čom ideme 

hlasova ť. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťšes ť prítomných,  

dvadsa ťdva za, traja proti, jedenásti sa zdržali 

hlasovania.  

Konštatujem, že napriek doplneniu tej podmienky sme  

ten nájom neschválili. 

A takýmto spôsobom budeme informova ť všetkých tých, 

ktorí chceli sochu na Hurbanovo námestie umiestni ť. 

Uzatvorili sme tým rokovanie o bode číslo dvadsa ťosem. 
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BOD 29A VYSTÚPENIE OBČANOV O 16.00 H. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Sme v bode dvadsa ťdevä ť. Je to Návrh Všeobecne 

záväzného nariadenia hlavného mesta o poskytovaní 

starostlivosti a o úhrade za poskytovanú starostliv osť 

v krízovom stredisku. Materiál máte.  

Á, pardon, šestnásta hodina, ospravedl ňujem sa ve ľmi. 

Neotvorím rokovanie o bode dvadsa ťdevä ť. Pani kolegy ňa bude 

musie ť ešte chví ľu po čkať, pretože bohužia ľ je to tak, že 

podľa rokovacieho poriadku máme vytvori ť priestor pre 

našich obyvate ľov.  

Ja mám pä ť prihlášok do diskusie. 

Ako prvý sa prihlásil pán Miroslav Pite ľ, potom pani 

Sláviková Geržová, pán profes, pán Jozef Sivák, pan i Elena 

Valentová a pán  Jozef Ža ťko. 

Prosím, aby vystúpil pán Pite ľ. Má priestor na svoje 

vystúpenie v d ĺžke troch minút. Vyskúšame opä ť tento 

mikrofón, ak bude fungova ť, tak by sme tie vystúpenia 

urobili odtia ľto. 

Nech sa pá či, máte priestor na trojminútové 

vystúpenie.  

Občan   Miroslav   P i t e ľ :  

Môžem? 
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Dobrý de ň. Volám sa Miroslav Pite ľ a ďakujem za slovo 

a možnos ť vysvetli ť vám dôvody pre čo má škôlka Exnárova 

číslo šes ť zosta ť zachovaná a to nie len na budúci rok. 

Predstavte si, že jedného d ňa privítate hostí vo 

svojom dome s krásnou záhradou a tí z vás nehanebný m 

spôsobom do ve čera v ďaka svojim známostiam urobia 

bezdomovcov. 

Presne toto sa dnes deje na Exnárovej škôlke číslo 

šes ť a vy ako poslanci ste žiadaní, aby ste sa pod toto  

rozhodnutie podpísali. Aj ke ď mnohí z vás to ur čite cítili, 

mrzí ma, že ani jeden z vyvolených zástupcov Bratis lavy sa 

nepostavili a nepovedali to, čo poviem ja. 

Dámy a páni, kradnú ť de ťom škôlku sa nesmie. Vyjadrím 

sa k čudným argumentom, ktoré majú toto zlegalizova ť. 

Nebudem ve ľa hovori ť o zvláštnych okolnostiach oh ľadom 

pozemkov v tejto kauze.  

Pripomeniem ale ne ďalekú ukážkovú dnes už bývalú 

škôlku na Exnárovej číslo dvadsa ť, ktorá bola rovnako 

zverená, ale Metodickému centru mesta Bratislavy. T o dnes 

samozrejme na tejto adrese dávno neexistuje. Pozemk y 

ovládli investori, obratom, a ostali iba aktuálne 

investi čné zámery, ktoré dnes plánujú zmeni ť bývalé ihrisko 

na developerský raj.  

Upozor ňujem, poruš, porušenie status quo, to znamená 

zrušenie škôlky na Exnárovej číslo šes ť rovnako otvorí 

cestu k ovládnutiu pozemkov pre majite ľov a investorov, 

ktorí dnes musia strpie ť stavbu. 
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Argument, ktorý ZUŠka  používa je, čo riešime? Máme 

záujem tisíc sto detí zo ZUŠ ani nie proti što, sto  

škôlkarom.  

Poprosím každého, aby si zobral pero a papier a rát al. 

Zabudnime na ZUŠ, na to že ZUŠ Exnárová má devä ť pobo čiek, 

takže priamo na Exnárovú chodí iba zlomok ZUŠkárský ch detí. 

Berme, že všetky chodia sem.  

Prosím násobte tisícsto detí krát štyridsa ťpäť minút 

krát dva dni v týždni. A teraz stodvadsa ť detí, osem a pol 

hodiny pä ť dní v týždni.  

Ak hovoríme o číslach, tvrdím, že spolo čenský význam 

má stodvadsa ť škôlkárov a zachovanie škôlky nieko ľkonásobne 

vyšší ako tisíc sto detí zo ZUŠ.  

A tu chcem zdôrazni ť nie čo ve ľmi, ve ľmi dôležité. Na 

rozdiel od škôlky nikto ZUŠ neruší. Nikto ZUŠ neber ie jeden 

jediný meter štvorcový. Rozprávame sa o rozširovaní , nie 

o rušení ZUŠ. Podotýkam, rozširovanie ZUŠ, na úkor škôlky, 

ktorá je tu vo svojich vlastných priestoroch od rok u 1966.  

Je skuto čne akútnym problémom Bratislav čanov 

nedostatkok, nedostatok krúžkov pre školákov? Taký,  aby ste 

vyhodili škôlku z miesta, ktoré jej patrí takmer pä ťdesiat 

rokov na ulicu? Nie sú to náhodou škôlkárske miesta , ktoré 

akútne Bratislav čanom chýbajú?  

Vraj sa ZUŠ potrebuje centralizova ť. Pani riadite ľka, 

každá ZUŠ má by ť hlavne pri de ťoch, to znamená na 

základných školách, ktoré deti navštevujú. Deti 
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z Podunajských Biskupíc nepôjdu do Vášho pamätníka,  ktorý 

sa snažíte vybudova ť na mieste zrušenej škôlky.  

ZUŠ vraj potrebuje detské ihrisko na usporiadavanie  

koncertov. Skuto čne chcete zobra ť de ťom detské ihrisko, kde 

sú preliezky, dopravné (gong) ihrisko. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Keby ste dokon čili svoje vystúpenie. 

Nech sa pá či. 

Občan   Miroslav   P i t e ľ :  

Pán Drozd, Vaše návrhy na vys ťahovanie škôlky namiesto 

nesmierne užito čnej Hojdany, ktorá prežila aj Vášho 

predchodcu, nie je možné ani teoreticky z kapacitný ch 

dôvodov. Zruši ť úspešnú cirkevnú škôlku a vraj by bolo po 

probléme. Prípadne pres ťahova ť aj trojro čné deti na 

poschodie Základnej školy Borodá čová alebo Vaša rada da ť 

ich do ubytovne na Uránovú ulicu sú skuto čne hodné iba 

kúzelníka, ktorý mení developerovi projekt. Znižuje  zo 

sedemnás ť na dvadsa ťpäť poschodí.  

Neboli ste to náhodou Vy, kto bol starostom Ružinov a 

pri zverení škôlky ZUŠke?  Vtedy ste ubezpe čovali rodi čov, 

že škôlka zostane. Vo ľby prešli a dnes ste členom ZUŠky, 

najvä čší obhajca ZUŠky a neúnavný kritik starostu Pekára,  

že situáciu vraj nerieši. Škôlka sa ale vy čarova ť do takého 

poschodia pre developera nedá.  
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Pán primátor, pán starosta, pokia ľ mám správne 

informácie, sami ste skonštatovali, že zverenie škô lky do 

správy ZUŠ vašimi predchodcami bola chyba. Prosím, aj ke ď 

to nebola vaša chyba, napravte ju.  

Vážené poslankyne, vážení poslanci, nedovo ľte, prosím, 

zruši ť škôlku. Ak sa tak raz stane, už nikto nikdy 

bratislavským de ťom takúto nádhernú škôlku nevráti. 

Ďakujem vám. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Myslím, že nedáme faktické poznámky.  

Ja chcem len poveda ť jednu vetu, že nikto tú škôlku 

zruši ť nechce. Myslím, že taká nálada nie je ani v tomto 

zastupite ľstve.  

Napriek tomu Vám ďakujem za to vystúpenie.  

My budeme budúci mesiac 27. 6. rozhodova ť, pán Pite ľ, 

o tom, či bude pred ĺžený ten nájom. Predpokladám, že to 

odsúhlasíme.  

Potom si to ukážeme, sekundu mi dajte.  

Ja len chcem zareagova ť verejne a poveda ť, že 

pracujeme s pánom starostom Pekárom na tom, aby sme  našli 

tie riešenia, aj ke ď je to zložité. Svoju úlohu hrajú 

pozemky, ktoré sú v súkromnom vlastníctve a vôbec n ie 

žiadne developerské záujmy. Prosím, z tohto nás 

neobvi ňujte, pretože vôbec taký prístup k tomu problému 

nemáme.  
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Hľadáme riešenie, urobili sme to, čo požadovali obe 

strany, lebo rodi čovská strana je aj na strane ZUŠ. 

Ustanovili sme spolo čnú komisiu, v ktorej sú zástupcovia 

mestskej časti, mesta, rodi čov a tak ďalej. Tá komisia by 

sa mala stretnú ť v krátkom čase. A na jej pôde, pod dozorom 

Vás rodi čov za čneme h ľadať riešenia, alebo budeme 

pokra čova ť v h ľadaní, lebo my sme za čali už dávnejšie, len 

zatia ľ sme sa ešte nedostali dos ť ďaleko.  

Čiže nebojte sa, nechceme zruši ť škôlku.  

Toľko som len chcel. 

Občan   Miroslav   P i t e ľ :  

Pán primátor, Vám a pánovi starostovi sa samozrejme  

chcem za rozumný prístup k veci po ďakova ť. Takže samozrejme 

toto obvi ňovanie nesmerovalo k Vám. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Dávam teraz slovo pre vystúpenie pani Slávikovej 

Geržovej. A po nej sa pripraví pán Sivák. 

Občan   Miroslav   P i t e ľ :  

Ak môžem ospravedlni ť pani, pani Slávikovú, nepríde na 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Malo to by ť k tej istej téme, čiže vlastne pán Pite ľ 

ako keby vy čerpal aj jej čas. Dobre som Vám pred ĺžil ten 

príspevok, lebo som celkom si neuvedomil, že ona ch cela 

vlastne tiež hovori ť na túto istú tému.  

Pán Sivák má slovo. Po ňom sa pripraví pani Valentová. 

Občan   Mgr. Jozef   S i v á k ,  Csc. :  

Vážený pán primátor, vážené zastupite ľstvo,  

Ukazuje sa, že toto zastupite ľstvo neobchádza len 

svoje pravidlá ale obchádza aj návrhy ob čanov. A preto by 

som ho chcel znova vyzva ť, aby otvorilo a prehodnotilo 

zoznam reštituovaných domov a bytov nevydaných vlas tníkov 

hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislava. 

Taktiež by som ho chcel vyzva ť, aby zobralo do úvahy 

môj návrh uznesenia a doplnenie programu zasadnutia  

mestského zastupite ľstva oh ľadom reštituovaných bytov 

a domov v mestskej časti Staré Mesto. Obidva dokumenty máte 

k dispozícii.  

Na podporu tohto môjho návrhu by som takisto 

pripomenul tri pádne argumenty: 

Po prvé, v zozname sú prípady porušenia Benešových 

dekrétov. Ak tieto dekréty zostanú porušené, pri činíte sa 

o založenie zodpovednosti štátu. Objekty, ktoré pod liehajú 

Benešovým dekrétom, nikdy nemali by ť reštituované. 
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Ďalším argumentom je, že  bolo porušené užívacie 

právo. A k zachovaniu užívacieho práva sa zastupite ľstvo 

jedno aj druhé zaviazalo.  

Mesto tvrdí, že nemá byty. Nemá ani peniaze na ich 

výstavbu. Non è vero. Práve v tomto zozname je byto vý fond 

hlavného mesta.  

A napokon, taktiež došlo k porušeniu a protokolu číslo 

51/92 o zverení majetku hlavného mesta Slovenskej r epubliky 

do správy mestskej časti Bratislava Starého Mesta. Kde je 

teda ten zverený majetok dnes a, ktorý vlastne pred stavoval 

spomínaný bytový fond? 

Ďakujem za pozornos ť. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem za Vaše vystúpenie. 

Slovo má pani Valentová. Prihlási sa, pripraví sa, 

prepá čte, pán Ža ťko.  

Občianka  Elena   V a l e n t o v á :  

Vážený pán primátor, vážené zastupite ľstvo, na 

programe dnešného zastupite ľstva bod číslo šes ťdesiat je aj 

predaj pozemku parcelné číslo 2937/19 vo výmere štyroch 

metrov štvorcových, katastrálne územie Karlova Ves.   

Týmto žiadam, aby materiál  na predaj predmetného 

pozemku bol z rokovania mestského zastupite ľstva stiahnutý 

a príprava predaja pozemku bola zastavená. 
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Moju žiados ť odôvod ňujem nasledovne.  

Parcela 2937/19 vznikla oddelením z pôvodnej parcel y 

2937/10 ako nové parcelné číslo na ozna čenie jestvujúcej 

distribu čnej vodomernej šachty, kde sú umiestnené vodomery 

na meranie spotreby. Ide o funk čnú vodomernú šachtu, do 

ktorej je vyústený rozvod mestského vodovodu, na kt orý sú 

napojené dve samostatné prípojky s mera čmi spotreby do 

funk čných prevádzok reštaura čných služieb.  

Jednou z prípojok je distribuovaná voda do mojej 

prevádzky parcelné číslo 2981/14. Trasa vodovodnej prípojky 

vedie čiasto čne cez parcelu 2937/10, ktorá je tiež 

predmetom predaja.  

Umiestnenie mojej vodovodnej prípojky a jej napojen ie 

do vodomernej šachty 2937/19 je v súlade s platným 

rozhodnutím o umiestnení mojej stavby spolu s inžin ierskymi 

sie ťami, ktoré vydal Obvodný úrad životného prostredia 

Bratislava IV v roku 1994. Vodovodná prípojka ako s účasť 

jestvujúceho objektu bola skolaudovaná v roku 1996.  P 

Prevodom parcely 2937/19 z vlastníctva hlavného mes ta 

do súkromného vlastníctva by mohlo dôjs ť k obmedzeniu 

užívania mojej vodovodnej prípojky, v dôsledku čoho by mi 

mohla vzniknú ť škoda zna čného rozsahu. 

Vzhľadom na uvedené žiadam, aby ešte pred za čatím 

rokovania o predaji predmetného pozemku boli uspori adané 

majetkovo-právne vz ťahy k uloženým funk čným inžinierskym 

sie ťam a aby bol zastavený predaj vodomernej šachty. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem Vám pekne. 

Po pani Valentovej vystúpi pán Ža ťko a pripraví sa pán 

Dulla. 

Občan  Jozef   Ž a ť k o :  

Vážený pán primátor, vážené pani poslankyne, páni 

poslanci, na jar v roku 2013 som na výzvu mesta Bra tislava 

ohľadne upratovania a skráš ľovania svojho okolia reagoval 

tak, že som vysadil pätnás ť ihli čnatých strom čekov.  

Po dohode s pánom dekanom som vysadil šes ť kusov 

v okolí rímskokatolíckeho kostola na Dlhých dieloch  

v Bratislave na vlastné náklady.  

Od leta roku 2012 tu nastala situácia, v okolí 

horeuvedeného kostola bolo vytvorených dvadsa ťjedna nových 

parkovacích miest na úkor zelene. Zvyšok zelene sa naďalej 

využíva ako prejazd na vydláždené miesto pred kolum báriom. 

Upozornil som svojich susadov, susedov, bývam 

v panelovom dome, v ktorom je okolo štyridsa ťpäť bytov, 

v ktorých bývajú štátni policajti Ministerstva vnút ra, že 

vysádzam strom čeky a chcem dosadi ť trávu v okolí kostola, 

kostola. Všetci mi odpovedali, že v poriadku.  

Nasledujúce ráno bolo o to prekvapujúcejšie, že bol  

jeden strom ček vytrhnutý a po jednom bolo prejduté 
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od pneumatiky auta. Zavolal som mestskú políciu. Tá  konala 

rázne a dala šiestim autám papiere za stiera če.  

Nasledujúci de ň boli vytrhnuté už štyri strom čeky. 

A ja som mal ryhu od neznámeho páchate ľa cez celé auto. 

Volal som pani starostke Hanulíkovej a tá sa prišla  pozrie ť 

na vzniknutú situáciu. Rozostavila tri betónové kve tiná če 

a osadila jeden odnímate ľný st ĺpik, aby sa vytvorila 

zábrana pre prejazd po zelenej ploche.  

Nasledujúce dni boli vytrhnuté aj zvyšné posledné d va 

strom čeky a mne sa za čali z vchodového zvon čeka elektrický 

vrátnik na byte, vyhráža ť a zastrašova ť.  

Podotýkam, že mám trojro čného syna a ke ď mi ho v noci 

alebo v popolud ňajších hodinách zobudili, tak som mal ve ľký 

problém ho uspa ť.  

Horeuvedené skuto čnosti som oznámil na polícii 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. 

Situácia ku d ňu 3. 6. 2013 je nasledovná.  

Kvetiná če sú odtla čené, autá na ďalej parkujú pred 

kolumbáriom a využívajú ako prejazdovú plochu zele ň v okolí 

kostola. Mestský policajt, službukonajúci, mi dal o dpove ď, 

že oni ich nemôžu pokutova ť z dôvodu, že nemajú dôkaz o tom 

ako prešli po tráve a mohlo sa sta ť, že auto bolo 

nadvihnuté a ru čne prenesené na vydláždenú plochu.  

S touto skuto čnos ťou som osobne išiel za pani 

náčelní čkou Zajacovou mest, ktorá je ako ná čelní čka 
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mestskej polície. Tá mi pris ľúbila nápravu horeuvedenej 

situácie. 

A následne som kontaktoval telefonicky pána doktora  

Némeša. Právny odbor mestskej polície. Ten mi po te lefóne 

oznámil. Mesto Bratislava nemá vyriešený problém ja zdy 

autom po zelených trávnatých plochách. Žiadal som h o 

o písomné stanovisko a on mi pris ľúbil jeho zaslanie. Nemám 

ho doteraz. 

Chcel by som da ť tri otázky: 

Aké sú vynakladané finan čné prostriedky mestom na 

zele ň v Bratislave? Pre čo sa mesto Bratislava (gong) 

nesnaží o ochranu z 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Môžte dokon či ť, nech sa pá či. 

Občan  Jozef   Ž a ť k o :  

Pre čo sa mesto nesnaží o ochranu zelene, ktorú 

z vlastných zdrojov hradia ob čania? Akými právnymi normami 

môže postupova ť mestská polícia, môže postihova ť mestská 

polícia vinníkov, ktorí jazdia po zeleni v okolí 

rímskokatolíckeho kostola na Dlhých dieloch? A aká,  ak je 

skuto čnos ť, že mestská polícia nemôže zasiahnu ť vo či 

vinníkom, lebo mesto nemá žiadne právne nariadenie,  na 

základe ktorého by mohla oprávnene kona ť mestská polícia, 

tak žiadam mestské zastupite ľstvo, aké, aby takéto 

nariadenie čo najskôr prijalo. 
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Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne za Vaše podnety. 

Ak to máte písomne, možno by ste nám to mohli necha ť. 

My síce máme záznam. 

Občan  Jozef   Ž a ť k o :  

Každému poslancovi som poslal mail a Vám osobne som  to 

doniesol písomne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Dobre. Ďakujem Vám ve ľmi pekne. 

Ako posledný prihlásený v rámci vystúpení ob čanov je 

pán Vladimír Dulla.  

Pán Dulla, nech sa pá či, máte priestor na Vaše 

vystúpenie. 

Občan  Vladimír   D u l l a :  

Pán primátor, dámy, páni, dnes ste mali jeden ve ľmi 

zaujímavý bod, nie jediný, k aktualizácii územného plánu. 

Prosím vás, do budúcna, troška opatrnejšie k tomu 

pristupova ť. Neviem, kto je nosite ľom idey, ktorá sa týka 

metodológie práce. Po čuli sme po zmenách  a doplnkoch 02, 

že budú ako prvé najbližšie metodické zmeny. Zatia ľ ani 

nejaký pracovný návrh ni č, nevieme o tom. 
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Potom sa hovorilo, že sa zmeny budú robi ť po mestských 

častiach. Takisto sme ich nevideli zoradené. 

Napriek tomu ste dostali materiál, ktorý bol rozlíš ený 

podľa nejakých kategórií, tabu ľkovo zlú čené, bez oh ľadu na 

teritoriálne väzby. A tak sa niekomu podarilo ten i stý 

návrh funk čnej zmeny na dvoch susediacich plochách, lebo 

tak to dnes evidujeme v územnom pláne, rozdeli ť do dvoch 

tabuliek.  

Nie je to vôbec radostné. Netuším na čo má mesto 

Bratislava pozíciu hlavnej architektky, ak ona nedi ktuje 

metodológiu. 

Územné plánovanie je strategická činnos ť a vyžaduje 

cielené postupovanie krok za krokom.  

Zatia ľ, za posledné dva roky sa pokra čuje v chaose  

toho predchádzajúceho. Takto sa ku kvalite dopracov ať ozaj 

nedá. A my, čo sme z verejnosti a nemôžme by ť neustále 

uvo ľňovaný zo svojej hlavnej pracovnej alebo ekonomickej  

činnosti, sa dostávame k tomu ako k fackám. 

Ja by som vás ve ľmi rád požiadal, už nikdy viac 

nevystavujte bianco šek vo vz ťahu k územnému plánu, ako sa 

vám podarilo dnes. 

Ďakujem Vám. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 
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Celkom nerozumiem tej teórii o tom bianco šeku, 

pretože to sa mi zdá ako neprimerané na popis tej s ituácie. 

Zaznelo to aj v našej diskusii dopoludnia. Lebo žia dny 

bianco šek sme nevystavili, my sme práve naopak ust anovili 

komisiu, ktorá bude veci kontrolova ť, bude informova ť. Čiže 

ja nemám pocit, že sme niekomu dali bianco šek.  

Ideme obstaráva ť zmeny a doplnky tak ako boli dnes 

schválené z h ľadiska rozsahu a obsahovo budú pri nich 

prítomní obyvatelia v podstatne vä čšom rozsahu, to sme dnes 

pris ľúbili.  

Čiže ja predpokladám, že ke ď ten proces dokon číme 

prvým úspešným všeobecne záväzným nariadením, tak p oviete, 

že ten proces má naozaj inú kvalitu, ako mal pri zm enách 

a doplnkoch číslo dva, prípadne v iných zmenách, pretože sa 

o to naozaj ve ľmi vážne a úprimne usilujeme. 

To len reakcie na Vás, pán Dulla. 

My nevedieme, prosím, diskusiu. Vy ste skon čili svoje 

vystúpenie. Ja len sa snažím reagova ť na to, čo ste 

povedali. 

Dám priestor na faktickú poznámku pánovi poslancovi  

Drozdovi a potom ukon číme ten bod Vystúpenie ob čanov. 

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

Ďakujem pekne vážený pán primátor. 

Škoda, že som nemohol reagova ť hne ď faktickou, lebo 

takto sa stráca ni ť. 
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Ja chcem reagova ť na vystúpenie pána Pite ľa, ktorý sem 

prišiel prezentova ť svoj názor.  

Chcel by som poveda ť, že moje telefónne číslo aj 

mailová adresa je zverejnená na webe mesta Bratisla vy, čiže 

keď chcel pán Pite ľ si ur čité veci vydiskutova ť so mnou, 

tak má túto možnos ť. Ja som na to pripravený hocikedy, ale 

vidím, že on má záujem vypisova ť blogy, šíri ť nepravdy 

a možno aj úmyselne zavádza ť. Lebo, to čo tu hovorí, 

v podstate sú úplné nezmysli. 

V úlohe starostu Ružinova ja naozaj som nemohol 

rozhodova ť o zverení majetku mesta nejakému subjektu. O tom 

rozhodoval vtedajší primátor Ďurkovský za KDH 

a zastupite ľstvo, ktoré (gong) tu bolo.  

Takže to je iba moja reakcia. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslane, ďakujem pekne za tú faktickú poznámku. 

Priestor na faktickú poznámku má pán poslanec  Bend ík. 

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

Ďakujem pekne, pán primátor, za slovo. 

Ja by som sa chcel vráti ť k tomu vystúpeniu pána 

Žaťka. A v celku možno že je to dos ť zaujímavý problém pre 

nás to vézetenko, ktoré vraj chýba mestskej polícii . Možno 

že by sme sa tým mali za čať zaobera ť, aby sme mohli 

postihova ť tých neporiadnych vodi čov, ktorí parkujú kde tu 
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na tráve, kde tu na chodníku tak, že by tam dajme t omu 

nemali chodi ť, alebo teda chodia po tráve a parkujú na tom 

chodníku. 

Myslím si, že Bratislava má dos ť málo zelene a a je na 

čase si za čať tú zele ň chráni ť. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec, pre Vás mám informáciu a rovnako pre 

všetkých ostatných poslancov, že sme dostali protes t 

prokurátora, ktorý napadol znenie nášho sú časne platného 

všeobecne záväzného nariadenia o mestskej polícii. 

Kompletne ho prekopal. Je to nariadenie niekedy z r oku 94, 

ak si dobre pamätám. 92? Zle vidím? 91. Dva. Dobre.  Nevidím 

na tú dia ľku dostato čne presne. Jednoducho, staršie, 

dávnejšie prijaté nariadenie, odpredu – dozadu je p roste 

prešpikované pripomienkami prokurátora.  

Samozrejme, že ho dostanete na pracovný stôl. 27. j úna 

tak, ako to káže zákon, aby zastupite ľstvo do 30 dní 

rozhodlo či vyhovie alebo nevyhovie a potom máme lehotu na 

to, aby sme upravovali. Čiže my do viacerých ustanovení 

činnosti mestskej polície budeme musie ť vstúpi ť práve na 

základe pripomienok prokurátora a tak trošku naprav i ť to, 

že sa udiali zmeny v zákone, ktoré sa nepremietli d o našich 

všeobecne záväzných nariadení a ich novelizácia.  
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Tam bude priestor aj na to, čo ste pán poslanec  

hovorili. Aby sme tam dodali aj nové veci, lebo vyz erá to 

na úplne nové vézeten, to sa nedá urobi ť novelou. To je 

proste od prvého paragrafu až po posledný pripomien kované. 

Samotný dokument uvidíte, pretože ho dostanete ako podklad 

na najbližšie mestské zastupite ľstvo.  

To som len chcel zareagova ť, aby ste videli, že otvára 

sa tu ďalší priestor, kde budeme diskutova ť o vézeten.  

Uzatváram týmto vystúpenia ob čanov, tak ako ich máme 

upravené v našom rokovacom poriadku.  

Myslím, že by sme mali ešte prerokova ť bod 

dvadsa ťdevä ť, prípadne tridsa ť, kým vyhlásime prestávku 

popolud ňajšiu. 

 

 

BOD 29B NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO 

NARIADENIA HLAVNÉHO MESTA 

SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY 

O POSKYTOVANÍ STAROSTLIVOSTI 

A O ÚHRADE ZA POSKYTOVANÚ 

STAROSTLIVOSŤ V KRÍZOVOM STREDISKU 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Takže urobíme rokovanie o bode číslo dvadsa ťdevä ť 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta  
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o poskytovaní starostlivosti a o úhrade za poskytov anú 

starostlivos ť v krízovom stredisku. 

Materiál máte predložený a je v ňom zdôvodnené, že 

chceme presnejšie upravi ť niektoré ustanovenia týkajúce sa 

stravovania, nastavi ť parametre tak, aby to zodpovedalo 

našej skúsenosti z činnosti Krízového strediska.  

Materiál nevyvolal žiadnu nejakú negatívnu odozvu a ni 

na sociálnej komisii,  ani na mestskej rade, čiže vám ho 

predkladám s tým, že máme nádej, že získa vašu podp oru 

a umožní nám lepšie a presnejšie organizova ť činnos ť 

v Krízovom stredisku a najmä vybera ť legálne poplatky, 

ktoré zodpovedajú situácii, tak ako ju máme zvládnu tú. 

Toľko úvodné slovo z mojej strany.  

Nech sa pá či, otváram diskusiu. 

Konštatujem, že sa do diskusie nikto neprihlásil.  

Uzatváram možnos ť sa prihlási ť. 

Dám priestor pre návrhovú komisiu. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Budeme hlasova ť o návrhu uznesenia tak, ako nám 

predkladate ľ predložil, mestské zastupite ľstvo zrušuje 

v časti A a v časti B schva ľuje všeobecne záväzné 

nariadenie. Takže potrebujeme tri pä, trojpätinovú väčšinu 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Trojpätinovú vä čšinu prítomných. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte  o bode číslo 

dvadsa ťdevä ť. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Je nás dos ť? 

Dvadsa ťtri prítomných poslancov je presne nadpolovi čná 

väčšina a z nej. 

Nie dvadsa ťsedem, nie všetkých, ale prítomných. 

Všeobecnezáväzné nariadenie vyžaduje tri pätiny prí tomných, 

tu došlo k absolútne zhode medzi prítomnými poslanc ami 

najmenším možným po čtom, ktorým sa dá schváli ť všeobecne 

záväzné nariadenie. Myslím po čtom prítomných. Lebo ešte 

z tejto, z tohto po čtu by mohli by ť dve tretiny, tri 

pätiny, prepá čte. 

Čiže mohlo by to by ť ešte menej, ktorí hlasovali za, 

my sme získali všetky vaše hlasy, za čo vám ve ľmi pekne 

ďakujem. Pretože ste schválili  návrh všeobecne závä zného 

nariadenia. 

Vzhľadom na slabú prítomnos ť v tejto časti sály 

vyhlasujem prestávku. Čiže urobíme si krátku prestávku na 

to, aby sme sa zregenerovali po tom popo ľudňajšom rokovaní. 

Bude trva ť do trištvrte na pä ť. Čiže je to pätnás ť minút 

a nie čo málo k tomu.  
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Budeme pokra čova ť potom bodom číslo tridsa ť, to sú 

tarifné z ľavy pre držite ľov preukazu ťažko zdravotne 

postihnutých. 

Prosím, keby ste sa dostavili o trištvrte na pä ť do 

rokovacej sály. Vyhlasujem prestávku. 

Áno, myslím, že by sa malo. To môžme poveda ť 

diev čatám. 

 

(prestávka od 16.30 h do16.52 h)  

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, volám  

vás do rokovacej sály. Je 16.52 h, čo je zrelý čas na to, 

aby sme otvorili ďalšiu časť nášho rokovania. Ešte nás 

nieko ľko častí dnes čaká.  

Nechcem straši ť, ale dvadsiatadruhá hodina je naša 

méta, ktorú chceme dnes naplni ť. A ke ď budeme pri bode 79 

o dvadsa ťjedna pä ťdesiatdva, tak si myslím, že to bude 

úplne skvelé.  

Takže, pevne verím, že sa tam dostaneme. Chce to eš te 

od nás ve ľa práce, lebo sme pri bode číslo tridsa ť a naša 

dnešná pozvánka má 77 bodov. Takže ešte máme čo robi ť. 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 06. júna 2013 

 362 

(poznámka: po čuť z rokovacej sály ruch a vravu) 

Čo, prosím? Chceli ste nie čo o vode, či o bode? Lebo 

voda je dnes téma číslo jedna v Bratislave. 

Nemám aktuálny stav ale nejakých desa ť štyridsa ť by 

malo by ť. Desa ť metrov štyridsa ť, stále je to pod úrov ňou 

bariér, ktoré máme postavené. Takže verím, že už to  vyššie 

nepôjde.  

Ešte raz prosím pánov poslancov, pani poslankyne, k eby 

sa dostavili do rokovacej sály.  

Kolegyne, prosím, keby zazvonili. (gong) Ďakujem Vám 

veľmi pekne. A postupne sa zídeme , aby sme mohli roko vať 

o bode číslo tridsa ť.  

(po prestávke) 

 

 

BOD 30 NÁVRH TARIFNÝCH PODMIENOK PRE 

DRŽITEĽOV PREUKAZU ŤZP/ ŤZP-S 

V BRATISLAVE V RÁMCI IDS BK PO 

30.6.2013 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Dámy a páni, dovo ľte, aby som otvoril rokovanie o bode 

číslo tridsa ť. Je to Návrh tarifných podmienok pre 
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držite ľov preukaz ťažko zdravotne postihnutých v rámci 

Integrovanej dopravy Bratislavského kraja po 30. 6.   

Kratu čká rekapitulácia toho, čo sa stalo.  

My sme v decembri na mestskom zastupite ľstve schválili 

tarifné podmienky, rovnako ako to urobil Bratislavs ký 

samosprávny kraj, kde sme zosúladili podmienky tari fné pre 

zdravotne postihnutých s podmienkami, ktoré poskytu jú 

železnice a Slovak line, teda prímestská autobusová  

doprava. A tie znamenali, že zo stopercentnej z ľavy, ktorú 

dnes poskytujeme, alebo sme poskytovali do decembra  

v mestskej hromadnej doprave sme chceli ís ť na z ľavnené 

cestovné, ktoré bolo dohodnuté s ostatnými prepravc ami. 

Keď sa to vo februári ukázalo ako problém, mestské 

zastupite ľstvo, teda konkrétne vy ste zareagovali tak, že 

ste rozhodli o tom, že do 30. 6. zachováme ten pôvo dný stav 

a nebudeme, nebudeme zosúla ďova ť tie podmienky, to znamená 

pôvodný stav znamená, všetci sa prepravujú zadarmo po 

predložení preukazu. 

Na to, aby sme si urobili obraz ako tú situáciu rie ši ť 

po 30. 6. sme urobili analýzu prepravných podmienok  

mestskej hromadnej dopravy ostatných prepravcov v k rajských 

mestách na Slovensku a zistili sme, že tie podmienk y sú 

rôzne. 

Niekde majú stopercentnú z ľavu iba vybrané skupiny 

ťažko zdravotne postihnutých. To sú vozí čkari, slepci, 

sprievodcovia, prípadne sprievodné psy.  
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V iných mestách sú riešené tieto problémy tak, že m ajú 

identifika čnú kartu, teda nie len preukaz ťažko zdravotne 

postihnutého, ale aj čipovú kartu, ktorou sa preukazuje ten 

zdravotne postihnutý, ale získava sa tým preh ľad ko ľko 

takýchto cestujúcich v mestskej hromadnej doprave m áme.  

My sme rokovali aj s ostatnými dopravcami a snažili  

sme sa dosiahnu ť dohodu. Oznámenie bolo také, že si to 

vyžaduje u prímestskej hromadnej dopravy zhruba 

päťdesiattisíc, u Železníc Slovenskej republiky zhruba  

stotisíc Eur. Také sú odhady týchto dvoch prepravco v.  

A my sme komunikovali vlastne s objednávate ľmi 

výkonov, Bratislavským samosprávnym krajom a minist erstvom, 

ktorí zatia ľ nevyjadrili pripravenos ť poskytnú ť 

stopercentnú z ľavu, teda nastavi ť zhodné podmienky s nami.  

Preto prichádzame do zastupite ľstva s návrhom, aby sme 

pred ĺžili to bezplatné cestovné. Povedal by som, že na, na 

neur čitý čas. Tak je spracovaný ten materiál.  

S tým, že som, mal možnos ť prevzia ť petíciu 

Slovenského zväzu telesne postihnutých, ktorí mi od ovzdali 

peti čné hárky v po čte dvetisícstodvadsa ť podpisov, ktorými 

žiadajú, aby sa pred ĺžili tie podmienky na dlhšiu, na 

dlhšie obdobie. Teda myslím tá bezplatná preprava 

v tarifnom pásme 100 a 101. To je územie hlavného m esta. 

S tým, že ja som informoval, že my po čítame s tým, že by 

sme zaviedli tie čipové registra čné karty preto, aby sme 

získali preh ľad o po čte cestujúcich, ktorí zo zdravotným 

postihnutím cestujú a perspektívne, že aby sme poto m vedeli 
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rozhodnú ť dlhodobo o tom, akým spôsobom usporiada ť tie 

tarifné pomery jednotne pre celú integrovanú doprav u. 

Toto sme teda vyrokovali, ale do dnešného d ňa nemáme 

dohodu s ostatnými dopravcami. Preto je tu návrh na  

pred ĺženie.  

Diskutovali sme o tom v čera aj s vami na poslaneckom 

grémiu, alebo s vašimi zástupcami. Viem, že pani po slanky ňa 

Tvrdá pripravila pozme ňujúci návrh, ktorý možno bude 

východiskom pre tých, ktorí nie sú pripravený podpo ri ť 

materiál tak, ako sme ho dali, ale ktorí chcú h ľadať cestu 

ďalej. Myslím si, že ten návrh na to vytvára priesto r.  

A je dôležité aby sme, aby sme urobili dnes 

rozhodnutie, lebo ak neschválime žiadne rozhodnutie , tak sa 

od 1. 7. vraciame k rozhodnutiu z decembra. To znam ená, že 

budeme mať v bratislavskej mestskej hromadnej doprave 

zľavnené cestovné pre zdravotne postihnutých, ktoré b y bolo 

zhodné s ostatnými prepravcami, pretože je v dohodn utej 

výške. 

Toľko na úvod z mojej strany.  

Otváram rozpravu k bodu číslo tridsa ť.  

Hlási sa do nej pán poslanec Uhler, pani poslanky ňa 

Augustini č a potom, predpokladám, aj ďalší prihlásení. 

Nech sa pá či, pán pán poslanec   

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

Ďakujem za slovo. 
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Vo februári sme schválili výnimku, ktorou zdravotne  

ťažko postihnutí, v ďaka ktorej teda zdravotne ťažko 

postihnutí môžu do konca júna jazdi ť bezplatne 

v bratislavskej MHD. Znamená to, že dnes je stav ta ký, že 

už máme zavedený, zavedenú integrovanú dopravu a na  území 

mesta, ale len v prostriedkoch Dopravného podniku j azdia 

zdravotne ťažko postihnutí bezplatne. 

Toto nie je úplne dobrý stav aký by mal by ť, pretože 

nenastala tarifná integrácia, ktorú sme chceli 

a pravdepodobne bude to aj problém s čerpaním európskych 

prostriedkov na ozna čova če a neviem čo iné všetko sa z toho 

bude ešte kupova ť. 

Návrh, ktorý tu máme na stole je o tom, že by sme m ali 

schváli ť na dobu neur čitú tento stav, čo tiež nie je úplne 

dobré. Je to východisko, ale nie je to dobré. Preto  s pani 

Tvrdou sme si dovolili navrhnú ť spolo čné uznesenie, ktorým 

by sme zmenili platnos ť uznesenia z februára. Čiže v ňom by 

sa len vymenil dátum do konca tohto roka, do 31. 12 . 

A následne by sme poverili pána primátora rokova ť 

s objednávate ľmi výkonov, teda nie s dopravcami, pretože 

dopravcov to de facto nemusí zaujíma ť. Ak objednávate ľ 

výkonov s ľúbi, že im tú stratu uhradí, tak s prepá čením im 

to môže by ť jedno.   

Ale my by sme boli najradšej, ak by na územní celéh o 

kraja boli jednotné podmienky.  

Pravdepodobne budú musie ť títo ľudia neskôr by ť 

evidovaní nejakým spôsobom. Lebo musíme vedie ť kto nám tam, 

teda aký po čet zdravotne ťažko postihnutých prepravujeme. 
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Je to aj pre ich dobro, aby sa vedelo v akom po čte je 

potrebné nasadzova ť dopravné prostriedky, ktoré vyhovujú 

práve im . Takže nie je to proti nim. Jednoducho ne jaká 

evidencia bude musie ť v budúcnosti existova ť.  

Ja by som si dovolil teda pre číta ť to uznesenie, aby 

tu odznelo.  

Mestské zastupite ľstvo po prerokovaní materiálu  

Za A) schva ľuje zmenu tarifnej výnimky v uznesení číslo 

983/2013 z pôvodného termínu 30. 6. 2013 na termín 31. 

12. 2013. 

Za B) žiada primátora hlavného mesta SR Bratislavy v 

spolupráci s predstavite ľmi Bratislavskej integrovanej 

dopravy rokova ť s Bratislavským samosprávnym krajom a 

Ministerstvom dopravy výstavby a regionálneho rozvo ja o 

jednotnej prepravnej tarife pre vybranú skupinu osô b s 

ťažkým zdravotným postihnutím v rámci celej siete 

Integrovaného dopravného systému Bratislavského kra ja, 

minimálne však v zónach 100 a 101 pokrývajúcich úze mie 

hlavného mesta SR Bratislavy. 

To, čo ste tam mohli po čuť je to, že v spolupráci 

s Bratislavskou integrovanou dopravou, rokova ť 

s objednávate ľmi výkonov, o výnimke možno ani nie pre celú 

skupinu zdravotne ťažko postihnutých, ale pre vybranú 

skupinu osôb.  

Tam ide o to, aby sa naozaj dala z ľava tým, ktorí majú 

pohybové problémy. Sú aj diagnózy, ktoré im nespôso bujú 

pohybové problémy, nespôsobujú im nejaké ve ľké ťažkosti 

uplatnení sa v živote, tí ľudia si môžu, môžu zarába ť.  
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A možno nie je až tak dôležité im da ť úplnú z ľavu. 

Možno, možno by mali ma ť inú z ľavu. Neviem, nechám, necháme 

to jednoducho na nich čo vyrokujú, čo sa im podarí, pretože 

je to celé o financiách.  

A zárove ň sme tam povedali, že ideálne by bolo na 

území celého kraja ale minimálne na území Bratislav y. Aby 

nebol ten stav, že to máme len v Bratislave a len 

v niektorých prostriedkoch. Aby sme nenútili ľudí, ľudí 

pozera ť, že aký prostriedok mu prišiel, či je to autobus 

Slovak line, alebo autobus Dopravného podniku. Jedn oducho 

aby veselo mohol nastúpi ť do čohoko ľvek a nemusel rozmýš ľať 

či dám pä ťdesiat centov zaplatí, alebo zaplatí nula centov.  

Takže ďakujem za podporu tohto, tohto návrhu. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne, pán poslanec. 

Faktickou poznámkou reaguje pán poslanec  Osuský. 

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

Ďakujem pekne, pán primátor. 

Ja za seba môžem poveda ť, že nemám vôbec problém 

s navrhovaným uznesením kolegu Uhlera a pani kolegy ni 

Tvrdej. 

Chcem len poveda ť jednu vec. Z ľava na cestovnom alebo 

jeho úplné odpustenie je svojho druhu sociálna dávk a. Je to 
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proste nie čo, čo niekto dostáva za iných podmienok, ako 

iný.  

A aj sám sa zamýš ľam nad tým, nako ľko a to už je dlhá 

téma typu detské prídavky pre deti milionárov alebo  pre 

deti také, ktorých rodi čia nepotrebujú detské prídavky.  

Tu sa dostávam pre m ňa skôr do otázky, že ke ďže reálne 

akoko ľvek to budem maskova ť sa jedná o sociálnu dávku, 

ktorú dávam ľuďom kto, istej kategórii, aby to mali 

lacnejšie alebo zadarmo. 

Nakoľko je kritériom charakter telesného postihnutia, 

respektíve nako ľko je kritériom by som povedal sociálne 

postavenie, ktoré vyplýva z nejakej poruchy toho človeka 

(gong) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Slovo má pani poslanky ňa Augustini č. 

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

Ďakujem ve ľmi pekne za slovo. 

Ja by som povedala na to len aby sme my, ako poslan ci 

na to pozreli trošku aj z ľudského h ľadiska, pretože títo 

ľudia sú naozaj mnohí ťažko skúšaní životom a toto je jedna 

z ú ľav, ktoré im môžeme poskytnú ť. 
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Viem sa stotožni ť s uznesením, ktoré navrhuje Jožko 

Uhler, ale len za tých podmienok, že na konci roka,  

v prípade, že nedôjde dohody, k dohode, budeme na ďalej 

trva ť na poskytovaní bezplatného cestovného, aspo ň na území 

mesta.  

Vyvarovala by som sa hodnotenia kto môže ma ť túto 

zľavu a kto nie. Vzh ľadom k tomu, že napríklad, minulý 

týžde ň som sa stretla s dializa čnými pacientami, ktorí by 

možno z tohto poh ľadu nemuseli ma ť túto z ľavu, lebo nemajú 

žiadne pohybové problémy, ale rovnako každý de ň dochádzajú 

na dialýzu a tak ďalej. A takto môžeme hodnoti ť iks ďalších 

chorôb a postihnutí. Čiže ja by som to nechala na 

posudkových lekárov, ktorí rozhodujú kto má nárok n a ZéTePé 

a kto nie. 

Čiže, toto je naozaj vec, ktorú ja podporím, ale len  

v prípade, že v prípade nedohody to ostane bezplatn e pre 

týchto ľudí. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Faktickou poznámkou reaguje pán poslanec Osuský. 

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

Skuto čne i ako lekár uznávam, že samozrejme ZéTePé je 

i človek, ktorý má schizofréniu a všetky údy zdravé, Z éTePé 

je človek post kanceróznou terapiou, ktorý je toho času 

úplne v poriadku. 
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Je teda predsa nie celkom jednoduché ur čenie toho, kto 

má nárok na príspevok z pe ňazí všetkých da ňových 

poplatníkov, na základe čoho. Iste ako extrémny prípad 

uvediem Steva Hokinsa alebo Andrea Bocelliho, ktorí  

nepochybne ako ťažko telesne postihnutí nie sú nepochybne 

sociálne odkázaní na prepravu zadarmo.  

To znamená, len na týchto extrémnych prípadoch chce m 

ilustrova ť, že, ešte raz, jedná sa o sociálnu dávku a tým 

pádom by bolo na zváženie, kto by mal by ť príjemcom 

sociálnej dávky. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Kríž. 

Mgr. Oliver   K r í ž , poslanec MsZ: 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Myslím, že aj nadviažem na to, čo hovoril môj pán 

kolega predre čník.  

Keď sa nezávislý pozorovate ľ niekedy prejde po 

Bratislave, tak môže ma ť pocit, nadobudnú ť pocit, že 

zdravotne ťažko postihnutí majú v našom meste na ružiach 

ustlané. Na mnohých vyhradených miestach na parkova nie 

parkujú ve ľmi drahé, luxusné autá.  

Ja som minule išiel okolo nákupného centru AUPARK, kde 

je také malé parkovisko, ktoré je vyhradené ZéTePé a všetky 

autá, ktoré tam boli unisono, tak nákupná cena je n ad 
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tridsa ťtisíc Euro a všetky mali tú, tú, tú zna čku zdravotne 

ťažko postihnutého.  

Keď som samozrejme toto hlbšie skúmal, tak som zistil,  

že títo ľudia sú postihnutí, ale mentálne, alebo, alebo 

morálne by som to nazval, ke ď to dokážu zneužíva ť.  

My samozrejme podporujeme akýko ľvek návrh na to, aby 

za spravodlivých podmienok ľudia, ktorí to potrebujú a sú 

zdravotne postihnutí, aby mohli cestova ť zadarmo v rámci, 

v rámci dopravy. Podporím ur čite, za seba hovorím, návrh 

pani poslankyne Tvrdej a pána poslanca Uhlera. Mysl ím si, 

že tá cesta tam je, aby sme to pred ĺžili a h ľadali naozaj 

spravodlivé riešenie, či už, či už z poh ľadu medicíny 

alebo z poh ľadu ako pán kolega povedal. Z poh ľadu 

sociálnych nejakých aspektov, aby tí ľudia, ktorí to 

potrebujú, cestovali bezplatne. Pretože na to sme, na to 

sa, tým sa odlišujeme aj od živo číšnej ríše. Sme ľudia 

a máme v sebe ur čitú mieru solidarity a myslím si, že tí 

ľudia si to ur čite, nechcem poveda ť, že zaslúžia, ale tento 

krok by sme mali ur čite spravi ť. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Faktickou poznámkou reaguje pani poslanky ňa 

Augustini č. 

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

Ďakujem. 
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Ja chcem nadviaza ť na Olivera. Ja si myslím, že si 

mýlime trošku dve veci. Jedno sú karti čky v autách a to nie 

sú priamo majitelia ZéTePé preukazov, ale môžu to b yť 

rodinní príslušníci, alebo tí, ktorí ich sprevádzaj ú, ktorí 

si to vybavili a je pravda, že toto sa môže zneužív ať. 

Ja som videla iks takých áut takisto a tiež ma to 

napadlo presne v tejto súvislosti. Ale aj preukaz Z éTePé, 

ktorým sa preukazuje človek v MHD je preukaz s fotkou, 

s konkrétnym, myslím že, neviem či je tam napísaná 

diagnóza, ale je to s fotkou na konkrétnu osobu po posúdení 

posudkovým lekárom. Čiže to je nie čo iné. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Slovo dal. Á, pardon. Pán poslanec Kríž chce 

zareagova ť na faktickú. Nech sa pá či. 

Mgr. Oliver   K r í ž , poslanec MsZ: 

Ja samozrejme len doplním. Ten príklad s tými 

parkujúcimi autami som použil nie ako, ako v súvisl osti 

s týmto prípadom, ale skôr ako paralelu, že tieto v eci sa 

veľmi, ve ľmi často rôznym spôsobom, sú ľudia, ktorí to 

zneužívajú. Preto sa prihovárame za nájdenie takého , takého 

spôsobu, aby to nebolo zneužívané zo strany ľudí, ktorí sú, 

ktorí si to nezaslúžia, alebo ktorí na to nie sú na ozaj 

odkázaní, pretože fakticky sa potom na to skladajú všetci 

ostatní. A čo je zase vo či nim nemorálne.  
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Ale ja nepochybujem, že to množstvo ľudí, ktoré sú 

naozaj ťažko zdravotne alebo, alebo nejako inak odkázaní, 

neni také zásadné, aby sme z tých spolo čných pe ňazí nemohli 

im prispie ť na to, aby oni mohli bezplatne cestova ť.  

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: 

Ďakujem pekne za slovo. 

Pár dní dozadu sme mali mimoriadnu finan čnú komisiu, 

na ktorej sme sa zaoberali zadlžovaním mesta a závä zkami, 

ktoré má mesto. Myslím si, že v tejto chvíli nie je  na 

mieste, aby sme celoplošne ur čitej skupine dávali nie čo 

zadarmo. Myslím si, že tie časy sú pre č, lebo mesto je 

v takej kondícii, že môže sa nám za chví ľu sta ť, že 

nebudeme kosi ť, nebudeme svieti ť, dokonca možno ani MHD 

nebude chodi ť.  

Nechcem straši ť, ale jednoducho takéto výhody treba 

naozaj spravodlivo klasifikova ť a preto toto uznesenie 

dávame ešte takmer sedem mesiacov na to, aby sa to 

spravodlivo naplnilo.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

(poznámka: nie je po čuť) 

Ing. Vladimír   H e č k o , poslanec MsZ:  

Ďakujem za slovo, pán primátor. Ja takisto podporuje m 

tento pozme ňovací návrh, čo tu predložili kolegovia 

a kolegy ňa teda Tvrdá a kolega Uhler. Takisto si myslím, že 

to má svoje rácio, aby sme to pred ĺžili a potom možno nie čo 

ďalej skúmali.  

Ale ja sa nedokážem stotožni ť s tým, čo tu bolo pred 

chví ľkou povedané, že aj u ZéTePé máme skúma ť ich majetkové 

podmienky, či si to zaslúžia alebo nie. No ja si myslím, že 

už samotný človek, ktorý je ozna čený za ZéTePé je nato ľko 

v živote trestaný, ke ď to takto v úvodzovkách, že si už 

nezaslúži, aby sme za čali skúma ť jeho majetkové pomery. 

To isté by som mohol poveda ť pre dôchodcov nad 

sedemdesiat rokov. No tak po ďme ich lustrova ť. No tak po ďme 

ich lustrova ť. Máš nejaký majetok, máš nejaké peniaze 

v banke, máš nie čo také? No nebudeš ma ť zadarmo z ľavu.  

Ďakujem 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďalší prihlásený je pán poslanec Uhler. 
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Mgr. Jozef   U h l e r , poslanec MsZ: 

Ešte by som chcel doda ť. 

Ja by som sa toho zneužívania preukazov zdravotne 

ťažko postihnutých po novom už tak nebál, pretože te raz 

prebieha prehodnocovanie. Úrad práce, sociálnych ve cí 

a rodiny to robí, vydáva nové preukazy s ochrannými  

prvkami, teda minimálne je tam taká hologramová nál epka.  

Ale nanovo ich prehodnocuje. Oni nanovo prechádzajú  

komisiami a ak sa nemýlim, tak sa tam zmenilo bodov é 

hodnotenie, že sa, že sa sprísnilo. Takže už nie ka ždý, kto 

to mal doteraz, to bude ma ť aj po novom. A posúdia to 

lekári, odborníci, na ktorých sa my teda dúfam, že budeme 

môcť spo ľahnúť. Sú vä čší odborníci, ako my tu.  

Takže to som chcel poveda ť tým, že toho by som sa 

nebál.  

Už ako, ako to vyhodnotí pán primátor teda 

s objednávate ľmi výkonov, či teda chceme ís ť, chceme 

všetkým poskytnú ť z ľavu alebo len nejakej časti, čo má 

skuto čne pohybové a zrakové problémy, to už nechám na nic h, 

nech sa inšpirujú inými mestami. Bude to, možno, pr echádza ť 

komisiami a tak ďalej. Ešte budeme ma ť na to času. Máme 

takmer sedem mesiacov.  

A ďalšia vec. Na základe upozornenia z organiza čného 

by som chcel upravi ť tú časť A) tú zmenu toho dátumu, aby 

to bolo úplne správne. Čiže tá by znela, namiesto toho, aby 

tam bolo, že zmena tarifnej výnimky a tak ďalej.  
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Čiže za A) schva ľuje zmenu uznesenia číslo 983/2013 zo 

dňa 27. 2. 2013 takto: dátum 30. 6. 2013 sa mení na d átum 

31. 12.  2013.  

Ako, je to čisto legislatívna záležitos ť. 

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 prihlásila 

pani Katarína Dekanková, ktorá je zástupky ňou Asociácie 

zdravotne postihnutých osôb.  

Chcem sa opýta ť, či súhlasíte s tým, aby vystúpila 

v našej diskusii? Prosím, kto súhlasí, nech zdvihne  ruku. 

(hlasovanie) 

Ďakujem Vám ve ľmi pekne. 

Prosím pani Dekankovú, keby pristúpila k nášmu 

mikrofónu a vystúpila v diskusii. 

Nech sa pá či. 

Občianka   Katarína   D e k a n k o v á ,  zástupky ňa 

Asociáce organizácií zdravotne postihnutých ob čanov:  

Dobrý de ň dámy a páni. Ďakujem za možnos ť vystúpi ť. 

Zastupujem Asociáciu organizácií zdravotne 

postihnutých ob čanov a chcela by som len poveda ť, že naši 

členovia ve ľmi pozorne sledujú ako dopadne hlasovanie 

v tejto, v tejto problematike, pretože sa môže sta ť, že ich 
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život sa drasticky zmení k horšiemu, pokia ľ sa odhlasujú 

povedzme tých pä ťdesiat percentné ú ľavy. Pretože sa vie 

všeobecne, že zdravotne postihnutí patria, čo sa týka 

príjmov, na najnižšie rebrí čky a najnižšie postavený 

rebrí ček, pretože majú naozaj skuto čne ve ľmi nízke príjmy.  

Áno, chcú pracova ť, takisto ako iní ľudia chcú 

cestova ť za kultúrou, musia cestova ť k lekárom, musia 

cestova ť do lekární. A pokia ľ sa im neumožní cestova ť za 

minimálne peniaze, tak sa nikam nedostanú a my ich odsúdime 

na izoláciu, miesto toho, aby sme ich integrovali. 

Chcela by som sa vyjadri ť k tomu, ako vy hovoríte, 

k tomu druhu postihnutia. 

Neexistuje telesné postihnutie a zdravotné 

postihnutie. Ale viete si predstavi ť ako budete rieši ť 

človeka, na ktorom nie je vidno, že je telesne posti hnutý, 

ale má napríklad choré ľadviny, srdcové choroby. Nie je na 

ňom ni č vidno. Ale má rovnaké pohybové problémy ako ten, n a 

ktorom to je vidno. Ve ľmi by som sa prihovárala za to, aby 

ste to neriešili z tohto poh ľadu. 

Takisto chcem potvrdi ť, že do konca tohto roku si 

musia všetci zdravotne postihnutý vymeni ť svoje preukazy 

ZŤP.  

Áno, sú ochládený, sú chránené hologramom, to zname ná, 

nebude už môc ť tak ľahko zneuži ť.  

Je to ve ľký rozdiel preukaz Z ŤP a preukaz, ktorý sa 

dáva na auto, kvôli parkovaniu. Prosím vás, myslite  na to, 

keď budete o tomto hlasova ť. 
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No a ešte by som chcela na záver vám poveda ť. Hlasujte 

tak, aby ste si trošku uvedomili, že zdravotne post ihnutý 

sa môže sta ť dneska každý. Nikdy neviete kedy sa to môže 

sta ť aj vám. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem ve ľmi pekne.  

Tým sme vy čerpali diskusiu k bodu číslo tridsa ť.  

Dám teraz priestor pre návrhovú komisiu. 

Nech sa pá či, pani predsední čka, máte slovo. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem. 

Takže budeme hlasova ť o tom pozme ňujúcom návrhu 

uznesenia poskytnutého pánom poslancom Uhlera a pan i, či 

Uhlerom aj pani Tvrdou tak, ako to bolo pre čítané. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Myslím, že viete o čom budete hlasova ť. Pán poslanec 

to pre čítal a vysvetlil  v diskusii aj s pani poslanky ňou.  

Prosím, prezentujte sa a hlasujte  o novom návrhu 

uznesenia zo str, z dielne týchto dvoch poslancov. 

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

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

Konštatujem, že sme schválili uznesenie, ktorým sme  

uzatvorili rokovanie o bode číslo tridsa ť. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prejdeme teraz na bod tridsa ťjeden, ktorý má štruktúru 

troch bodov, pretože sme do ňho zaradili dva nové body pani 

námestní čky Kimerlingovej. 

Ten prvý bod je Informácia o činnosti komisie pre 

riešenie problémov bývalého cyklistického štadióna.  To je 

bod 31A a takto o ňom budeme rokova ť. 

31B bude zverovací protokol vo vz ťahu k mestskej časti 

a 31C budú pôvodne navrhované zásady poskytovania 

finan čného príspevku mnohodetným rodinám. 

 

 

BOD 31A INFORMÁCIA O ČINNOSTI KOMISIE A JEJ 

NÁVRHU RIEŠENIA LOKALITY BÝVALÉHO 

CYKLISTICKÉHO ŠTADIÓNA 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Čiže ideme teraz na bod 31A.  
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Pani námestní čka ho uvedie.  

Nech sa pá či, máte slovo. 

Ing. Viera   K i m e r l i n g o v á ,     

I .  námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

Vážení kolegovia, mestské zastupite ľstvo zriadilo 

komisiu, takú pracovnú komisiu z poslancov nominova ných 

predsedami poslaneckých klubov, na to, aby, pôvodne  to bolo 

nazvané, aby upravili alebo stanovili podmienky ver ejnej 

obchodnej sú ťaže. 

Komisia na svojich rokovaniach postupne zis ťovala aký 

je územný plán v tejto oblasti, aké sú tam, ako by som to 

povedala, aká je dopravná situácia v tejto oblasti a pod ľa 

toho vlastne sa vytváral názor, čo s touto lokalitou. 

Táto lokalita je naozaj ve ľmi ťažko skúšaná, pretože 

je to oblas ť Tehelného po ľa kde nie len v minulosti bola 

intenzívna investi čná výstavba ale do budúcnosti sa takisto 

chystá ve ľká investi čná výstavba. Takže tam dlhodobo 

občania cítia problém s dopravou, či už dynamickou alebo 

statickou, alebo s množstvom obyvate ľov, ktorí v tejto 

lokalite nebývajú ale chodia tam na rôzne podujatia .  

Takže táto lokalita. Územný plán stanovuje funk čné 

využitie šport, telovýchova  a vo ľný čas a je to 

stabilizované územie. Okrem toho, v minulosti bolo takisto 

ur čené na náhradnú výsadbu za rekonštrukciu zimného 

štadiónu. Malo sa tam vysadi ť zhruba štyristo stromov. Tá 

zele ň tam môže by ť plošná alebo líniová. 
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Oddelenie koordinácie dopravných systémov takisto 

upozor ňovalo na problém s dynamickou dopravou 

a neodporú čali, aby sme tam odporu čili, teda komisia, aby 

uvažovala tam s nejakou ve ľkou výstavbou garáže, alebo 

garážového domu alebo inou formou ve ľkokapacitného 

parkovania. A, lebo je to nemožné obslúži ť cez Trnavskú 

a Bajkalskú. Táto lokalita teda naozaj nie je vhodn á. Teda 

lokalita bývalého cyklistického štadióna nie je vho dná na 

stavanie ve ľkokapacitnej garáže. 

Takže postupne teda sa komisia dostala k tomu, že 

nebude zatia ľ stanovova ť podmienky verejnej obchodnej 

súťaže, či už na nájom alebo na predaj tejto lokality na 

nejakú investi čnú činnos ť, ale že odporu čí, aby v tejto 

lokalite bol zriadený mestský športový park prístup ný 

verejnosti. 

Okrem toho komisia navrhla odborný workshop k prípr ave 

zadania urbanisticko-architektonickej sú ťaže návrhov 

v tomto území. V podstate kde by, kde by boli návrh y 

využitia tejto lokality. Ďalej by sa výsledky tejto sú ťaže 

opäť verejne prerokovali a potom by sa spracoval realiz ačný 

projekt.  

Počas roku 2012 to, to rokovanie komisie prebiehalo 

tuná na magistráte. Ja som bola koordinátorom. Po n ovom 

roku sa činnos ť preniesla do mestskej časti Nové Mesto, 

pretože tejto komisie sa ako poradca zú čast ňoval aj 

starosta mestskej časti Nové Mesto.  

Teda činnos ť sa preniesla k nim, kde architekti 

pracov, architekti pracovali jednak na, na takom ri ešení 
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urbanisticko-architektonickom riešení tejto lokalit y 

a potom pripravovali verejné prerokovanie s ob čanmi, ktoré 

sa uskuto čnilo až 22. 5. 

To verejné prerokovanie, v podstate všetci ú častníci 

sa vyjadrovali, alebo drvivá vä čšina ú častníkov sa 

vyjadrovala v prospech športového mestského parku. Niektorí 

hovorili, že mohlo by to by ť na spôsob Medickej záhrady, čo 

znamená oplotený priestor a uzatvorený s pevným rež imom 

alebo na spôsob Sadu Janka Krá ľa. 

No, iba ve ľmi malá časť. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ani jedno nie je športový park. Ani Medická ani Sad  

Janka Krá ľa (so smiechom). Z h ľadiska oplotenia tomu 

rozumieme. 

Ing. Viera   K i m e r l i n g o v á ,     

I .  námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

Áno, tak možnože toho pevného a vo ľnejšieho režimu sa 

to týkalo. 

No, takže hovorím. Komisia dospela k tomu, že bolo by 

dobré, keby to bol športpark, keby to bolo verejné 

priestranstvo. A, a ke ďže úplne na poslednej komisii sme sa 

dozvedeli novú informáciu, že bolo by možné získa ť aj 

prostriedky, finan čné prostriedky z Nórskeho finan čného 

mechanizmu, tak teda aj to sme zobrali do úvahy a ú plne 
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posledný (gong) záver bol, aby, aby táto lokalita b ola 

zverená mestskej časti, pretože mestská časť sa chce do 

toho teda naozaj s vervou pusti ť. 

To zverovanie bude v druhom bode, ale tam sme ur čili 

podmienky, že ú čel zverovania bude verejný športový park. 

Bude to povinnos ť mestskej časti do 31. 12. 2015 vybudova ť 

ten športový park, v opa čnom prípade sa plochy vrátia do 

vlastníctva mesta. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Správy mesta, do správy. To bude len zverený a ke ď. 

Ing. Viera   K i m e r l i n g o v á ,     

I .  námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

Áno. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Čiže vlastníctvo bude stále naše. 

Ďakujem pekne. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu programu. Faktickou 

poznámkou ju chce otvori ť pani poslanky ňa Tvrdá.  

Nech sa pá či.  
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Ing. Jarmila   T v r d á , poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem pekne za slovo. 

Ja som tiež bola členka tejto komisie a chcem len 

jednu veti čku podotknú ť. Že mestská časť, preto sme sa tak 

narýchlo rozhodli zveri ť to mestskej časti, lebo mestská 

časť deklarovala, že okrem eventuálne teoreticky Nórsky ch 

fondov má aj pripravené finan čné prostriedky, aby do toho 

išla, na rozdiel od mesta. Takže preto sme tak neja k 

urýchlene reagovali. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem ve ľmi pekne.  

Dvaja ďalší prihlásení poslanci.  

Ako prvý z nich pán poslanec Drozd.  

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

Ďakujem pekne, vážený pán primátor, aj ja som za náš  

klub členom komisie, ktorá vznikla na riešenie tohto 

priestoru bývalého cyklistického štadiónu.  

Už v podstate na prvom stretnutí sme naozaj 

deklarovali, že vzh ľadom na to, aj vzh ľadom na moje 

vedomosti a skúsenosti s mestskej časti Ružinov 

o investi čných zámeroch, na mieste bývalej športovej haly 

mal vzniknú ť parkovací dom. Je to kúsok na Jégeho ulici. 

Tak tiež som predniesol návrh rozmýš ľať o takomto nejakom 

verejnom parku, o ktorom sa tu už v podstate ve ľmi dlho 
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hovorí, či už v minulom volebnom období a povedzme aj 

v tomto. 

Ja si myslím, že máme aj ur čitú príležitos ť, vtedy by 

sme naozaj mohli kone čne nejaký park, verejný park, alebo 

verejný športový park vybudova ť.  

Ten verejný park, športpark, by naozaj mohol vznikn úť. 

Veď máme tu príklad nábrežia Eurovey popri, v podstate  

promenáde sú ur čité prvky vo ľnočasové a športové, ktoré sme 

navrhli investorovi, aby ich tam inštaloval pri kol audácii 

Eurovey. 

A ke ď sa dnes prechádzam po Eurovea a vidím, aké sú 

tieto, toto športové náradie, ktoré je tam, aké sú 

obľúbené, nie len medzi dospelými  ale medzi de ťmi, tak ja 

som presved čený, že takýto športpark by mohol vzniknú ť aj 

na mieste cyklististického štadióna bývalého. 

Čiže toto plne podporujeme, len bol som prekvapený t ou 

rýchlos ťou zverovacieho protokolu. Lebo ja si myslím, že 

najskôr malo sa poveda ť, áno, ideme do tohto a tieto veci. 

Aj sme sedeli v čera u pána primátora a pani námestní čka 

bola prítomná, nespomínala tento zverovací protokol .  

Keď som si pozrel aj materiál, tak naozaj je to zo d ňa 

na de ň v podstate zbúchané. Ja si myslím, že také, takáto , 

takýto závažný materiál ako zverenie mestskej časti take, 

takejto ve ľkej časti pozemku by malo prejs ť samozrejme aj 

normálnou komisiou, potom mestskou radou a potom na ozaj 

v zastupite ľstve o tom diskutova ť.  



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 06. júna 2013 

 387 

A ja si myslím, že takýto ve ľký priestor si zaslúži, 

aby mesto o tom rozhodovalo a mesto zriadilo takýto  park. 

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Chcem len upresni ť, že pani námestní čka to v čera 

spomínala na poslaneckom grémiu. Ty si musel, pán p oslanec, 

o nie čo skôr odís ť, že ona potom sa prihlásila o slovo 

a avizovala, že to dnes bude predklada ť do programu. Čiže 

tá informácia v čera zaznela. 

To len pre poriadok hovorím. 

Pani poslanky ňa Tvrdá má faktickú poznámku. 

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

Zasa len krátko. 

Slávo, minulý týžde ň bola komisia, Ty si sa 

nezú častnil, asi si nemohol  

Tam sa to rozhodlo a vzh ľadom na termín 28. 6., kedy 

je výzva na predkladanie podkladov do tých Nórskych  fondov, 

tak preto je to tak narýchlo. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Drozd reaguje na faktické. 
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Ing. Slavomír   D r o z d , poslanec MsZ: 

Ja som, ja som musel naozaj skôr odís ť. Pýtal som sa 

pána poslanca Greksu, či to bolo spomínané, povedal mi, že, 

že neregistroval to. 

A minulú komisiu, bol som z VÚCky ako poslanec 

v Bruseli, kde som zastupoval poslanecký klub SMERu  pri 

VUCke a sme riešili otázku nos, po čtu krajov VUCiek. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Volebných obvodov, volebných obvodov. 

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

Volebných obvodov. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Kor ček, ďalší prihlásený. Nech sa pá či. 

JUDr. Tomáš   K o r č e k , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo, pán primátor. 

Vážené kolegyne, kolegovia, ja by som vás podpor, 

poprosil o podporu týchto materiálov pre zverenie b ývalého 

cyklistického štadióna mestskej časti. 

Naša mestská časť Bratislava Nové Mesto má finan čné 

prostriedky, takže budeme sa vedie ť tomuto venova ť a budeme 
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vedie ť s týmto územím spravi ť nie čo, čo obyvatelia okolia 

očakávajú. Pretože táto lokalita aj v minulosti bola ťažko 

skúšaná, aj v budúcnosti si svoje zažije. Pripravuj e sa tam 

výstavba Národného futbalového štadiónu a taktiež 

pravdepodobne najvyššej budovy služobných bytov na svete. 

Takže poprosím vás o podporu. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Faktickou poznámkou pán poslanec  Borgu ľa. 

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

Pán poslanec spomenul, že mestská časť má peniaze na 

to, aby nie čo takéto dobré, alebo s dobrým úmyslom pre ľudí 

zrealizovala.  

A ke ď má teda tie peniaze, tak možno mohla preplati ť 

tristotridsa ťsedem tisíc Euro, ktoré sme ako mesto 

zaplatili na vy čistenie toho priestoru, zbúranie toho, čo 

tam bolo a danie do stavu v akom to je.  

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: 

Pán poslanec, bolo to tristosedemdesiatsedem tisíc.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Bodaj by sme ich mali. 

Pán poslanec Borgu ľa. 

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

Ďakujem za opravu. 

Teda tristosedemdesiatsedem tisíc by nám Nové Mesto  

mohlo posla ť. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Fiala je ďalší re čník. 

Stanislav   F i a l a , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo, pán primátor. 

Tieto materiáli úzko zo sebou súvisia, aj komisia, aj 

zverenie majetku. Asi ťažko bude poslancom nepodpori ť jedno 

aj druhé, ale nedá mi, aby som nespomenul aj iný as pekt 

tohto.  

Tá komisia bola zriadená pôvodne na čosi iné, ktorá, 

iný ú čel, ktorý vlastne nedodržala a predkladá nám čosi čo 

je, čo je vlastne iné, ako, ako bolo, ako bol pôvodný zá mer 

mestského zastupite ľstva. 
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Hovorí sa mi to o to ťažšie, že, že aj (odkaš ľanie) 

pardon, že sú tam predstavite ľky aj nášho poslaneckého 

klubu, ale, ale pravda zostane pravdou. 

To zverenie, ďalej, ide o, o ve ľké plochy a v tejto 

súvislosti si nedovolím nespomenú ť, že mestská časť 

Petržalka, dnešným rozhodnutím o Krá ľovej hore prišla 

o možný zisk z predaja pozemkov mestských. O ča, 

predpokladám, že mnohomiliónový. To znamená, aj mes to, aj 

mestská časť možno prišlo o zna čné sumy. A tuná iná mestská 

časť. Inej ideme, ideme zveri ť pozemky, ktoré sú, sú 

spojené so stratou mesta. Aby sme asi aj tieto uved omili 

a nie je to celkom jednoduché a nepripadá mi to vo či 

mestským častiam rovnako spravodlivé. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec Gašpierik. 

Ing. Libor   G a š p i e r i k , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Ja chcem zareagova ť, nako ľko som vlastne dával návrh 

na zriadenie tohto spôsobu riešenia, vytvorenia pos laneckej 

komisie, ktorá vlastne dneska predložila svoju sprá vu. 

Svojim spôsobom ma predbehol pán poslanec  Kor ček za, 

za Nové Mesto, teda ke ď spomínal ú čel vlastne využitia aj 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 06. júna 2013 

 392 

prostriedky, ktoré už máme alokované v rámci rozpo čtu 

mestskej časti pre zhodnotenie tohto územia. 

Ja by som možno poslancom Borgu ľovi aj pánovi 

poslancovi Drozdovi povedal, že možno naozaj plnili  iné 

neodkladné úlohy a teda nemajú dostatok kvórum info rmácií, 

teda pán poslanec Drozd, z činnosti tejto komisie, ktorá 

bola ostatný piatok na magistráte k tomuto a kde sm e 

prijali takéto resumé a teda aj dôvody, pre čo sa tak koná, 

ako sa koná. Teda v takomto zrýchlenom konaní.  

Ja by som možno povedal, že mestskú časť už to bude 

stá ť cirka sto tisíc Euro, ktoré vlastne preberáme za 

záväzky hlavného mesta, kde pomôžeme hlavnému mestu , či už 

za tú náhradnú výsadbu, či už to bude náhradnou výsadbou 

alebo teda finan čným plnením a rovnako aj zo záväzkov zo 

zmluvy o demolácii, teda bývalej stavby, ktorá tam zostala. 

Ešte jedna stena celá neodstránená bude musie ť teda prebra ť 

záväzok mestská časť.  

To je len nultá investícia samozrejme, druhá je pot om 

tá realizácia nejakej investície, teda tú, ktorú ta m chceme 

vo forme zriadenia športparku, respektíve potom 

prevádzkovania. Lebo to sú samozrejme ve ľké náklady.  

A myslím si, že v rámci rozpo čtu hlavného mesta, 

budeme to ma ť 27. 6., vieme, že tá situácia je ve ľmi 

kritická, ako aj na dnešnom rokovaní kde prolonguje me rôzne 

úvery, aby sme vedeli zabezpe čova ť základný chod mesta. 

Ja si možno dovolím potom pozva ť aj kolegov, že aj 

dostanú samozrejme tie nožni čky, pokia ľ sa to podarí, aby 
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prišli na otvorenie takéhoto športparku, lebo my to  

nechceme scudzi ť, tento majetok, ale chceme ho ako 

zhodnocova ť pre obyvate ľov. A teda, pokia ľ sa to podarí, ja 

dúfam, že budú ve ľmi sú činní oni tejto myšlienke, tak 

naozaj dostanú tie nožni čky pomyselné, aby prišli striha ť 

pásku a budem na to hrdí, že urobíme takýto reálny nejaký 

športpark pre funkciu teda obyvate ľstva v tomto za ťaženom 

území, tak ako spomínal pán doktor Kor ček. 

Takže ja by som si dovolil požiada ť teda, pokia ľ by 

vedeli zváži ť tieto argumenty, ktoré tu po čúvajú v rozprave 

a vedeli aj podpori ť tento materiál zverenie mestskej 

časti. 

Naozaj my tam chceme len toto, nechceme tam žiadne 

nejaké podnikate ľské ziskové aktivity, že by sme brali 

majetok hlavného mesta a mali z toho nejaké príjmy na úkor 

hlavného mesta. 

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Do diskusie sa prihlásila pani hlavná architektka.  

Nech sa pá či. 

Ing. arch. Ingrid Konrad,  hlavná architektka: 

Ďakujem za slovo, pán primátor. 
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Bola som na otvorení výzvy Finan čného mechanizmu 

Nórskych fondov. 

Tento projekt, vieme o ňom a my spolupracujeme  s pani 

Zuzanou Hudekovou, ktorá, ktorá vlastne spolupracuj e aj 

s mestskou časťou Nové Mesto. 

Čiže my skôr teda na tej odbornej úrovni, h ľadáme do 

toho ve ľmi, ve ľmi rýchleho a ve ľmi neš ťastného termínu 28. 

6. projekty pre Bratislavu. 

Jedná sa vlastne o prispôsobenie sa zmene klímy, 

prevencia povodní a sucha. Zdá sa to ve ľmi aktuálna téma. 

A to je aj o tom, aby sme mali v meste viac zelenýc h plôch, 

kde sa vie udrža ť vlhkos ť, aby proste, aby tam vlastne 

mesto nám nevysychalo a tak ďalej. Čo je ve ľmi dôležitá 

téma. 

Ja som o našom zámere informovala aj pána primátora  na 

operatívnej porade. Myslím, že to bolo pred dvomi, tromi 

týžd ňami, kde on aj nás vyzval konkretizova ť zámer. 

Hovorím, ten čas je ve ľmi, ve ľmi, ve ľmi natesno a bolo 

by škoda, keby, keby sme sa, keby sme sa o to nepok úsili aj 

spolo čne s Novým mestom. 

Ďakujem pekne. 

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.  
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Ešte faktická poznámka pána poslanca Drozda, faktic ká 

poznámka pani námestní čky a potom uzatvoríme diskusiu. 

Nech sa pá či. 

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

Ďakujem pekne. 

Veď sme to povedali. My tento zámer vítame, ale 

nechápem, pre čo sa o to nepokúsi mesto.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Pani námestní čka Kimerlingová. 

Ing. Viera   K i m e r l i n g o v á ,     

I .  námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

Vážení kolegovia, uvedomujem si, že komisia vlastne  

nesplnila ú čel stanovi ť podmienky verejnej obchodnej 

súťaže. Ale napriek tomu, ja som spokojná s tou filozo fiou, 

ktorou sa komisia ubrala, pretože naozaj táto lokal ita nie 

je vhodná na to, aby sme ju ponúkali komusi na inve sti čný 

zámer, pretože si možno pamätáte, ako v minulosti s me 

získali ten, túto lokalitu, tieto parcely. 

(poznámka: po čuť primátora „pamätáme“) 

Tak, že, že tam už Štarbák nejakej obrovskej 

investi čnej výstavby a vtedy primátor povedal, že to 
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v žiadnom prípade nedovolí, aby sa tam stavali neja ké ve ľké 

domy a a preto to zamenil. 

Takže ja tiež nesúhlasím s tým, aby tam bola nejaká  

veľká výstavba. Ťažko od niekoho, čo tam bude zasa v zmysle 

územného plánu robi ť aktivity, aby nám vyplatil 

tristosedemdesiatsedem tisíc za odstránenie toho (g ong), 

prípadne ešte hodnotu pozemku, za ktorú sme to my z ískali. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne 

Keďže sa nikto nehlási, uzatváram možnos ť sa 

prihlási ť. 

Chcete reagova ť, pani námestní čka, ako predkladate ľka? 

To bola tá reakcia, či ja ďakujem pekne. 

Dávam priestor priestor pre návrhovú komisiu. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Budeme hlasova ť o návrhu uznesenia tak ako 

predkladate ľ nám predložil. Mestské zastupite ľstvo berie na 

vedomie. 
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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 uznesení k bod u 

31A. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťsedem prítomných, 

tridsa ťpäť za, nikto proti, dvaja sa zdržali. 

Konštatujem, že sme prijali platné uznesenie. 

 

 

BOD 31B NEHNUTEĽNOSTI V BRATISLAVE, K. Ú. 

NOVÉ MESTO, AREÁL BÝVALÉHO 

CYKLISTICKÉHO ŠTADIÓNA NA UL. 

ODBOJÁROV A KALINČIAKOVEJ, DO 

SPRÁVY MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-

NOVÉ MESTO 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Otváram rokovanie o bode 31B, ktorým je Návrh na 

zverenie pozemku bývalého cyklistického štadióna me stskej 

časti Nové Mesto. 

Materiál pripravilo naše oddelenie na žiados ť pani 

námestní čky. Ona vysvetlila, pre čo je to dôležité. 

Kratu čké úvodné slovo, pán riadite ľ. 
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Mgr. Rastislav   G a j a r s k ý , riadite ľ magistrátu: 

Ďakujem. 

Vzhľadom k tomu aj, že sa ve ľa o tomto diskutovalo aj 

v predchádzajúcom bode, ja by som iba možno doplnil  tú 

informáciu, myslím, že tu nezaznela. 

Je to v takomto krátkom konaní aj kvôli tomu, 

potrebuje to mestská časť schváli ť preto tak rýchlo, lebo 

sa bude pokúša ť o získa ť fondy z Nórsk, od Nórskeho 

krá ľovstva na financovanie tohto zámeru. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Otváram diskusiu. Hlási sa do nej pán poslanec 

Borgu ľa. 

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

Pán primátor, ja by som sa chcel Teba opýta ť ako hlavy 

tohto mesta, že aký je Tvoj názor a Tvoj postoj k t omu. 

Lebo asi spolo čným našim cie ľom je, aby tam ten park bol. 

To bude podstatné a to je to dôležité. Otázka je le n, že 

kto ho má zrealizova ť? 

Keď, pán primátor, Ty hovoríš, že my ako mesto nie sme  

schopní či už finan čne alebo organiza čne ten park urobi ť 

a dávame to Novému Mestu, o ktorom sme presved čení, že, že 
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je to schopné urobi ť, tak ja to kvitujem a je to vlastne 

v poriadku, lebo výsledok bude, že tam ten park bud e.  

Ale ke ď Ty hovoríš, že, že sme to schopní urobi ť, 

dokonca vieme na to získa ť Nórske fondy, tak sa pýtam, 

pre čo to teda ideme odovzdáva ť. 

Čiže rád by som po čul Tvoj názor, že či to sme schopní 

urobi ť my? Ak áno, tak nedávajme, nezverujme. Alebo to ni e 

sme schopní urobi ť my, bu ď finan čne, však to je normálny 

argument. Jednoducho mesto je žia ľ v takej situácii, že 

možno si to finan čne nemôže dovoli ť, tak ak Nové Mesto 

možno je na tom lepšie, tak potom to zverme Novému Mestu 

a nech tam je park. To je podstatné, to je dôležité . 

Dôležitý je výsledok. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec, myslím, že si to popísal a analyzoval  

úplne presne.  

Ak by sa stala situácia, že by mesto, keby sme sa 

uchádzali my nezískalo Nórske fondy, my nemáme ten plán B.  

Tu zaznelo z komisie, že pán starosta informoval 

komisiu, že on ten plán B má. Má finan čné prostriedky, aby 

mohol pokra čova ť. Čiže ja som z toho dôvodu súhlasil s tým, 

aby to išlo cestou mestskej časti, aj ke ď si myslím, že by 

to mohlo robi ť mesto, keby bolo v inej kondícii. Žia ľ nie 

je.  
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My všetky investi čné prostriedky dávame na splácanie 

starých dlhov a ešte to budeme musie ť robi ť nejaký čas. To 

je mimoriadna zá ťaž, ktorú mesto má a pre ktorú si nemôže 

dovoli ť vo vä čšom rozsahu investova ť do žiadneho 

rozsiahlejšieho projektu.  

Čiže z tohto h ľadiska som skôr naklonený tomu, aby sme 

zverili mestskej časti na ten limitovaný čas, ktorý tu 

zaznel. Ak to spravia, budeme ma ť všetci dobrý pocit, že 

sme pomohli konkrétnej lokalite v meste. Ak nie, vr áti sa 

to na plecia mesta a budeme sa musie ť my poradi ť, teda naši 

nasledovníci v roku pätnás ť, čo urobia s týmto priestorom 

ako mesto. 

Takže Tvoja odpove ď na Tvoju otázku je, som za to, aby 

sa to zverilo, aby sa tá cesta vyskúšala, lebo má a j tú 

alternatívu, že bude úspešná v prípade Nórskych fon dov, ale 

aj ke ď nebudú Nórske fondy. Čo sa k ľudne môže sta ť.  

Takže to ľko moje stanovisko k bodu 31B. 

Keďže nemáme žiadneho ďalšieho prihláseného, uzatváram 

možnosť sa prihlási ť. 

Dávam slovo návrhovej komisii. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia tak, ako nám bolo 

predložené. Mestské zastupite ľstvo schva ľuje zverenie a tak 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťpäť prítomných, 

tridsa ťštyri za, nikto proti, jeden sa zdržal. 

Konštatujem, že sme prijali platné uznesenie 

a uzatvorili rokovanie o bode 31B. 

 

 

BOD 31C ZÁSADY POSKYTOVANIA FINANČNÉHO 

PRÍSPEVKU MNOHODETNÝM RODINÁM 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Bod 31C sú Zásady poskytovania finan čného príspevku 

mnohodetným rodinám. 

To je pôvodný bod 31, ktorý máte v pozvánke. Uvedie  ho 

pani námestní čka Kimerlingová. 

Nech sa pá či. 

Nech sa pá či, máte slovo. 

Ing. Viera   K i m e r l i n g o v á ,     

I .  námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Áno. 

Ing. Viera   K i m e r l i n g o v á ,     

I .  námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

Vážení kolegovia, minulý rok sme vytvorili systém n a 

podporu mnohodetných rodín. V tomto roku sa nám opä ť dos, 

opäť dostali prostriedky do rozpo čtu, a preto predkladáme 

návrh zásad, ktoré zvyšujú adresnos ť ude ľovania tejto 

podpory mnohodetným. 

Minulý rok sme obdržali stopä ťdesiatsedem žiadostí 

o udelenie príspevku a ich celková hodnota tých žia dostí 

bola vo výške stopä ťdesiattri tisíc Eur. Tento rok máme 

štyridsa ťpäť tisíc v rozpo čte, takže ur čite bude treba opä ť 

robi ť výber a preto bolo treba stanovi ť takéto zásady. 

Hovorím, sú adresnejšie ako minulý rok. Nepodarilo sa 

nám tam dosta ť zásadu, po ktorej poslanci minulý rok 

volali. Aby naozaj niektorí, síce mnohodetné rodiny , ale 

bohatí ľudia, nemohli žiada ť o takúto podporu. Bolo nám 

povedané, že tým, že by sme skúmali príjem týchto 

mnohodetných rodín a žiadali vydokladova ť, že by sme 

porušili ústavné práva. Tak toto sme vypustili. Ale  

predpokladám, že teda naozaj takí bohatí ľudia, ktorí nie 

sú na to odkázaní, ani nebudú žiada ť o takúto podporu. 

Všetko ostatné máte v tých zásadách. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne pani námestní čke za uvedenie materiálu. 

Otváram diskusiu, do ktorej sa ako prvý hlási pán 

poslanec  Šindler. 

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

Ďakujem za slovo, pán primátor. 

Chcel by som navrhnú ť zmenu, ktorú sme si dohodli na 

klube KDH. A to konkrétne, v časti zásady poskytovania 

finan čného príspevku mnohodetným rodinám v paragrafe dva,  

odstavec tri, tam v tej poslednej vete, ktorá v sú časnosti 

je navrhnutá  

„Suma finan čného príspevku nesmie prekro či ť 

v kalendárnom roku štyridsa ť Eur na die ťa.“ A náš návrh je, 

že túto vetu by sme zmenili  

„Suma finan čného príspevku bude v kalendárnom roku 

poskytnutá spravidla vo výške štyridsa ť Eur na die ťa.“ 

Tento návrh je z dôvodu, že pracovná skupina, ktorá  je 

v zložení aj pracovníkov magistrátu aj poslancov by  mohla 

mať v ojedinelých prípadoch možnos ť vyhodnoti ť týchto 

štyridsa ť Eur aj trošku inak. Aby sme ich tak nezviazali, 

že v prípade, že to tak zvážia a posúdia, aby sme i m mohli 

necha ť otvorené rozhodnutia. 

Prosím o podporu a predkladám tento písomný návrh 

našej komisii. 

Ďakujem. 
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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.  

Nech sa pá či, máte priestor na faktickú poznámku. 

Ing. Viera   K i m e r l i n g o v á ,     

I .  námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

Týšto, týchto štyridsa ť Eur sme tam stanovili preto, 

lebo v minulom roku sa ten príspevok zhruba v tej, tejto 

sume pohyboval. 

Je pravda, že stanovi ť tam jednozna čne, že bu ďto bude 

maximálne alebo minimálne štyridsa ť Eur je dos ť 

obmedzujúce. Čiže mne sa tiež celkom pá či tento návrh 

„spravidla štyridsa ť Eur na die ťa“, ja by som si to vedela 

osvol, osvoji ť aj autoremedúrou. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Keďže nemáme žiadneho ďalšieho prihláseného, tak môžme 

pristúpi ť ku hlasovaniu. 

Dám priestor pre návrhovú komisiu. 

Pani predsední čka, máte slovo. 

Áno, netreba hlasova ť, treba len závere čné hlasovanie. 

Návrhová komisia. 
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Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Áno. Tu sme uvažovali nad tým, že teda je to zle 

podané, ale ke ď si to pani Kimerlingová osvojila, tak potom 

budeme hlasova ť o pôvodnom návrhu uznesenia tak, ako bolo 

predložené. 

(poznámka:  v sále je vrava) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Čiže zásada bola zmenená autoremedúrou,  to pripomínam 

pre všetkých poslancov aj pre zápis, čiže obsahovo sa text 

zmenil a uznesenie zostáva to isté. 

My schva ľujeme Zásady, ale v zmenenom zložení, lebo 

pani námestní čka si osvojila návrh pána poslanca Šindlera. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Takže mestské zastupite ľstvo schva ľuje Zásady 

poskytovania. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Nech sa pá či, prezentujte sa a hlasujte o bode 31C. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťdva prítomných, 
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tridsa ťdva za, nikto proti, nikto sa hlasovania 

nezdržal. 

Konštatujem, že sme materiál schválili jednomyse ľne 

v tom upravenom znení. 

 

 

BOD 32 NÁVRHY SYSTÉMOVÝCH OPATRENÍ 

ZABRAŇUJÚCICH ZNEUŽÍVANIU FINANCIÍ 

POSKYTNUTÝCH Z ROZPOČTU HLAVNÉHO 

MESTA SR BRATISLAVY NEVEREJNÝM 

ZÁKLADNÝM UMELECKÝM ŠKOLÁM A CENTRÁM 

VOĽNÉHO ČASU 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Bod číslo tridsa ťdva je Návrhy systémových opatrení 

zabra ňujúcich zneužívaniu financií poskytnutých z rozpo čtu 

hlavného mesta neverejným základným umeleckým školá m 

a centrám vo ľného času. 

Materiál reaguje na zistenia hlavného kontrolóra, 

ktoré vykonal v neverejných základných umeleckých š kolách, 

teda súkromných najmä, kde boli zistené ur čité problémy 

a tu sú predložené opatrenia, ktoré to majú rieši ť. 

Chcete to uvies ť pán riadite ľ? 
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Mgr. Rastislav   G a j a r s k ý , riadite ľ magistrátu: 

Nie, Vy ste to už pekne uviedli. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ja poviem  za najdôležitejšie považujem bod číslo 

sedem, ktorý sa snaží urobi ť legislatívne zmeny. Ak by sme 

tento dosiahli, mali by sme vä čšiu právomoc, aby sme mohli 

do niektorých vecí vstupova ť, prípadne vyvodzova ť sankcie 

z tých zistení. Pretože dnes môžme kontrolova ť použitie 

našich prostriedkov, ktoré dávame, ale nemôžme tak účinne 

vyvodzova ť sankcie, aby sme tú situáciu vedeli priamo čiaro 

ovplyvni ť.  

Čiže ten bod sedem je navrhovaný v tom zmysle, aby s me 

ur čité veci mohli zmeni ť, pokia ľ sa nám takáto legislatíva 

podarí presadi ť. 

Toľko na úvod z našej strany. 

Otváram diskusiu, do ktorej sa ako prvý hlási pán 

poslanec  Len č. 

Ing. Peter   L e n č , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo, pán primátor. 

Komisia pre školstvo, vzdelávanie a špor podporila 

tento materiál. 

A naozaj, máte pravdu, že najdôležitejší je ten bod  

sedem. A tu by som chcel aj vás poprosi ť o takú osobnú 
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ingerenciu na tie, na tie inštitúcie, ktoré majú mo žnos ť 

toto ovplyvni ť, lebo toto nie je v našej moci. 

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Keďže sa nikto nehlási do diskusie. 

Predsa len sa hlási pán hlavný kontrolór. Nech sa V ám 

páči, faktickou poznámkou.  

Ing. Peter   Š i n á l y , mestský kontrolór hlavného mes ta 

SR Bratislavy: 

Vážený pán primátor, dámy a páni. Ja len ve ľmi krátko, 

faktickou. 

Celkom ur čite na základe týchto ustanovení najbližšia 

kontrola, ktorú budeme vykonáva ť, bude už vykonaný 

v sú činnosti aj s inými inštitúciami, nie len v sú činnosti 

našich kontrolórov s kolegami s magistrátu. A verím , že tým 

prispeje naozaj k definitívnemu ú činnému riešeniu tých 

problémov, ktoré sa prakticky netýkali finan čnej oblasti, 

ktorú sme my vedeli posúdi ť a uzavrie 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.  
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Uzatváram možnos ť sa prihlási ť. 

Dávam slovo návrhovej komisii. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia tak, ako bolo 

predkladate ľom predložené. Mestské zastupite ľstvo schva ľuje 

systémové opatrenia. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťtri prítomných, 

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

nehlasovali. 

Konštatujem, že sme tento návrh schválili. 

 

 

BOD 33 ZMENA ROZPOČTU PROJEKTOV 

PARTICIPATÍVNEHO ROZPOČTU 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Otváram rokovanie o bode číslo tridsa ťtri. Je to Zmena 

rozpo čtu projektov participatívneho rozpo čtu. 
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My sme schva ľovali vašim rozhodnutím projekty 

v decembri minulého roku. Alebo aj rozpo čet, pretože sme 

povedali, že na túto činnos ť alokujeme v rozpo čte mesta na 

rok 2013 štyridsa ťšes ť tisíc Eur, s tým že sme mali pred 

sebou tabu ľku, ktorá obsahovala projekty a návrhy na 

financovanie za devä ťdesiat Eur. 

Tie komunity zareagovali takým spôsobom, že chceli by 

realokova ť, teda premiestni ť tie peniaze tak, aby sa pokryl 

väčší po čet projektov, s tým že to argumentujú tým, že tie 

ušetrené peniaze, ktoré niektoré projekty nedostanú  vedia 

nahradi ť dobrovo ľníckou prácou, vedia ich nahradi ť tým, že 

budú financované časť tých projektov aj z iných zdrojov, že 

sa ušetrili peniaze už tých projektov, ktoré sa už za 

prvých pä ť mesiacov tohto roku realizovali v ďaka verejnému 

obstarávaniu.  

Čiže umožní sa tým podpora vä čšiemu po čtu projektov 

a bude možné, bude možné v čo najlepšej miere splni ť tie 

pôvodné ciele. 

Predkladám vám materiál, ktorý bol spracovaný spolu  

s komunitami participatívneho rozpo čtu. A myslím si, že to 

neznamená pre nás žiadnu zmenu, pretože my nenavyšu jeme 

žiadne prostriedky v prospech tejto myšlienky a toh to 

celkového projektu, ale snažíme sa vyjs ť v ústrety  tým 

komunitám, ktoré sa zhodli na tom a myslím, že aj c elkom 

dobre vyargumentovali pre čo a ako by sa tie peniaze mali 

rozdeli ť, aby sa pokrylo čo najviac cie ľov. 

Toľko z mojej strany na úvod k bodu číslo tridsa ťtri. 
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Otváram diskusiu k tomuto bodu programu. 

Konštatujem, že sa do nej prihlásil pán poslanec 

Fiala, nech sa pá či. 

Stanislav   F i a l a , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo, pán primátor. 

Je mi až nepríjemné vyjadrova ť sa k opä ť 

participatívnemu rozpo čtu, prípadne k niektorým materiálom. 

Ale naozaj mi to nedá.  

Už len návrh uznesenia. Schva ľuje zmenu rozpo čtu 

projektov participatívneho rozpo čtu.  

Ak, ak by ste postupovali pod ľa tohto kroku, tak si 

ušetríte množstvo práce pri návrhe, návrhu úpravy r ozpo čtu, 

pretože navrhnete schváli ť zmenu rozpo čtu, neviem akú. Lebo 

to je len v dôvodovej správe.  

My sme sa dohodli na tom, že čosi bude, ale, ale nie 

je to v návrhu uznesenia. Naozaj to tam nie je a ja , ja 

potom mám, mám hlasova ť za nie čo, čo neviem, ako napokon 

dopadne.  

Okrem toho sú tam banálne sú čtové chyby v tých 

tabu ľkách. Tá tabu ľka úvodná nesedí s tými textami, ktoré 

sú následne. Sú tam rozdiely v číslach. To, to, to 

závere čné číslo nesúhlasí, jednoducho je nesprávne.  

A potom ešte vrátim sa vôbec k metodike. To ako keb y 

ste Vy pán primátor si, si vypýtali najprv údaje o,  

s oddelení, ko ľko si pýtajú na celý rok. Povedali Vám 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 06. júna 2013 

 412 

nejakú sumu a Vy by ste povedali, že dobre. Že teda  to ľko 

ideme asi preda ť celý mestský majetok. A keby to tak nešlo, 

tak potom už by ste h ľadali tie rezervy. 

Takto sa pripravoval participatívny rozpo čet na 

devä ťdesiattisíc.  Ke ď zistili, že to ľko nemajú, tak teraz 

sa už ako keby uskromnili, aby každý dostal. Ešte a j ten 

posledný, ten najneúspešnejší tam má pridelenú neja kú, 

nejakú sumu, s ktorou môže hospodári ť. 

Takýto materiál ja neviem podpori ť. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne, pán poslanec. 

Keďže sa už nikto nechce vyjadri ť, vyjadrím sa stru čne 

ja.  

Ja si myslím, že nedajú sa podpori ť všetky projekty, 

ale tak, ako nám boli predložené v decembri minuléh o roku, 

tak tých štrnás ť projektov, ktoré boli obsiahnuté v tých 

devä ťdesiatich tisícoch, to boli projekty, ktoré už boli  

vyberané zhruba zo štyridsiatky až pä ťdesiatky ďalších 

projektov.  

Čiže tie už prešli istým sitom, s tým že dopredu tie  

komunity nevedeli ko ľko mesto na ne vy člení prostriedkov. 

A ke ď sa napríklad ušetria peniaze, ke ď sa ušetria peniaze 

vďaka verejnému obstarávaniu, tak pod ľa logiky schválenej 
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v decembri, budeme môc ť podpori ť siedmy projekt, lebo vtedy 

sme podporili prvých šes ť projektov tou alokáciou. 

Tu je snaha alokova ť tie peniaze na aj ostatné 

projekty, v ďaka tomu, že sa samotné tie komunity rozhodli, 

že by chceli zrealizova ť časť z toho, čo mali zaplati ť 

peniaze dobrovo ľníckou prácou. Jednoducho sa zmobilizovali 

a predkladajú návrh, aby sa čo najviac toho v roku 2013 

urobilo. O tom je ten návrh.  

Ja rozumiem tej kritike pána poslanca Fialu, naprie k 

tomu sa prosím a žiadam, aby ste podporili tento ma teriál 

a vyšli v ústrety obyvate ľom mesta, ktorí sa zapojili do 

projektu participatívneho rozpo čtu. To ľko z mojej strany. 

Uzatváram možnos ť sa prihlási ť. 

Slovo má návrhová komisia. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia, mestské zastupite ľstvo 

schva ľuje zmenu rozpo čtu projektov. 

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. 

Tá zmena rozpo čtu je obsiahnutá v tej tabu ľke, ktorú 

máte v strede materiálu. Je to pod ľa priloženého materiálu. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 
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Tridsa ťdva prítomných poslancov, 

šiesti z nich hlasovali za, jeden proti, 

dvadsiatitraja  sa zdržali hlasovania, dvaja nehlas ovali. 

Konštatujem, že tento materiál nezískal vašu podpor u 

a nebolo prijaté platné uznesenie. 

 

 

BOD 34 NÁVRH NA REŠTRUKTUALIZÁCIU ČASTI 

DLHU PRÍSPEVKOVEJ ORGANIZÁCIE 

GENERÁLNY INVESTOR BRATISLAVY 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prejdeme k bodu číslo tridsa ťštyri. Je to Návrh na 

reštruktualizáciu časti dlhu príspevkov, príspevkovej 

organizácie Generálny investor Bratislava. 

Je tu priestor pre pána riadite ľa, aby uviedol 

materiál. 

Nech sa pá či. 

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

Ďakujem za slovo. 

Tento materiál bol prerokovaný na mimoriadnej 

finan čnej komisii, situácia si to vyžiadala, takže ur čite 

si zaslúži úvodné slovo. 
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Ja by som len chcel poveda ť, že tento zámer 

o reštrukturalizácii tohto dlhu bol spomenutý a s t ýmto 

zámerom bol schva ľovaný aj rozpo čet na tento rok. 

Ide o dlh, ktorý je takmer dvadsa ťjedna miliónov Eur, 

spolu a išlo konkrétne o pä ť dohôd o reštrukturalizácii 

dlhu. Bol to pracovne nazvaný, budem hovori ť ako sa 

nazývajú tie, tie úvery alebo dlhy, ktoré boli 

reštrukturalizované. Je to Paming 1, Paming 2 na 

rekonštrukciu Novej radnice. GIB 1, Starej, pardon.  GIB 1, 

GIB 2, GIB 3, ktoré boli, to boli dlhy konkrétne 

s rekonštrukciou Zimného štadióna. 

My navrhujeme, my navrhujeme reštrukturalizáciu týc hto 

dlhov nasledovne: 

Splatili by sme Paming 1, Paming 2 a takisto aj GIB  3, 

s tým že GIB 2 a GIB 3 by sa zlú čil do jedného úveru.  

Ten, tieto, tieto úvery, ktoré, GIB 1 a GIB 2 boli 

pôvodne nastavené, že sa budú spláca ť vo výške asi osem 

celá osem milióna ro čne. Čo bola, čo si myslím, že je 

príliš ve ľká suma na to, aby sme ju vedeli zvláda ť ro čne 

a preto sme ich navrhli rozloži ť až do roku 2018. A to rok 

2014, 2015 vo výške jedna celá štyri, myslím jedna celá pä ť 

milióna a potom následne roky na šes ť miliónov. Teda my by 

sme v podstate v tých posledných rokoch ešte aj tam  znížili 

tú sumu, čo sa týka splátok o dva celá osem milióna Eur. 

Čo sa toho, tohto materiálu týka, ja som, ja by som 

chcel poveda ť ešte to ľko, že toto nie je posledný krát, čo 

budeme nejaký dlh reštrukturalizova ť alebo refinancova ť. 

Máme v pláne takisto, sme v rokovaní s medzinárodný mi 
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inštitúciami, ako sú banky CEB a EIB kde vlastne tý m našim 

zámerom je, aby sme takéto banky dostali do nášho ú verového 

portfólia a získali výhodné financovanie od týchto bánk, 

keďže sú oni zamerané na, poviem to tak, na rozvojové 

projekty pre komunálnu oblas ť. A to s pozitívnym dopadom 

na, s pozitívnym sociálnym dopadom pre obyvate ľstvo. 

Takže sme v rokovaní aj s týmito bankami a chceli b y 

sme nahrádza ť komer čné úvery, ktoré máme teraz v našom 

úverovom portfóliu práve takýmito bankami, ktoré po skytujú 

omnoho, omnoho výhodnejšie úrokové sadzby.  

Jak tak pozerám do sály, je nás tu trošku tak pomen ej, 

takže ja by som potreboval asi, teda potrebovali by  sme 

každý váš hlas. Ja by som ve ľmi vás rád poprosil o podporu 

tohto materiálu. Ve ľmi by nám to pomohlo, čo sa týka nášho 

rozpo čtu. 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

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. 

Ako prvá ju otvára faktickou poznámkou pani poslank yňa 

Tvrdá. 

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

Ďakujem pekne. 

Na základe úvodného slova ma napadla otázka. 
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Pán riadite ľ, Ty si myslíš, že v roku 2015 mesto bude 

v kondícii spláca ť šes ť miliónov ro čne? Alebo budeme opä ť 

reštrukturalizova ť?  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán riadite ľ Gajarský bude reagova ť na tú otázku. 

(poznámka: zo sály po čuť slová „budem, môžem“) 

Nech sa pá či, dávam slovo pánovi riadite ľovi 

Gajarskému. 

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

Nie v roku 2015 ale v roku 2016. Aj v tom roku je t o 

znížené o dva, dva celá osem milióna oproti pôvodné mu 

plánu. 

Takže si myslím, že áno. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Dámy a páni, tá diskusia, ktorá zaznela na finan čnej 

komisii, myslím, že čiasto čne patrí aj na túto pôdu, aj ke ď 

sa nedá zreprodukova ť v tom celom rozsahu. Pretože tam 

zaznela informácia, že sme boli schopní, napriek vš etkým 

výpadkom, ktoré sme zaznamenali na príjmoch mesta, splati ť 

za rok 2011 našich starých dlhov šestnás ť miliónov Eur. 

A za rok 2012 dvadsa ť miliónov. 
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Pravda je taká, že komisia konštatovala, že sme to 

dosiahli aj na úkor toho, že nám narástol objem 

nezaplatených faktúr. 

Áno, to je pravda, ale staré dlhy nám odbúdajú. 

Kondícia mesta sa dlhodobo zlepšuje. Klesli sme pod  

šes ťdesiat percent zadlženia. Pretože toto volebné obdo bie 

sme za čínali so šes ťdesiatimi šiestimi percentami. A to 

hovorím len o nominálnom dlhodobom zadlžení mesta k rytom 

úvermi v bankových inštitúciách. 

Tá situácia, vzh ľadom na to, čo sme potrebovali urobi ť 

vo vz ťahu k financovaniu Zimného štadióna a podobne, sa 

prechodne ako keby zhoršila v roku 2011, ale potom už 

nastupovala ve ľmi zodpovedná politika z h ľadiska 

rozpo čtovania, ktoré ste schva ľovali na tieto dva roky, ale 

aj na rok 2013.  

S tým, že keby tento materiál dnes nebol schválený,  

tak máme ve ľké problémy vo financovaní spoluú časti na  

európske projekty, ktoré sa pokúšame realizova ť. Pretože by 

sme museli niekde v rozpo čte nájs ť šes ť miliónov Eur na 

tohtoro čnú splátku. A museli by sme tie peniaze zobra ť 

pravdepodobne európskym projektom, lebo tam sme ich  

alokovali pri úprave, alebo pri príprave rozpo čtu na rok 

2013 a toto sme považovali  za prioritu tohto roku a tak 

sme vám to aj predložili do zastupite ľstva, tak ste to aj 

schválili. 

Čiže z tohto h ľadiska sa len snažím kratu čko priblíži ť 

tú náro čnú diskusiu, ktorú sme mali na finan čnej komisii 

a zrejme v nej budeme pokra čova ť, pretože komisia chcela 
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mať pravidelnú informáciu o vývoji rozpo čtového 

hospodárenia mesta. Detailne, pokrytú aj informácia mi 

o dlhu a nemáme čo skrýva ť. My chceme o tom rozpráva ť. 

Chceme nastavi ť tú stratégiu tak, aby to bola naša 

spolo čná stratégia. Teda exekutívy a vás ako poslancov, a by 

sme urobili v prospech finan čného ozdravovania mesta čo 

najviac a mohli poveda ť, že v tom budúcom volebnom období 

mesto na tom bude lepšie, lebo už nebude ma ť také za ťaženie 

dlhov a že bude schopné tie svoje dlhy spláca ť a popri tom 

ešte dosahova ť aj nejaké ďalšie výsledky, čo sa týka 

investi čných aktivít, ktoré by boli potrebné. Pred chví ľou 

sme spomínali park a dali by sa spomenú ť mnohé, mnohé iné.  

Toľko len akoby na doplnenie k bodu tridsa ťštyri. 

Vidím, že nikto ďalší sa do diskusie nehlási. 

Uzatváram možnos ť sa prihlási ť. 

Dávam priestor pre návrhovú komisiu. Nech sa Vám pá či. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Budeme hlasova ť o návrhu uznesenia, ktorý bol vložený 

do spisového obalu k bodu tridsa ťštyri. Mestské 

zastupite ľstvo schva ľuje uzavretie dohody a tak ďalej. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Takže vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci,  

hlasujeme o uznesení k bodu číslo tridsa ťštyri. 
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Prosím, prezentujte sa a hlasujte  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťjeden prítomných, 

dvadsa ťosem za, ni, ni, traja boli proti, nikto sa 

nezdržal. 

Konštatujem, že sme schválili platné uznesenie.  

A za schválenie tohto uznesenia vám osobitne ďakujem, 

pretože naozaj sme urobili dôležité rozhodnutie v p rospech 

financovania mesta. 

 

 

BOD 35 MATERIÁLY, KTORÉ BOLI PREROKOVANÉ 

A SCHVÁLENÉ NA MIMORIADNOM VALNOM 

ZHROMAŽDENÍ OBCHODNEJ SPOLOČNOSTI 

BRATISLAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, 

A.S. D ŇA 23. MÁJA 2013 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Bod číslo tridsa ťpäť sú materiály, ktoré boli 

prerokované a schválené na mimoriadnom valnom zhrom aždení 

obchodnej spolo čnosti Bratislavská vodárenská d ňa 23. 5. 

Materiály vám predkladáme v zmysle uznesenia, ktoré  

máme prijaté. Aj ke ď ex post, ale vy viete, že sme sa o tej 

kľúčovej veci prijatia úveru nieko ľko, dovolím si poveda ť 
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hodín, rozprávali aj na pôde mestského zastupite ľstva pred 

valným zhromaždením.  

Čiže pre poriadok sú to materiály, ku ktorým 

nepovažujem za dôležité robi ť nejaké osobitné úvodné slovo, 

pretože sú len sumarizáciou toho, čo sa už odohralo 

a odohralo sa s vašim vedomím. Dokonca s vašim súhl asným 

uznesením. 

Bod číslo tridsa ťpäť je otvorený pre vás. 

Pán poslanec Len č. 

Ing. Peter   L e n č , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo, pán primátor. 

Musím poveda ť, že s miernym znepokojením som si 

pre čítal tieto materiály. A mám teda otázku. V obchodno m 

investi čnom a finan čnom pláne som na strane šestnás ť 

našiel, našiel plán na rok 2013 a jedná sa teda o o  vlastnú 

spotrebu a stratu vody. Na rok 2012 som tam našiel 

s hviezdi čkou. Neviem, kladiem si otázku, je už pol roka 

rok 2013 a ešte stále nevieme ako to dopadlo s vlas tnou 

spotrebou a so stratami. Pri čom je to len nefakturovaná 

voda, ktorá tam vy číslená je. Neviem, či je taký problém 

zisti ť aká bola vlastná spotreba vody, odpo číta ť to od toho 

a vieme aké sú straty.  

Viem, že znižovanie strát je tiež jednou s podmieno k, 

ktoré dozorná rada dala predstavenstvu a na ktoré j e, je 

naviazaná aj odmena predstavenstva. 
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Ďalej som našiel vo finan čnom pláne navrhnutý zisk, 

ktorý je len ve ľmi jemne nad nulou. 

Pokia ľ si pamätám, tak s návrhom na zvyšovanie cien 

vodného a sto čného plus teda takýto plánovaný zisk, to 

v minulosti bolo ozna čované za za tunelovanie a a a neviem 

či nie aj vlastizradu alebo nie nie čo podobného.  

Takže asi to ľko, ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Chce sa niekto ďalší vyjadri ť v diskusii  k bodu číslo 

tridsa ťpäť? 

Konštatujem, že nie. 

Pán poslanec, ja zareagujem na tú prvú časť, kde ste 

hovorili o stratách. To je ve ľmi dôležitý indikátor 

fungovania spolo čnosti Bratislavská vodárenská. Ja 

predpokladám, že o tom bude diskusia na riadnom val nom 

zhromaždení, pretože toto bolo mimoriadne kvôli pri jatiu 

úveru. 

Na riadnom valnom zhromaždení budú hodnotené výsled ky 

roku 2012 už oficiálne potvrdené auditorom aj po fi nančnej 

stránke aj po vecnej stránke. Predpokladám, že tam bude 

priestor uplatni ť tú pripomienku, čo ste avizovali. Ale 

dovtedy čakám, že tá vec bude vyjasnená. 
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A ke ď teda straty boli a nebudú len odhadované 

a potom, samozrejme, tú informáciu dostanete aj vy.  Pretože 

myslím, že zhromaždenie a dokonca sa mi zdá, že sa koná 28. 

28. júna. To je de ň po našom zastupite ľstve, čiže ešte pred 

tým budeme rokova ť o podkladoch a materiáloch, ktoré sú 

zaradené na jednotlivé valné zhromaždenia. Pretože tak ako 

sú konané vo val, vo spolo čnosti Bratislavská vodárenská, 

konajú sa vo všetkých mestských spolo čnostiach. Čiže budeme 

tých materiálov na júnovom zastupite ľstve ma ť viac. 

Takže ja Vám ďakujem za tú poznámku. Uplatním ju pri 

rokovaní o materiáli, ktorý bude prerokovaný na ria dnom 

valnom zhromaždení spolo čnosti Bévées.  

Keďže sa nikto nehlási, uzatváram možnos ť sa 

prihlási ť. 

Prosím návrhovú komisiu. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia tak, ako bolo predlože né, 

mestské zastupite ľstvo berie na vedomie materiály. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte  o tomto uznesení . 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťdva prítomných, 
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tridsa ťjeden za, nikto proti, nikto sa nezdržal, jeden 

nehlasoval. 

Konštatujem, že sme prijali platné uznesenie k bodu  

tridsa ťpäť. 

 

 

BOD 36 NÁVRH NA SCHVÁLENIE DOHODY O 

UROVNANÍ SO SPOLOČNOSŤOU INCHEBA, 

A.S. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

V bode tridsa ťšes ť rokujeme o Návrhu na schválenie 

dohody o urovnaní so spolo čnos ťou Incheba, akciová 

spolo čnos ť. 

Pán riadite ľ Gajarský. 

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

Ďakujem za slovo. 

Tento materiál pojednáva o vlastne dohode oh ľadne, 

ohľadne dividend, ktoré nám neboli vyplatené. Je to 

dividenda za rok 2010 vo výške. Nám nebola vyplaten á vo 

výške osemdesiatpä ťtisíc, alebo osemdesiatjeden tisíc. A 

dividenda za tok 2011 myslím vo výške sedemdesiatpä ťtisíc. 

K tomu nejaké úroky, poplatky a tak ďalej.  
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My navrhujeme tento materiál aj z časových dôvodov 

predloži ť a schváli ť, aby sme, my máme teda ústny súhlas 

a teraz pred sebou vidím aj list.  

Nesta čil som ho celý pre číta ť, ale vám poviem. Vlastne 

spolo čnos ť INCHEBA súhlasí s tým, že by v doh ľadnej dobe, 

teda ve ľmi rýchlo vedela uhradi ť obidva tieto záväzky vo či 

nám, ke ď sa s ňou dohodneme na tom, že, že by sme, že by 

sme ukon č, aj oni plánujú stiahnu ť zo súdu žalobu, ktorú 

majú vo či nám, ak, čo sa týka pozemkov, respektíve 

zastávky, ktorú, ktorú sme vybudovali časť, myslím Dopravný 

podnik aj my, na ich pozemku. Takže to sú ochotní s tiahnu ť 

a zaplati ť, zaplati ť tieto tieto dividendy. 

Je to samozrejme nie čo, čo, s čím ja nie úplne 

súhlasím, ako aby sme im odpúš ťali tieto úroky z omeškania 

a tak ďalej, ale z časového dôvodu sa priklá ňam k tomu, aby 

sme ich odpustili a mali čo najskôr tie peniaze na ú čte. 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pánovi riadite ľovi za uvedenie materiálu. 

Otváram diskusiu, do ktorej sa hlási pán poslanec K ríž 

ako prvý. 

Mgr. Oliver   K r í ž , poslanec MsZ: 

Ďakujem ve ľmi pekne za slovo. 
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Vážený pán primátor, ja ke ď som ten materiál prvý krát 

videl, tak som apriori bol rozhodnutý hlasova ť proti nemu, 

lebo je, pod ľa môjho názoru, to je nelogické, aby niekto 

nám z nejakou takou ve ľkou pompou vyplati ť peniaze, ktoré 

nám reálne zadržiaval a ktoré nám patria. A my tým,  za za 

to, že stiahneme žalobu na ňho na súde, ktorá je podaná 

a ktorú ur čite vyhráme a tým pádom dojdeme aj o tie penále, 

o ktoré sa súdime.  

Jedine čo ma presved čilo a budem hlasova ť za, je to čo 

spomenul aj pán riadite ľ, je tam to časové h ľadisko.  

My z toho vieme získa ť ove ľa viac finan čných, alebo 

viac finan čných prostriedkov, ale bude, museli by sme by ť 

veľmi trpezliví a čaka ť na rozhodovanie súdov. A žia ľ, 

v sú časnosti je hlavné mesto v takej finan čnej tiesni, že 

aj tieto peniaze jej pomôžu.  

Čiže ja za seba hovorím. Budem hlasova ť za tento 

návrh, ale len kvôli tomu, že potrebujeme peniaze r elatívne 

rýchlo. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Faktickou poznámkou reaguje pani poslanky ňa 

Dzivjáková. 

Ing. Zuzana   D z i v j á k o v á , poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem, pán primátor. 
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V reakcii na pána kolegu Kríža, dovolím si poveda ť 

a upozor, upriami ť vašu pozornos ť, že v tomto prípade je 

tak jednozna čne právo na našej strane a súdy ve ľmi rýchlo 

konali. Pretože my v januári 2013 sme podali návrh 

a v marci 2013 už rozhodol súd v náš prospech. Rozh odol 

v náš prospech s tým, že povinný je zaplati ť 

osemdesiatjeden tisíc plus devä ť percent z omeškania za 

každý de ň.  

Je to (poznámka: po čuť slová zo sály, nie je 

rozumie ť). 

Per anum, áno. To je ro čne. Per anum. 

Takže ja si myslím, že máme v sebe ve ľmi bonitný 

poukaz a takéto, takýto model správania by sme abso lútne 

nemali nejako prija ť, že náš akcionár bude vlastne 

v pozícii, že nám zdržiava vyplatenie dividend (gon g) 

a vlastne my ho v podstate úverujeme. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Faktickou poznámkou reaguje pán hlavný kontrolór na  

pána poslanca Kríža. 

Ing. Peter   Š i n á l y , mestský kontrolór hlavného mes ta 

SR Bratislavy: 

Vážený pán primátor, dámy a páni, žia ľ nezdie ľam 

optimizmus, ktorý hovorí pán riadite ľ a pán Kríž oh ľadne 

rýchlosti vysporiadania sa. A to práve vzh ľadom na list, 

ktorý ste dostali pred chví ľou na stôl. 
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Keď si pre čítate jeho spodnú časť, tak okamžite všetci 

budete vedie ť, že ko ľko ešte budeme čaka ť na to kým nám tie 

peniaze prídu. 

V tomto prípade, si myslím skôr, že má pravdu pani 

Dzivjáková, že tým súdnym konaním sa dostaneme k pe niazom 

ove ľa rýchlejšie,. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec Gašpierik. 

Ing. Libor   G a š p i e r i k , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Ja som to teda takto ne čítal ako pán kontrolór, ja len 

chcem poveda ť, že v zmysle záverov rokovania na finan čnej 

komisii a myslím, že aj následne na mestskej rade, sme 

povedali podporu tomuto materiálu pokia ľ bude vyrokované 

to, čo predpokladám je vyrokované. Lebo sú tu ešte 

v predmete asi ďalšie listy od Incheby, teda od pána 

Rozina. Ale musím poveda ť, že je to teda v súlade so 

závermi finan čnej komisie, pokia ľ toto bude doriešené, že 

tá podpora so strany komisie, alebo teda poslancov by bola 

pri schválení tohto materiálu tak, ako je to dneska  

predložené na stole. 
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Takže, čas, čas, neviem, ale myslím si, že vecne, je 

to teda naplnené tak, ako sme, pardon, to len 

v úvodzovkách, uložili pánovi primátorovi, aby vyk 

vyrokoval teda s našou spolo čnos ťou kde sme akcionári, so 

spolo čnos ťou Incheba. 

Ďakujem pekne. 

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. 

Takže my platíme úroky, pretože sme, potrebujeme, t eda 

máme návratné úvery. Nám niekto neplatí peniaze, my  mu 

samozrejme všetko odpustíme. Odpustíme mu to aj v t om 

prípade, rád by som poznamenal, že mestská časť Petržalka 

platí za vybudovanú časť Petržalského korza skoro 

tridsa ťtisíc ro čne nájom za pozemky. Čo je tiež dos ť taká, 

a je to na dobu neur čitú, už do sú časnej doby sa tam 

zaplatilo nejakých, ja neviem, sto, dvestopä ťdesiat alebo 

tristotisíc Eur len, len na tom nájme.  

My máme to ľko pe ňazí, že proste my nechceme, my 

nechceme ani úroky z omeškania, my nechceme ani pop latky 

za, za súdne trovy, ktoré z toho nám vznikli, my to  

odpustíme, my sme grand, my môžme.  
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A ja niekedy naozaj nerozumiem tomuto zastupite ľstvu , 

napriek tomu, že tu majú by ť ľudia, ktorí majú dba ť záujmy 

tohto mesta, tak obávam sa, že sa tak nekoná.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec Kríž. 

Mgr. Oliver   K r í ž , poslanec MsZ: 

Ja teda využijem interpeláciu na to, alebo môžem sa  aj 

riadne prihlási ť, ale chcem sa spýta ť pána riadite ľa, či to 

hodnotí tak jako to povedal pán hlavný kontrolór. L ebo to 

zásadne mení situáciu. Ak my tie peniaze nedostanem e 

v doh ľadnej dobe, tak potom naozaj dáva logiku to, čo 

hovorí pani poslanky ňa Dzivjáková, čaka ť na vyriešenie 

súdneho sporu a získa ť aj, aj penále.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ak dovolíte, odpoviem na to ja, pretože som rokoval  

s pánom generálnym riadite ľom, ktorý mi doniesol tento 

list.  

A ke ď vidíte tam ten škrtanec na konci toho listu, tak 

to urobil predo mnou, pretože predo mnou ho podpísa l 

a odtrhol z neho druhú stranu, kde bolo ešte nie čo 

napísané, čo si Incheba chcela čímsi podmie ňova ť. 
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Ja som vysvet ľoval, že tá prvá časť, jak je tam 

napísaná, to môže by ť naša dohoda a tá druhá časť o tom, či 

si zameníme pozemky, pretože by sme si tým vysporia dali 

vz ťahy, vrátane povedzme pozemku pod Petržalským korzo m, 

ako to navrhla na operatívnej porade pani námestní čka. To 

sa mi zdá cesta, ktorá môže by ť krokom číslo dva. 

Priznám sa, že ke ď som teraz ten list otvoril 

a pre čítal som si ho, tak som mal taký istý pocit ako pán  

hlavný kontrolór, ale naša diskusia s generálnym ri adite ľom 

bola taká, že platí to, že nebudeme sa navzájom žal ova ť, 

zaplatia nám, čo nám zaplati ť majú, my im odpustíme dlhy 

a na ďalšie zastupite ľstvo, lebo to sa nedá urobi ť na 

počkanie, urobíme to, že sa dohodneme na zámene pozemk ov, 

pretože my naozaj tam máme pozemky, ktoré sú vo vla stníctve 

Incheby a my ich využívame pre svoj vlastný prospec h. 

A v areáli Incheby sú mestské pozemky, ktoré zase v yužíva 

Incheba a mohla by, mohla by ich s nami zameni ť.  

To znamená, to je to, čo je tam napísané.  

Môžem teda poveda ť, že tak jak ten list je napísaný, 

tak sme o tom nediskutovali. Tie vecné, vecnú vec á no, ale 

nespájali sme to, že peniaze prídu vtedy ke ď. 

Tak je to tu síce napísané, písali to právnici 

Incheby, možno sme to mali pri tej diskusii upravi ť, ale 

bavili sme sa o tom, že prvé podmienky hne ď, ďalšie potom, 

ale peniaze musia prís ť hne ď. Ak neprídu a môžme to kludne 

napísa ť do nášho uznesenia, že kým nám nezaplatia, ni č sme 

neodpustili.  
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Jako, môžme toto urobi ť my a chráni ť svoj záujem, 

pretože jedine tá rýchlos ť, tak jak povedal pán poslanec 

Kríž, je ten argument, pre ktorý sme to sem s pánom  

riadite ľom predložili. 

Toľko z mojej strany, len na vysvetlenie, aby ste 

rozumeli tomu listu.ä 

Pán poslanec Gašpierik faktická. 

Ing. Libor   G a š p i e r i k , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Pán primátor, tak sa chcem spýta ť, či ste 

autoremedúrou zmenili vlastne to uznesenie a myslím , že 

potom by to bolo v poriadku, pokia ľ by teda to tak 

expliclitne odznelo, ako ste teraz povedali. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Predkladá to pán riadite ľ a myslím, že to zodpovedá 

tomu, tej dohode, ktorú sme urobili s generálnym 

riadite ľom. Čiže môžme to tak upravi ť. 

Pán riadite ľ, pán, čiže povieme to nahlas. Pripravíme 

si to, necháme odznie ť tie faktické poznámky. Pred 

hlasovaním povieme, aké je znenie uznesenia. 

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

Áno, je to ešte aj o tomto, že všetkým ukazujeme ak o 

sa dá s mestom dohodnú ť, lebo mesto potrebuje. Takže 

napríklad každý ďalší, ktorý, ktorý nám bude d ĺžať, tak 

vieme, že ke ď sa nám zaviaže, že nám zaplatí, tak to 

nevadí, že nám dva, tri roky bude d ĺži ť peniaze. Po troch 

mesiacoch, ke ďže my potrebujeme, tak on nám zaplatí, my mu 

odpustíme. 

Druhú vec, ktorú by som chcel poukáza ť, to je presne 

tá formulácia, že ke ď nám zaplatí, pokia ľ nám nezaplatí, my 

mu neodpustíme. Ale tu je problém toho časového termínu. 

Pokia ľ nám neu, nezaplatí do, a pochopil by som nejaký 

termín, 30. 6. alebo nie čo podobné. Ale ako formulácia, 

pokia ľ nám nezaplatí, je ve ľmi vágna, pretože on nám môže 

zaplati ť aj o tri roky a to neznamená, že. Ako tam musí by ť 

naozaj nejaký konkrétny časový údaj.  

Napriek tomu si myslím, že sa nejedná o malé peniaz e. 

A to zrazu, že sa chce Incheba dohodnú ť, nie je pre to, že 

súcitia s mestom, ale je to preto, že zistili, že m ajú 

veľmi slabú pozíciu. A mesto opätovne, ke ď má silnú 

pozíciu, tak z toho vycúva, ke ď má slabú pozíciu, tak sa 

ide bi ť, aby prehralo, prehralo každý súd. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec, nie je to celkom pravda, ja tu vidím 

rozdiel oproti všetkým iným sporom v tom, že my sme  

akcionárom tej spolo čnosti.  
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Mne príde trošku streštené, aby sa akcionár súdil s o 

spolo čnos ťou, kde má podiely a tváril sa, že je niekto 

cudzí. To sme aj my. My tam máme jedenás ť percentný podiel. 

A máme sa k tej spolo čnosti správa ť tak, že, ako, vy ste 

pre nás niekto, s kým sa nebavíme, lebo my chceme s vojich 

desa ťtisíc.  

Áno, stali sa veci, kde sme si nedoriešili veci 

v minulosti. Oni majú na nás ťažké srdce za pozemky, my 

chceme svoje peniaze, pretože nám patria. To je vše tko 

pravda. A teraz sme si uvedomili, že naozaj sa potr ebujeme 

ako akcionári a chceme sa rozumne dohodnú ť. 

To je to, pre čo h ľadáme dohodu s Inchebou. V žiadnom 

prípade to nie je a nemôže by ť precedens pre iné vz ťahy 

a iné spory, pretože tam tento vz ťah jednoducho nemáme. 

Pán poslanec Osuský faktická poznámka. 

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

Samozrejme ten poh ľad, pán primátor, ako ste povedali, 

je celkom tak jako plauzibilný na prvý poh ľad, že však sme 

akcionári, tak však to nie sú cudzí. O to viac by s om 

očakával, že sa k akcionárovi chová iný akcionár, ale bo 

spoluakcionár korektne. Teda, že ho nedoženie do si tuácie, 

že tento na ňho podáva žalobu.  

To znamená, ak je jeden z dvoch akcionárov gangster , 

tak sa zase nerozpla čem, ke ď ho žalujem. 
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Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Pani poslanky ňa Augustini č. 

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

Pán Osuský povedal asi zhruba to, čo som chcela 

poveda ť ja, že ke ď sme nedokázali my, ako akcionár ho 

donúti ť, aby nám tantiem vyplatil , tak logicky nastalo to , 

čo nastalo. Čiže ja by som ho tiež teraz nevnímala ako, ako 

niekoho, že to je naša sú ťa, sú časť, tak im to po ďme 

odpusti ť. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec Kor ček. 

JUDr. Tomáš   K o r č e k , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

No ja by som chcel iba pripomenú ť, že žiadny právny 

predpis nezakazuje súdi ť sa akcionárovi so spolo čnos ťou, 

ktorej je akcionár. 

Takže taktiež myslím si, že tento argument, ktorý s te 

povedali je irelevantný. 

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 Kríž. 

Mgr. Oliver   K r í ž , poslanec MsZ: 

Ja chcem navrhnú ť, aby tu odznelo pred hlasovaním 

a teda ak si to pán riadite ľ dokáže automede, autoremedúrou 

osvoji ť, aby to uznesenie nadobudlo platnos ť v prípade, ak 

do dvoch týžd ňov nám zacengajú peniaze na ú čte. 

Ak to tak nebude, tak nech je podmienené to uznesen ie, 

že neni platné. V tom prípade sa k tomu vrá ťme nabudúce 

zastupite ľstvo a ja zas skúsim aj spolu s ostatnými 

s petržalskými poslancami, zvolenými teda z Petržal ky 

mestskými, konkrétne aj s pani námestní čkou Kimerlingovou 

a skúsime využi ť túto situáciu, poviem to úplne otvorene, 

na to, aby sme kone čne doriešili pozemky pod petržalským 

korzom. A ke ď ho máme takýmto spôsobom ako keby, no nechcem 

nazva ť na lopate, tak budeme jednoducho tla či ť, aby sa 

v jednom balíku, nie v krokoch, lebo ten, ten doty čný už 

viackrát nedodržal svoje slová v minulosti, tak aby  nás, 

aby nás to, aby sme v jednom balíku vyriešili aj pe tržalské 

korzo, ak to nie je schopný do dvoch týžd ňov zaplati ť. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 
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Pani doktorka Muchová nám ponúkla riešenie toho 

problému, ktorý chceme časovo limitova ť veci. Lebo v tom 

uznesení, ke ď si ho pozorne pre čítate je tá podmienka, že 

dohoda je len vtedy, ke ď zaplatia. Tá dohoda je o tom, že 

zaplatia. 

Nie je tam časový termín. To pán poslanec Hr čka má 

pravdu. Pán riadite ľ na to chce zareagova ť doplnením 

uznesenia o druhý bod.  

Nech sa pá či. 

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

Ďakujem. 

Pani Muchová mi to tu pripravila.  

Ja by som to navrhol takto: V konaní na okresnom sú de 

spisová zna čka a tak ďalej s podmienkou, a číslo jedna by 

bolo, že sú časťou dohody bude záväzok spolo čnosti Incheba 

ukra, uhradi ť okrem nevyplatenej časti dividend za rok 2010 

vo výške osemdesiatjeden tisíc (poznámka: po čuť zo sály „a 

tak ďalej“), takisto záväzok vo výške sedemdesiatpä ťtisíc.  

To by bola prvá podmienka. A druhá podmienka, že do hoda 

bude podpísaná do tridsiatich dní od schválenia v m estskom 

zastupite ľstve, v prípade, že dohoda nebude podpísaná, toto 

uznesenie splat. stratí platnos ť.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ale my chceme peniaze, my chceme peniaze.  
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Čiže keby to bolo tak, že, že. Áno, tá druhá podmien ka 

by mala by ť o tom, že peniaze budú do 30. 6. uhradené, 

inak, inak tá dohoda stratí platnos ť. (poznámka:  vrava 

v rokovacej sále) 

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

Bude záväzok spolo čnosti uhradi ť do 30. 6., do 30 dní, 

ja to vidím pani Kimerlingová, ďakujem. Že do 30-tich dní 

bude uhradená, budú uhradené tie časti dividend, ktoré 

neboli vyplatené. Takže, takže. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Áno, inak to uznesenie stratí platnos ť. 

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

Presne tak. Čiže, číslo jedna, teda v podmienke číslo 

jedna bude aj dátum do 30 dní. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pani poslanky ňa Tvrdá, faktická. 

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

Ďakujem pekne, pán primátor. Ke ď som Vás dobre 

počúvala, Vy ste hovorili, že na zastupite ľstvo 27. 6. by 

ste predložili materiál na zámenu pozemkov. Ja si m yslím, 

že v tomto termíne by to bolo treba, aby to bolo dá vno 
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uhradené. To znamená, ja navrhujem termín 20. 6. Po kia ľ to 

nebude, sa nemáme o čom bavi ť. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Dajme tam teda 27. 6., aby sme mali tri týždne. 

A vtedy ke ď budeme o nie čom inom rozhodova ť, musia by ť veci 

na poriadku. Čiže ten termín by mal by ť do 26. 6., de ň pred 

zastupite ľstvom. Nebude uhradené, nebudeme rozhodova ť 

o tom, čo sme si povedali, že chceme tiež vyrieši ť.  

Čiže uhradené do 26. 6. Ten termín nebude 30 dní, al e 

termín bude 26. 6.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Ak nie sú žiadne ďalšie návrhy. 

Ešte pani poslanky ňa Dzivjáková. 

Ing. Zuzana   D z i v j á k o v á , poslanky ňa MsZ: 

Ešte naozaj sa vráti ť k tomu platobnému rozkazu. Viete 

si predstavi ť, aby súd dlho rozhodoval o tom, či mi máme 

nárok na vyplatenie dividend? Ke ď podá náš spolo čník odpor?  

Ja si myslím, že nie. Je to úplne čistý, krásny 

príklad toho, že ve ľmi rýchlo potvrdí sa právoplatnos ť 

tohto rozhodnutia. My budeme ma ť v rukách exeku čný titul 

a ktorýko ľvek exekútor si ve ľmi rád zgustne na firme 

Incheba a behom krátkeho času nám tento exeku čný titul 

zmení na finan čnú hotovos ť. 
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Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Súhlasím s Vami, pani poslanky ňa. Kludne to tak urobme 

a potom o dva roky prehráme súd o to, že sme neoprá vnene 

využívali pozemok spolo čnosti Incheba pred železni čnou 

stanicou Petržalka, lebo ten druhý súdny spor tiež vedieme 

a zaplatíme tých desa ť tisíc naspä ť. Teraz ich dostaneme 

a potom ich zaplatíme. 

Ak chcete toto dosiahnu ť, pokojne sa pustime tou 

cestou, lebo tam niekde sme. 

A my sa chceme dohodnú ť, aby ani jeden ani druhý spor 

sme neviedli, ale dohodli sa ako partneri. To je ce lé. 

Nech sa pá či, faktická poznámka. 

Ing. Zuzana   D z i v j á k o v á , poslanky ňa MsZ: 

Pán primátor, Vy v tejto chvíli vlastne potvrdzujet e, 

akceptujete správanie zodpovedných pracovníkov o to m, že my 

máme nevysporiadané veci? 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

No máme. My máme takých vecí milión. To Vám môžem 

citova ť. 
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Ing. Zuzana   D z i v j á k o v á , poslanky ňa MsZ: 

Ale, teraz v tomto prípade akceptujeme, že to je úp lne 

ako v pohode?  

Však ja si myslím, že za to, že nie sú vysporiadané  

pozemky, že táto situácia vznikla, za to sú zodpove dní 

konkrétni ľudia.  

Tak nemôže nám to by ť predsa jedno, že teraz druhá 

strana nás bude vydiera ť a my sa teraz sa dohodneme? 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pani poslanky ňa. 

Ing. Zuzana   D z i v j á k o v á , poslanky ňa MsZ: 

Tento model správania Incheby je absolútne 

neprijate ľný a my ho týmto spôsobom ho akceptujeme. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pani poslanky ňa, mne išlo len o finan čnú stránku veci. 

Pretože ja vás chcem informova ť o tom, že sme prehrali 

súdny spor koncom minulého roka za neoprávnené využ ívanie 

pozemkov pod Martinským cintorínom. 

Niekto si v roku 2007 kúpil pozemky a nás žiadal 

o dvojro čnú splátku neoprávnený prospech, to čo my chceme 
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po tých našich, tak to sme dostali my. Dostali sme pálku 

tristopä ťdesiattisíc Eur. Bez pardonu, bez ni čoho. 

Roky sme sa súdili, až to skon čilo súdnym rozhodnutím, 

že mesto zaplatí za neoprávnené využívanie pozemku na 

verejnoprospešné ú čely tristopä ťdesiat. 

Teraz máme pred sebou žalobu za jedenás ť miliónov, 

s iným partnerom, kvôli iným pozemkom, kde sme my t í, ktorí 

užívame a neplatíme nájomné. Ke ď toto prehráme, tak to tu 

môžme takto zabali ť a pýta ť sa, že prosím vás odchádzame. 

Preto zaznelo napríklad na nedávnom sneme ZMOSu 

požiadavka, aby toto štát riešil nejakým zákonným 

opatrením, pretože v podobnej situácii sú aj iné me stá 

a nevedia si poradi ť. 

Čiže sú situácie, kedy my ako mesto tiež využívame 

pozemky súkromných vlastníkov, neoprávnene, bez náj mu 

a mali by sme im za to zaplati ť minimálne dva roky.  

Pán poslanec Hr čka by povedal, však aj viac, ve ď sme 

slušné mesto. Lebo ke ď oni majú zaplati ť, tak aj my. Ale 

dva roky teda musíme zaplati ť.  

A to sme prehrali v tom Martinskom cintoríne, to mô žme 

prehra ť aj tu s tou Inchebou. Ja Vám len o tom hovorím. Ja  

nehovorím, že sa tak máme k sebe správa ť. Nemáme sa tak 

správa ť. My sa máme správa ť tak, že zaplatíme za to, čo 

užívame a oni nám majú plati ť dividendy. To je normálne 

správanie. To by sme chceli dosiahnu ť. Zatia ľ sa nám ani 

jedno, ani druhé nepodarilo. 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 06. júna 2013 

 443 

Čiže snažíme sa nájs ť model, aby sme sa takýmto 

žalobám navzájom na seba vyhli. Myslím si, že to by  bolo 

korektné v spolo čnosti, kde sme akcionár. Ni č viac, ni č 

menej. 

Prosím rozhodnite, dajte nám mandát na to, čo máme 

robi ť. A my sa pod ľa toho ako rozhodnete budeme správa ť 

a budeme tak postupova ť.   

Myslím si, že sme si to vysvetlili dostato čne presne. 

Keďže sa hlási ešte pán poslanec Dinuš, tak mu dám 

slovo. 

Nech sa Vám pá či. 

Bc. Martin   D i n u š , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Ja mám len otázku, že to nám potom nevadí stratenýc h 

štyritisíc Euro za súdne trovy a tieto veci? To len  taká 

drobnos ť, jakože to len tak vyhodíme do luftu? 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec, je to na Vašom rozhodnutí. Jak myslít e, 

že sa o ne máme uchádza ť prostredníctvom toho postupu, 

ktorý navrhla pani poslanky ňa, tak to rozhodnite. Je to bu ď 

tak, alebo tak. 

Pán poslanec Kor ček má faktickú. 
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JUDr. Tomáš   K o r č e k , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

No, ja sa potom čudujem, že sme takí ústretoví 

k pánovi Rozinovi, lebo ešte som si pozrel ten mate riál 

zmeny a doplnky a pod podnetom Nové Mesto 66 je tu podnet 

fyzickej osoby pána Rozina, ktorý podporil primátor  na 

develop, developerstve jeho pozemku. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec, ja viem, že chcete spája ť osobu 

a inštitúciu. Teraz rokujeme o Inchebe. Možno tam r az pán 

Rozin nebude, ale Incheba stále môže fungova ť. 

Čiže vo Vašom rozmýš ľaní to možno má nejaký súvis. Ja 

som presved čený, že to taký priamy súvis, ako ste to 

povedali nemá. 

Keďže sa už nikto nehlási do diskusie, nech sa pá či, 

otváram priestor pre návrhovú komisiu. 

Nech sa pá či, pani predsední čka. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Budeme hlasova ť o návrhu uznesenia tak, ako bolo nám 

pre čítané pánom Gajarským, teda schva ľuje dohodu 

s podmienkami jedna a dve. 
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Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Čiže termín zaplatenia 26. 6. To opakujem len nahlas , 

aby to bolo jasné. 2013 samozrejme. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Pre čítam radšej tie podmienky, aby bolo jasné obidve, 

lebo tu pán Kríž. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Najmä tú druhú, lebo tá prvá je tam napísaná. Ale 

môžte ako, ako celé uznesenie pre číta ť, ak chcete.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Teda schva ľuje dohodu o urovnaní so spolo čnos ťou 

Incheba, predmetom ktorej je poh ľadávka hlavného mesta vo či 

spolo čnosti Incheba, vymáhaná v súdnom konaní na Okresnom  

súde Bratislava V, spisová zna čka a tak ďalej 

s podmienkami, že  

1. že sú časťou dohody bude záväzok spolo čnosti Incheba 

uhradi ť okrem nevyplatenej časti dividend za rok 2010 vo 

výške 81 567 celých 92 Eur aj dividendy za rok 2011  vo 

výške 75 257 celé 44 Eur, ktolé, ktoré boli splatné   k 31. 

12. 2012, 
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2. že dlžná suma bude uhradená do 26. 06. 2013, ak dlžná 

suma nebude uhradená do tohto (poznámka: „do tohto“  omyl), 

toto uznesenie stratí platnos ť. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Počuli ste návrh uznesenia. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťšes ť prítomných poslancov, 

dvadsa ťjeden za, šiesti proti, ôsmi sa zdržali, jeden 

poslanec nehlasoval. 

Konštatujem, že sme prijali platné uznesenie k bodu  

číslo tridsa ťšes ť. 

 

 

BOD 37 INFORMÁCIA O NAKLADANÍ S KOMUNÁLNYM 

ODPADOM, REALIZOVANÍ SEPAROVANÉHO 

ZBERU A RECYKLÁCIE DRUHOTNÝCH 

SUROVÍN 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Otváram rokovanie o bode  číslo tridsa ťsedem. 

Informácia o nakladaní s komunálnym odpadom, realiz ovaní 

separovaného zberu a recyklácie druhotných surovín.   
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Materiál ve ľmi zodpovedne, podrobne a ve ľmi 

zrozumite ľne pripravila spolo čnos ť OLO.  

Vítam pána generálneho riadite ľa spolo čnosti OLO pána 

Romana Achimského a dávam mu priestor na uvedenie 

materiálu. 

Nech sa pá či. 

Ing. Roman   A c h i m s k ý ,     

Generálny riadite ľ spolo čnosti Odvoz a likvidácia odpadu, 

akciová spolo čnos ť: 

Dobrý de ň, 

tak materiál dokumentuje komplexný obraz o spolo čnosti 

vrátane genézy jednotlivých údajov za obdobie posle dných 

piatich rokov.  

No nachá... 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prosím, bližšie k mikrofónu, lebo Vás nepo čuť. 

Ing. Roman   A c h i m s k ý ,     

Generálny riadite ľ spolo čnosti Odvoz a likvidácia odpadu, 

akciová spolo čnos ť: 

No nachádzajú sa v ňom podrobné údaje o množstvách 

vyzbieraného odpadu za rok 2012. O formách zhodnote nia 

alebo zneškodnenia odpadu. Tu stojí za zmienku, že len dve 

celé sedemdesiat jedna percenta odpadov spolo čnos ť 
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zneškod ňuje. Zvyšný odpad bu ď zhodnocuje energeticky alebo 

materiálovo. 

Ďalej sa tu nachádza informácia o skladbe jednotlivý ch 

druhov odpadu, o štatistike pomeru zmesového komuná lneho 

a zmesového komunálneho odpadu a separovaného zberu . Tu je 

tiež zaujímavé, že dneská až dvadsa ťpäť všetkých zvozov 

komunálneho odpadu tvorí separovaný zber. Aby ste m ali 

predstavu, tak celkový po čet obslúh je tri aj pol milióna 

ro čne.  

Ďalej sú tu informácie o ekonomických ukazovate ľoch vo 

forme preh ľadu výnosov, ako aj nákladov spolo čnosti. Tiež 

tu treba poveda ť, že v roku 2011 a 2012 dosiahla spolo čnos ť 

najnižšie náklady za posledných desa ť rokov. 

Ďalej sa tu nachádzajú podrobné informácie o spôsobo ch 

zberu jednotlivých druhov odpadov komunálne, komuná lnych 

odpadov, vrátane všetkých štatistických údajov.  

A potom je tu záver, kde je poukázané na skutkový s tav 

v oblasti nakladania s odpadmi, vrátane pomenovania  

problémov, ktoré by sme mali v blízkej budúcnosti r ieši ť. 

Môžem poveda ť, že celým týmto materiálom sa nesie 

apelovanie na zachovanie systému, ktorý je vybudova ný na 

základe potrieb a požiadaviek hlavného mesta.  

No tento systém je od roku 2009 presmerovaním desa ť 

percent poplatku z komunálnych a drobných stavebnýc h 

odpadov čiasto čne narušený, pretože od tohto obdobia 

nevieme celkom nájs ť spolo čnú re č medzi, medzi v spolupráci 
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medzi jednotlivými mestskými časťami a spolo čnos ťou OLO. 

A nemá to dobrý vplyv na vnímanie tohto systému ob čanmi, 

rovnako aj dlhodobú ekonomickú stabilitu spolo čnosti. 

Ak máte k tomuto materiálu nejaké otázky, ve ľmi rád 

zodpoviem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ja ešte pridám do úvodného slova informáciu o rokov aní 

mestskej rady, kde sme sa dohodli, že tento materiá l bude 

predmetom spolo čného rokovania starostov mestských častí 

a mesta, pretože obsahuje závažné skuto čnosti aj vo vz ťahu 

k nakladaniu odpad, s odpadmi na úrovni mestských častí. 

Týka sa to aj tých spomínaných desiatich percent.  

Čiže tá otázka, ako majú fungova ť veci v meste súvisí 

aj s úrov ňou mesta, ktoré je zodpovedné za likvidáciu 

odpadu, ale súvisí aj s činnos ťou a aktivitami mestských 

častí. Čiže chceme to dosta ť aj do tej praktickej roviny 

a premeni ť si to na konkrétne kroky, ktoré urobíme preto, 

aby sme situáciu zlepšili.  

V závere materiáli sú navrhované kroky a opatrenia,  

ktoré bude treba rieši ť a ktoré nás čakajú.  

Myslím si, že tá správa naozaj dáva dobrý obraz o t om 

ako sme schopní postupova ť, ale hovorí aj o výsledkoch, 

ktoré dosiahla samotná spolo čnos ť pri nakladaní s odpadmi. 

Pretože dnes, z poh ľadu Slovenska, asi najviac separujeme 

práve v Bratislave. Separovaný zber je prednos ťou nášho 
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mesta. Rozvíja ho postupne, obyvatelia ho prijímajú . 

Samotná spolo čnos ť urobila ve ľ, ve ľmi propaga, ve ľký 

propaga čný projekt pod názvom Olompiáda, kde sa snažila 

a snaží zapoji ť školopovinné deti, ich prostredníctvom 

rodi čov. Má to ve ľkú odozvu. Deti proste zbierajú, tešia 

sa. Naozaj si myslím, že spolo čnos ť robí mimoriadne 

prospešné kroky preto, aby tá oblas ť nakladania s odpadom 

bola zvládnutá zo strany mesta a jeho organizácie l epšie.  

Niekedy narážame na legislatívu, pravidlá, ktoré tr eba 

zmeni ť, ale myslím si, že v tomto má Bratislava možnos ť ako 

člen Združenia miest a obcí Slovenska a Únie miest 

Slovenska vyvola ť legislatívne aktivity na úrovni vlády, 

aby sa niektoré veci nastavili lepšie a bolo možné tie veci 

rieši ť v prospech zhodnocovania, či energetického alebo 

materiálového tak, ako to hovoril pán riadite ľ. 

Toľko len, prosím, na doplnenia toho, čo ste dostali 

v správe. 

Otváram diskusiu, do ktorej sa ako prvý prihlásil p án 

riadite ľ Gajarský. 

Nech sa pá či. 

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

Ďakujem za slovo. 

Ja by som chcel na úvod pochváli ť spracovate ľa aj 

zodpovedného v jednej osobe za takýto materiál. Mys lím si, 

že je to ve ľmi dobre spracované. 
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Ja som mal k tomu iba jednu otázku a možnože to 

smeruje k tomu, čo tu bolo trošku aj spomínané oh ľadne 

mestských častí. Ja tam vidím dos ť výrazný pokles od roku 

2009 čo sa týka objemu celkovej, celkovej tonáže odpadu. 

A je to myslím hlavne v položkách zmesového komunál neho 

odpadu a objemov, objemného odpadu. 

A ja som sa chcel opýta ť, či je to, či si teda 

spracovate ľ aj zodpovedný myslí, že či je to teda hlavne 

spôsobené tou novelizáciou zákona, ktorá za čala plati ť od 

dvetisícdeviateho a kde sa presunula časť, ja neviem či to, 

nazvem to kompetencií na tie, na mestské časti. Či je to 

hlavne tým spôsobené. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán riadite ľ, samozrejme Vám dám slovo, aby ste 

odpovedali, ale najprv bude diskusia poslancov. Čiže ak 

môžte, robte si poznámky. 

Pán námestník Budaj, je ďalší prihlásený. 

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

Ďakujem. 

Všetci sme si všimli dobre vypracovaný materiál, te n 

si zasluhuje len pochvalu. 

Samozrejme, že pán riadite ľ nemôže otvorene poveda ť, 

že jeho topánka tla čí práve v tom, že mestské časti 
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odvážajú odpad na skládku. Necháva to práve na nás,  aby sme 

si to z materiálu zistili. Mestské časti neodvážajú do 

spa ľovne, pripadá im to drahšie. Neuvedomujú si možno 

naplno, že ak spa ľovňa nebude produkova ť, nebude pracova ť, 

tak nenazbierame na jej rekonštrukciu. Jednoducho, že ich 

spolupráca s mestom aj s OLOm je zákonitá, logická a nie je 

dobre h ľadie ť iba na aktuálne ušetrenie pár Eur, ale 

hľadie ť aj na to, že tu sa vytvára, vytvoril trvale 

udržate ľný systém nakladania z odpadom a že Európska únia 

bude žiada ť ešte ekologickejšie postupy, najmä pri 

niektorých druhov odpadu. 

Druhá poznámka.  

Teda ja si myslím, že by mesto malo otvori ť diskusiu 

so starostami a h ľadať riešenia, aby neprichádzalo 

k znižovaniu objemu a odvážaniu odpadu mimo, mimo n ašu 

firmu a mimo územia nášho mesta. 

Druhá poznámka je, že samozrejme ja aj cítim, že pá n 

riadite ľ upozor ňuje na to, že ho za ťažuje separovaný zber. 

Ale ja odporú čam, aj pánom poslancom do pozornosti, že 

akéko ľvek individuálne spoplatnenie separovaného zberu by  

bola ťažká cesta a pre túto zložitú dobu asi nerealistick á. 

A preto h ľadajme pre, pre OLO práve riešenie tam, kde 

je riešenie reálne a kde nespôsobí ob čanom ďalšie ťarchy. 

Preto, preto prosím, aj pána primátora, aby aj na z áklade 

tohto materiálu uvažoval o takých krokoch, ktoré by  vrátili 

odpad na spracovanie tam, kde sa spolo čne usilujeme 

financova ť trvale udržate ľný systém hospodárenia s odpadmi. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne pánovi námestníkovi. 

Keďže nevidím ďalšieho prihláseného, poprosím 

o reakciu pána generálneho riadite ľa. 

Nech sa pá či, pán riadite ľ. 

Ing. Roman   A c h i m s k ý ,     

Generálny riadite ľ spolo čnosti Odvoz a likvidácia odpadu, 

akciová spolo čnos ť: 

Tak, odpove ď na prvú otázku. 

Zmesový komunálny odpad klesol iba kvôli tomu, že 

klesla na úkor separovaného zberu. Čiže v tom balíku to 

množstvo odpadu, dá sa poveda ť je konštantné, len 

separovaný zber postupne narastá a oslabuje to množ stvá 

práve zmesového komunálneho odpadu. Takže tam k nej akému 

úbytku dochádza iba z tohto dôvodu. 

Ten úbytok, čo sa týka tých mestských častí, to je 

úbytok objemného odpadu a tento nám, tam som vlastn e aj na 

grafe vyjadril jak nám za posledné štyri roky klesá . A je 

to aj napriek tomu, že sme aj v minulosti urobili 

s mestskými časťami dohody, že majú špeciálnu cenu na 

spa ľovanie, ale samozrejme táto dohoda nepomohla.  

A čo mám informáciu, že na skládkach, na jednej 

dokonca bratislavskej, kon čí dvadsa ťpäťtisíc ton tohto 

druhu odpadu. Takže to je presne ten odpad, z ktoré ho nám 
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pätnás ťtisíc chýba, pätnás ťtisíc ton chýba v spa ľovni 

komunálneho odpadu.  

Sta čí takto? 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem ve ľmi pekne, pán riadite ľ. Myslím, že ste 

odpovedali na tú otázku pána riadite ľa magistrátu. 

Keďže sme tým uzatvorili rozpravu, ak chcete ešte 

nie čo doda ť na záver, nech sa pá či. 

Ing. Roman   A c h i m s k ý ,     

Generálny riadite ľ spolo čnosti Odvoz a likvidácia odpadu, 

akciová spolo čnos ť: 

Nie, iba ak pán, pán Budaj ešte na to, spa ľovňa versus 

skládky, na to chcem poveda ť iba jednu vec. Ten, tá 

metodika výberu poplatku po číta s tou cenou sklád, s tou 

cenou spa ľovania.  

Takže ke ď za spa ľovanie peniaze sa vyberú, tak nech sa 

na spa ľovanie aj použijú. Pretože samozrejme, to 

skládkovanie to skládkovanie je lacnejšie. Ale ke ď vyberiem 

za spa ľovanie a použijem na skládkovanie, tak ten rozdiel 

je, trošku taký silný výraz, možno parazitovanie na  tom 

systéme.  

Pretože ja v podstate vás nechcem presvied čať čo je 

lepšie, v podstate ja iba spravujem spolo čnos ť, v ktorej vo 
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finále majite ľmi ste vy. Takže chránim hospodársky záujem 

aj vás poslancov tohto mesta. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem ve ľmi pekne, pán riadite ľ. 

Uzatváram diskusiu o tomto bode programu. Vlastne 

v nej zaznelo aj závere čné slovo, čiže priestor má návrhová 

komisia. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Keďže nemáme iný nový návrh, tak budeme hlasova ť 

o pôvodnom návrhu uznesenia tak, ako nám bolo predl ožené 

predkladate ľom, mestské zastupite ľstvo berie na vedomie 

Informáciu o nakladaní s komunálnym odpadom a tak ďalej. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte  o takto navrhnut om 

uznesení. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Pán riadite ľ, samé zelené polí čka sú pri tom 

hlasovaní, čo znamená, že všetci poslanci podporujú tento 

materiál a prijatie aj uznesenia. 

Tridsa ťštyri prítomných, 

tridsa ťštyri za, nikto proti, nikto sa nezdržal. 
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Konštatujem, že sme prijali platné uznesenie. 

Ďakujem riadite ľovi OLA za uvedenie a komentovanie 

materiálu. 

 

 

BOD 38 INFORMÁCIA O REALIZÁCII VSTAVBY 

SKYBOXOV NA 5. NADZEMNOM PODLAŽÍ 

BUDOVY ZIMNÉHO ŠTADIÓNA O. NEPELU, 

ODBOJÁROV 9 V BRATISLAVE NA NÁKLADY 

HC SLOVAN BRATISLAVA, A.S. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

My pokra čujeme v našom rokovaní bodom číslo 

tridsa ťosem Informácia o realizácii vstavby skyboxov na 5.  

nadzemnom podlaží budovy Zimného štadióna Ondreja N epelu na 

náklady hokejového klubu SLOVAN Bratislava, akciová  

spolo čnos ť. 

Pán riadite ľ nech sa pá či. 

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

Ďakujem. 

Ja krátko uvediem tento materiál. 
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Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prosím mikrofón pre pána riadite ľa magistrátu. 

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

Pár slov. 

Teda hokejový klub SLOVAN oslovil hlavné mesto so 

žiados ťou o súhlas na vybudovanie osem skyboxov na piatom 

nadzemnom podlaží na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu .  

Tie. Celková podlahová plocha týchto skyboxov je 

stoosemdesiat metrov štvorcových, s tým že stavebné  

povolenie po čítalo aj so stav, s touto vstavbou týchto 

skyboxov, takže stavebné povolenie na túto vstavbu je.  

Je to prvá etapa. V druhej etape sa budú ďalšie, 

predpokladá sa, že sa budú ďalšie takéto skyboxy budova ť, 

tiež ďalších osem skyboxov. 

Mesto, potom čo bol tento materiál prediskutovaný na 

finan čnej komisii, mesto pristúpilo k tomu, že by sme 

namiesto toho, aby sme získali jeden skybox, teda a ko pre 

nás, ako pre hlavné mesto, tak namiesto toho by nám  HC 

SLOVAN platil ro čný poplatok za tieto skyboxy vo výške 

tridsa ťpäťtisíc Eur.  

To je všetko, ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 
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To bolo uvedenie materiálu.  

V prípade podrobností rokovaní a podobne je 

k dispozícii aj pán riadite ľ STARZU, pán Chynoranský. Takže 

ak budete ma ť otázky na ňho ako na spracovate ľa, ur čite vám 

ich zodpovie. 

Otváram diskusiu o bode číslo tridsa ťosem. 

Pán poslanec a starosta Pekár. 

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

Ďakujem ve ľmi pekne za slovo, pán primátor. 

Ja nadviažem na pána riadite ľa magistrátu. SLOVAN 

buduje skyboxy v na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu.   

Všetci dobre viete, že pri rekonštrukcii tohto zimn ého 

štadiónu SLOVAN hrával ligové zápasy u nás v Ružino ve na 

zimnom štadióne a tiež zostali po ňom VIP boxy v Ružin, na 

Ružinovskom zimnom štadióne.  

Vzhľadom na to, že SLOVAN už pôsobí v novej, alebo 

vynovenej športovej hale, ja som oslovil zástupcov HC 

SLOVAN, konkrétne pána Kraj čiho, s požiadavkou, respektíve 

žiados ťou, aby sme urobili dodatok k zmlu, k zmluve, ktorú  

má urobené SLOVAN, SLOVAN BRATISLAVA a. s. v Ružino vským 

športovým klubom kde mal využíva ť skyboxy na Ružinovskom 

zimnom štadióne do roku 2019 s právom prenájmu na ďalších 

desa ť rokov. 

Aj v ďaka tomuto materiálu, ktorý je predložený na 

rokovanie mestského zastupite ľstve sme sa dokázali dohodnú ť 
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a existuje už na svete návrh dodatku  zmluvy, kde, ktorý 

hovorí, že nájom bude dohodnutý na dobu ur čitú do roku, do 

31. 12. 2014, kde od podpisu tohto dodatku v Ružino ve 

budeme môc ť využíva ť skyboxy a po roku 2014 tieto skyboxy 

prejdú za symbolickú cenu do majetku Ružinova. 

Takže ve ľmi pekne ďakujem za tento materiál a podporím 

predložený materiál. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Diskutuje pán poslanec Osuský. 

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

Ďakujem pekne. 

Myslím si, že v zásade niet čo namieta ť. 

Mám len takú zásadnú otázku. Pri všetkých nájmoch o d 

kedy platia na základe zmluvy, do kedy platia. Či je nejako 

sankcionovaná inflácia, alebo či tá zmluva je pevná. 

A viete, možno je to osobná posadlos ť, ale vedomie, že 

Európska centrálna banka má pustené rota čky a priznám sa, 

že by ma ve ľmi netešilo  by ť pevne presved čený o ve čnej 

cene, stabilite a rozvoji Eura, ale, prosím, prepá čte 

euroskeptikovi, to znamená, že by ma zaujímalo, ak je to na 

dlhý čas, či budú plati ť tridsa ťpäťtisíc aj do skonania 

sveta, alebo bude to zmluvne, ke ď to postavia a všetko bude 
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sa uvažova ť o naviazaní na štandardnú štátom vyhlasovanú 

štatistickú infláciu každý rok v apríli. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Pán riadite ľ, odpovieme, len dáme priestor ešte pre 

dvoch poslancov, ktorí sú prihlásení a ja potom dám  slovo 

Vám, aby ste odpovedali na otázky, ktoré prípadne ďalšie na 

Vašu adresu zaznejú. 

Pán poslanec Borgu ľa sa hlási. 

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

Ďakujem za slovo. 

Ja som pôvodne tento materiál nechcel podpori ť. 

Nechcel som ho podpori ť preto, lebo sa mi zdá úplne 

nevhodné a zlé, že my ideme doji ť SLOVAN BRATISLAVA 

tridsa ťpäťtisíc Euro mesa čne, za to, že  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ročne. 

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

Ročne, prepá čte. To je jedno. Proste, aj ke ď Euro, aj 

keď Euro. Tridsa ťpäťtisíc Euro ideme doji ť SLOVAN 
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BRATISLAVA len preto, že máme pocit, že sa, že sa S LOVANU 

BRATISLAVA darí. 

Štandard vo svete je taký, že mestá svoje kluby 

podporujú, štedro podporujú.  

Madrid, mesto Madrid kúpilo od Realu Madrid futbalo vý 

štadión za trhovú cenu a následne to, ten štadión t ejto, 

tomuto klubu Real Madrid vrátilo za Euro, len pre t o, aby 

Real Madrid mal dos ť pe ňazí na to, aby mohol nakupova ť 

hrá čov. 

My sme, my vidíme, že SLOVANU BRATISLAVA sa darí 

a napriek, teda a preto, my mu chceme robi ť asi zle a pýta ť 

od neho tridsa ťpäťtisíc Euro. Pod ľa mňa je to celé choré 

a zvrátené.  

My by sme mali, čo však nie je možné vzh ľadom na našu 

finan čnú situáciu, tieto skyboxy vybudova ť na naše náklady, 

odovzda ť ich SLOVANU BRATISLAVA, nech má možnos ť si zarobi ť 

na nákup ďalších hrá čov a na ešte úspešnejšie 

reprezentovanie tohto mesta vo svete, ako to bolo d oteraz. 

SLOVAN BRATISLAVA minulý rok prvý krát bol v KHL. J e 

to klub s najnižším rozpo čtom KHL, napriek tomu postupuje 

do Playoff.  

Ja neviem ko ľkatí z vás sa tu intenzívne venujú 

hokeju, ale to, že postupujú do playoff sa rovná po maly 

zázraku. 
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Preto mi bolo nesympatické na za čiatku, že SLOVAN 

BRATISLAVA chceme takto doji ť. Pod ľa mňa by sme ho mali 

podporova ť. Chápem však, že mesto nemá peniaze a preto 

takýmto spôsobom sa snaží na zárobkoch SLOVAN BRATI SLAVA 

nejakým spôsobom participova ť. Lenže to nie sú zárobky. 

Jednoducho bereme SLOVANU BRATISLAVA peniaze, ktoré  by 

mohlo investova ť do ďalších hrá čov a ešte viacej 

reprezentova ť toto mesto. 

SLOVAN BRATISLAVA absolvoval minulú sezónu tridsa ť 

zápasov na území tohto mesta. Každý jeden zá abs, 

navštívilo desa ťtisíc ľudí. To znamená, skoro každý 

Bratislav čan, ke ď to boli ovšem Bratislav čania, skoro každý 

Bratislav čan došiel na hokej. Žiadna akcia tohto mesta nie 

je tak úspešná, ako práve hokej. 

SLOVAN BRATISLAVA má povinnos ť šes ť miliónov Euro 

dáva ť na hrá čov. To je, to je to, čo, za čo, čomu sa 

zaviazal pri vstupe do KHL.  

SLOVAN BRATISLAVA dáva milión a pol Euro na presuny  po 

celej Euroázii.  

SLOVAN BRATISLAVA dáva milión na réžiu. SLOVAN 

BRATISLAVA má dokopy náklady na jednu sezónu okolo desa ť 

miliónov Euro.  

Zo vstupného má tri milióny Euro. A vrátane do tých  

desiatich miliónov je ešte milión, ktorý dáva, dáva  tomuto 

mestu za prenájom tohto štadióna. 
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Zo vstupného má tri milióny ro čne, z skyboxov možno 

milión, šes ť miliónov sa mu nejako chvalabohu darí  získa ť, 

získa ť z reklamy.  

A okej, funguje to, preto my sme sa rozhodli, že id eme 

SLOVAN BRATISLAVA podoji ť. Ja to nepovažujem za správne, 

ako nestotož ňujem sa s tým, ale chápem, že tu vznikla 

takáto dohoda. A ke ďže nechcem tomu nejakým spôsobom 

bráni ť, tak preto tento materiál, ktorý tu je podporím. A j 

keď sa mi zdá nevhodné SLOVANU BRATISLAVA bra ť tridsa ť 

tisíc, tridsa ťpäť tisíc Euro, ktoré mohol da ť do hrá čov.  

Nehovoriac o tom, že SLOVAN BRATISLAVA  má štyristo  

detí, ktoré vychováva, ktoré vedie k hokeju. Aj na toto by 

sme mali prispieva ť a neprispievame. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec, dokázal si ve ľkú vec, pretože sa 

prihlásil takmer celý klub OKS a SaS  

(poznámka:  smiech v rokovacej sále)  

faktickými poznámkami. 

Takže ako prvý pán poslanec Osuský. 

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

Ďakujem pekne. 
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(poznámka:  so smiechom) Kolega Borgu ľa, keby ste na 

záver svojho vystúpenia povedali: a teraz ctení kol egovia, 

iste ste pochopili, že to, čo som hovoril bol fór , 

(poznámka:  smiech v sále) 

tak, bych to pochopil. 

Musím poveda ť, že predstava, že Španielsko je na ceste 

na hunt a robí tieto dealy s Estadio Bernabeu je na  

prokurátora. Poslal by som tam koho chcete, Draghih o, alebo 

koho, aby prelepil vchodové dvere do Estadio Bernab eu 

a napísal sfendováno, zhabané, exekúcia.  

Je vrchol predstava, že sa niekto má sklada ť na šport, 

ktorý z podstaty veci má na seba zarába ť. Predstava, že by 

sa da ňoví poplatníci v New Yorku skladali na fungovanie N ew 

York Yankees je zrelá na psychiatriu. Predpokladám,  že by 

ich rozviezli v sanitných vozidlách z toho zasadnut ia 

(gong). 

Už zoberem si druhú z dovolením. 

Keď United Emirates stavali štadión Manchestru  

(poznámka:  smiech v rokovacej sále) 

(poznámka: do re či poslanca Osuského hovorí 

predsedajúci) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec, pán poslanec, prepá čte, za čali ste na 

nádherne,  
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(poznámka:  smiech v rokovacej sále) 

ale druhá nie je, druhá šanca nie je.  

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

Aha, ale aj tak. Múdrym dos ť. sapientium sat.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec Dinuš, faktická poznámka. 

Bc. Martin   D i n u š , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Ja si myslím, že tu nebude asi vä čšieho fanúšika 

hokejového SLOVANA BRATISLAVA ako som ja, teda v zm ysle 

fandím SLOVANU BRATISLAVA, napriek tomu si dovolím tvrdi ť, 

že slová, ktoré tu zazneli z úst pána Borgu ľu sú no, 

povedzme to rovno, v tejto dobe dos ť neštandardné pod ľa 

mňa. 

Pretože klub, ktorý je súkromnou spolo čnos ťou, sám si 

má na seba zarába ť a my mu máme prispieva ť z pe ňazí 

daňových poplatníkov. Nesta čí, že si lístky kupujem? 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

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

Ďakujem. 

To, že prispievame na žiakov alebo dorastencov, aby  

vyrástli nejaké talenty, to ešte pochopi ť viem. Ale 

podporova ť profesionálov, ktorí zhodou okolností, ak si 

dobre pamätám, na nich ide z reklamy neviem či šes ťdesiat, 

či sedemdesiat percent trhu, ktorý ide na na reklamn ý, na 

hokejový reklamný trh, tak z toho berie SLOVAN. A p okia ľ 

som dobre po čul, tak všetky ostatné hokejové mužstvá na 

Slovensku uvažujú, že, alebo ve ľké množstvo z nich má 

problémy a budú musie ť zruši ť extraligu, pretože nemajú 

peniaze. 

Podľa mňa to neni trestanie, pod ľa  m ňa komercia je 

o tom, že nepredpokladám, že neviem v Mníchove Baye rn 

Mníchov má problém s tým, že potrebuje dotáciu z me sta. 

Myslím si, že tí fanúšikovia, ktorí tam chodia na t en 

futbal to, na tých vstupných, na dresoch a na ostat ných 

veciach zaplatia. 

Pokia ľ to vie na seba zaplati ť je to zdravé. Pokia ľ  

dávate príklad španielskych klubov, ktoré zhodou ok olností 

sú v stámiliónových stratách, to že to ešte nejakým  

spôsobom funguje je síce pekné, otázka znie dokedy?  Aj 

Grécko fungovalo aj (gong) iné krajiny fungovali, a le vždy 

niekde ten limit nastane. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 
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Pán poslanec Bendík. 

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

Ďakujem pekne za slovo. 

Ja by som iba pripomenul, že výstavba týchto skybox ov 

pre SLOVAN znamená podnikate ľský zámer s tým, že SLOVAN 

očakáva z toho zisk. To znamená, neviem si predstavi ť, že 

by, že by sa robil iba čisto z lásky k športu, k hokeju. 

To znamená, ak niekto o čakáva zisk, to znamená, bude 

mať z toho zisk, ja si myslím, že je férové, aby sme z  toho 

dostali nie čo aj my. 

Ďakujem. 

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, faktická. 

Ing. Peter   L e n č , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo, pán primátor. 

Ja by som rád uviedol na správnu mieru to tvrdenie,  

ktoré pán poslanec Borgu ľa povedal, že nepodporujeme 

mládežnícky hokej. A pán riadite ľ Chynoranský mi to ur čite 

potvrdí, že istým spôsobom dotujeme, dotujeme hokej , 

mládežnícky hokej Slovana aj Hoba Bratislava.  
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Možno by bolo dobré na to myslie ť aj ke ď sa schva ľuje 

rozpo čet pre STARZ alebo ke ď je závere čný ú čet alebo nie čo 

podobného. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Borgu ľa reaguje na faktické poznámky. 

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

Mestá, ktoré ste spomenuli, pán Osuský, New York 

podporuje všetky kluby, ktoré pôsobia v New Yorku. To som, 

to som ochotný sa o to s Vami stavi ť a dokáza ť Vám to. Tak 

isto Mníchov podporuje svoje kluby. 

A, a ja si nemyslím, že SLOVAN robí skyboxy preto, aby 

mal na ne zisk. Aby si Maroš Kraj či jazdil na lepšom aute, 

alebo aby mali vä čšie odmeny. Ja si myslím, preto to ide 

robi ť, aby mohol prenaja ť tie skyboxy, aby mal viac pe ňazí 

na réžiu.  

Je to klub s najnižším rozpo čtom v KHL.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ešte sa prihlásila z klubu OKS a SaS pani poslanky ňa 

Dzivjáková, ale žia ľ nemôžem jej udeli ť slovo pretože už je 

to mimo, mimo pravidiel. 
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Čiže, po tom, čo pán poslanec reagoval, sa už nedá 

prihlási ť. 

V našej diskusii nasleduje pani poslanky ňa Tvrdá. 

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

Ďakujem za slovo. 

Ja by som sa vrátila k materiálu a k uzneseniu.  

V apríli 2009 bolo právoplatné stavebné povolenie n a 

rekonštrukciu Zimného štadióna Ondreja Nepelu. V to m 

stavebnom povolení, tak ako už pán riadite ľ magistrátu 

uviedol, boli aj skyboxy na piatom nadzemnom podlaž í, ktoré 

sme vtedy volali lentilky. Neskôr ladvinky. Ke ď sa pozrete 

na ná črt tak, tak sa aj podobajú. Ale vzh ľadom na finan čné 

prostriedky, ktoré neboli a boli a neboli a nie sú,  tak sme 

nešli do rekonštrukcie piateho nadzemného podlažia.  

Sú na to projekt, je na to právoplatná projektová 

dokumentácia. V tom priestore ni č iné si neviem predstavi ť. 

Takže, myslím si, že dajme priestor a navrhujem, ab y sme 

súhlasili so vstavbou ôsmich skyboxov na piatom nad zemnom 

podlaží na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Faktickou poznámkou reaguje pán poslanec Dinuš. 
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Bc. Martin   D i n u š , poslanec MsZ: 

No, ďakujem, 

Ja, ja myslím, že asi došlo k nepochopeniu. Ja som 

nepovedal, že návrh nepodporím. Ja som fakt len pot reboval 

reagova ť na slová pána Borgu ľu. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Kríž, riadne prihlásený. 

Nech sa pá či. 

Mgr. Oliver   K r í ž , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo, vážený pán primátor. 

Tiež sa vrátim do histórie, tak isto ako kolegy ňa 

Tvrdá. 

Keď sme odovzdali alebo ke ď mesto vybudovalo štadión 

Ondreja Nepelu a boli v ňom skyboxi, ktoré, ktoré ja som aj 

vtedy predpokladal, budú prináša ť nemalé finan čné 

prostriedky z prenájmov, priznám sa, že v tej dobe som bol 

do ur čitej miery sklamaný, že hlavné mesto ich, okrem 

jedného, ktoré si nechalo na reprezentatívne ú čely, všetky 

ostatné posunulo za relatívne nízku nájomnú sumu Sl ovanu, 

ktorý ich ďalej prenajíma a viem, že má z nich nejaké 

nemalé zisky. Ale z odstupom času vidím, že tento krok 

nebol úplne taký najhorší, pretože neverím tomu, že  keby 

sme tie skyboxy prevádzkovali, tie sú časné, vo vlastnej 

réžii ako hlavné mesto, neverím tomu, že by sme dok ázali 

ich nato ľko efektívne prenaja ť. A hlavne neverím tomu, že 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 06. júna 2013 

 471 

by sme dotiahli sem KHL, to čo sa podarilo hokejovmu klubu 

Slovan. Čiže z tohto h ľadiska sa mi to zdá v poriadku. 

Ja sa pripájam k tomu argumentu, ktorý, ktorý použi la 

aj pani poslanky ňa Tvrdá. Ten priestor, kde sa tie nové 

malé skyboxy, horné, tak ich nazveme, budú teraz bu dova ť, 

je naozaj ur čený len na to jedno. 

A ak je taký dopyt po, povedzme podujatiach, ktoré sa 

konajú na štadióne, nie len hokej, ale na ostatné. Ja čo 

som tam bol na podujatiach, tak všetky boli takmer 

vypredané. Tak ak taký dopyt existuje, tak bolo by,  myslím, 

škoda. Nie len z finan čného h ľadiska, ale aj z takého 

celkového. Ak tí ľudia chcú tam ís ť sa na nejaké 

predstavenie pozrie ť, bola by škoda nedobudova ť tie 

skyboxy. 

Logické by bolo, keby sme mali na to dos ť pe ňazí, ako 

mesto, a vedeli by sme to vo vlastnej budove urobi ť za 

vlastné financie a následne tie, tie priestory pren ajíma ť 

efektívne ďalej alebo ich prenaja ť niekomu. No ale žia ľ na 

to finan čné prostriedky nemáme. A ja si myslím, že je 

celkom v poriadku ke ď to vybuduje športový klub a my z toho 

budeme mať navyše, navyše nejaký príjem. 

Ja si uvedomujem, že je to, aj tie ostatné skyboxy,  je 

je to ur čitý, je to ur čitá forma podpory toho klubu.  

Dalo by sa s tým polemizova ť do ur čitej miery, pretože 

keby sme tie aj iné skyboxy prenajímali vo vlastnej  réžii, 

tak z tých ut ŕžených finan čných prostriedkov by sme mohli 

podporova ť aj iné športy okrem hokeja na území hlavného 
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mesta. Ale opä ť, tá masová návštevnos ť zimného štadióna 

hovorí asi za všetko. 

Ja som ešte zvažoval, lebo ke ď sme diskutovali  

o tomto na grémiu, tak sa rozprávalo, že namiesto 

finan čného plnenia, ktoré ponúka hokejový klub, bola aj 

alternatíva, že by nám odovzdal jeden z tých 

novovybudovaných skyboxov s tým, že my by sme mohli  

následne s ním naklada ť, či už ho prenajíma ť ďalej alebo ho 

využíva ť na reprezentatívne ú čely, tak ako ten, ten, ktorý 

máme v tej nižšej rade. Ale je naozaj pravdou, že a si by 

sme to nevedeli efektívnejšie a zbyto čne by sme museli 

hľadať niekoho, kto by si ten skybox prenajal a takto mám e 

tie finan čné prostriedky viac-menej isté. 

Jediná alternatíva, ktorá možnože by bola ešte 

výhodnejšia pre mesto, ale nechcem ju komplikova ť, by možno 

bola taká, že v tej hornej rade by sme dostali jede n 

skybox, ktorý by sme ponechali na reprezentatívne ú čely 

hlavného mesta a ten ve ľký, ten ktorý máme aj dneska 

v držbe by sme sa snažili prenaja ť za viac ako tridsa ťpäť 

tisíc. A ja pevne verím, že by sme ho prenajali za viac, 

pretože mám informáciu, že firmy za tie ve ľké skyboxy 

platia sedemdesiat a viac tisíc ro čne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

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

Ďakujem pekne. 

Kolega Oliver Kríž hovoril o skyboxoch, že bolo by 

ideálne, keby v podstate sme ich tie, ktoré teraz e xistujú 

a sa využívajú prenajímali ako mesto. Ur čite je to pravda, 

ale v roku 2011 sme nemali na to, aby sme ich dovyb avili, 

ako mesto, takže preto si ich prenajíma Slovan, leb o on do 

nich investoval, respektíve si zobral leasing. 

A ešte som zabudla v mojom vystúpení poveda ť, že HC 

Slovan Bratislava pri predkladaní materiály, toho, toho 

prvotného, ktorý sme mali vo finan čnej komisii, tak bola 

ponuka jedného skyboxu z týchto osmich pre potreby hlavného 

mesta, tak ako je ten na nižšom podlaží. Ale práve na 

finan čnej komisii, nebolo to z HC Slovan, práve na fina čnej 

komisii vznikol návrh, aby nám vlastne tú hodnotu j edného 

skyboxu vzh ľadom na finan čnú situáciu mesta radšej (gong) 

zaplatili.  

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Pani poslanky ňa Dzivjáková. 

Ing. Zuzana   D z i v j á k o v á , poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem, pán primátor. 

Ja by som len rada upozor, teda upriamila pozornos ť na 

skuto čnos ť, teda domnievam sa, že nadštandardne podporujeme 
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hokejový klub Slovan. Jednak tým, že umož ňujeme hokejovému 

klubu splátkový kalendár. Zárove ň by som chcela teda, 

troši čku dozadu, pár, možno polhodinu, kedy sme schválili  

reštrukturalizáciu dlhu, to znamená úveru na rekonš trukciu 

zimného štadiónu. Znamená to, a to preto, že jednod ucho my 

nemáme síl ten úver spláca ť. Preto sa tu v tejto miestnosti 

súhlasilo s reštrukturalizáciou dlhu. 

A ešte sa vrátim do minula, ke ď sa hovorilo 

o vnútornom vybavení zimného štadióna a časť sa kryla aj 

úverom, vtedy sme boli, pán Osuský a ja dvaja za, d vaja 

proti tomu, aby sa čerpal úver na dodato čné vnútorné 

vybavenie zimného štadióna. O čakávali sme, že hokejový klub 

práve v súvislosti s konaním majstrovstiev sveta pr ispeje 

viac aj na tieto, tieto, na vybav, na samotné vybav enie. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pani poslanky ňa Tvrdá, faktická poznámka. 

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

Ja len chcem poveda ť, že prostriedky, ktoré boli na 

dovybavenie zimného štadiónu, neboli prostriedky na  

dovybavenie skyboxov. 

STARZ tam má svoje priestory aj dole sú prízemie, 

v podlaží tam boli iné veci, ktoré sa dovybavovali,  nie 

skyboxi. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Osuský, ako posledný prihlásený. 

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

Ďakujem pekne, pán primátor. 

Na úvod by som predoslal, že tento návrh podporím. 

A odhliadnuc od mojej priate ľskej polemiky s kolegom 

Borgu ľom chcem poveda ť jedno. To, že Slovan hrá KHL je 

dobrá vec. To, že sa skultúrnilo, vôbec fungovanie publika 

a celého toho na štadióne je naopak radostný protis mer 

proti vývoju napríklad na fotbalových štadiónoch v tejto 

krajine. Takže to všetko sú pozitíva. 

Ale musíme nepochybne aj poveda ť, že po známych 

peripetiách s výstavbami, nevýstavbami, renováciami , 

novostavbami štadióna pre majstrovstvá sveta, ku kt orým sme 

sa zaviazali bez toho, aby sme sa pozreli hlbšie do  kešene 

a nosite ľom nievý, ve ľmi významnej časti sekery sme sa 

stali práve my. 

Chcem zdôrazni ť a to je možno zdanlivo od veci, ale 

nie je to od veci, že Staré Mesto podporuje malé di evčatká, 

gymnastky v gymnastickom vinohrad, klubu Vinohrady pár sto 

eurami na prasknuté žinenky. Talentovanému vodákovi  sme 

dali príspevok na pádlo. Jedná sa o stovkové položk y, 

päťsto, osemsto. Pritom sú to nepochybne deti, aj ten vodák 

talentovaný, ktorý nie je z podstaty veci v pozícii , aby si 

svoj rozvoj talentu mohol hladko uhradi ť sám.  
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Zo školskej komisie, kolega Len č je toho svedkom, sa 

dozvieme, že na hry mládeže sme neposlali dvoch 

najtalentovanejších plavcov. Pretože ich rodi čia proste 

nemali na dopravu, ktorej zaplatenie bolo podmienko u. 

A poslali sme ďalších, ktorí tiež dobre bojovali, ale tí 

najlepší vedome ostali doma. To sú presne tie kateg órie, 

keď moja, môj svet hovorí, že tých máme podpori ť. 

Vrcholový šport, reklama, biznis. Všetko čo k tomu 

dnes už patrí, pre č je Coubertin. To je jasné. Jednoducho 

nemôže by ť nie len v situácii nášho mesta, ale v situácii i 

toho, že ke ď sme mali pred pár d ňami kontrolný de ň na 

renovácii budovy na Radlinského pre potreby ZUŠky, tak tam 

vyvstal problém, že sa ukázalo, že treba sanova ť ešte 

podhľady na najvyššom poschodí a jedná sa o tisícové 

obnosy. A chvalabohu, GIB sa ve ľmi snaží  vtesna ť sa do tej 

sľúbenej sumy.  

Teda ešte raz, to je inštitúcia, ktorá je logicky 

z podstaty veci na našich, na našej hrudi, o ktorú sa máme 

stara ť. 

Profesionáli, ktorých si kupuje Real Madrid na kont o 

dlhov svojej krajiny a ve ľkorysosti mesta sú 

donebavolajúci.  

A musím poveda ť, že pokia ľ ide o ten fakt, že jak sme 

radi, že hráme KHL, áno. Ale jak sa vravelo, když n emáš 

peněz, do hospody nelez. A človek sa má vystiera ť tak, akú 

dlhú má deku. A profesionálny šport, vrcholový 

profesionálny zárobkový šport, jednoducho nie je pr esne to, 
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o čom môžme s nonšalanciou rokova ť vtedy, ak rozmýš ľame, či 

dáme zdravotne ťažko postihnutým ú ľavu na cestovnom. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Tri faktické poznámky na toto vystúpenie. 

Pani poslanky ňa Dyttertová. 

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

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec, z celého srdca ste mi hovorili, to is té 

si myslím aj ja. 

Chcem podotknú ť, že na meste máme aj granty, ktoré 

rozde ľujeme tiež takým po sto eurách, po pä ťsto eurách, 

skupinám, ktoré, de ťom a mládeži v Bratislave, ktoré sa 

používajú na vo ľnočasové aktivity, vä čšinou sú to športové 

aktivity. A toto je potrebné. 

Skuto čne, často krát sa dohadujeme, že či im prida ť 

ešte pä ťdesia ť alebo sto euro, pretože nie sú peniaze. 

Ale ja som chcela sa opýta ť pána riadite ľa, že či máme 

v nájomnej zmluve, alebo ako je to ošetrené v nájom nej 

zmluve, že po ukon čení nájomného vz ťahu, či tieto skyboxy 

pôjdu do majetku mesta.  
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Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán riadite ľ Ti odpovie, pani poslanky ňa, teraz má 

faktickú poznámku pán poslanec Hanulík. 

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

Stále sa pozerám, že sme pri tridsiatom ôsmom bode.   

Neverím, že niekoho z nás tu ovplyvní táto diskusia . 

Každý má na to svoj názor a verím tomu, že bude hla sova ť 

tak, ako predtým. Nech sa naozaj prihlási ten, koho , kto 

zmenil názor. 

Naozaj to na ťahujeme a dneska to neskon číme. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Reaguje pán poslanec Borgu ľa. 

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

Ja len v krátkosti na pána Osuského. 

Áno, bez pen ěz do kr čmi nelez. Slovan išiel do KHL. 

Perfektne zvládol prvý rok. S najnižším rozpo čtom postup do 

playoff. My sme mu pomohli tým, že mesa čne sme skasírovali 

milión za nájomné za štadión. Teraz vidíme, že mohl i by sme 

ešte čosi viacej, tak teraz ešte tridsa ťpäť a som zvedavý 

čo príde ďalšie a ďalšie a ďalšie zastupite ľstvo. 
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Ja sa chcem len opýta ť, keby ten Slovan Bratislava 

nebol, kto by vlastne na tom štadióne bol. Povedzte  mi 

jednu jedinú akciu, ktorá by prilákala tristodva, 

tristotisíc ľudí v priebehu roka, ktorí sa na tom štadióne 

vystriedali a spokojní, s obrovským zážitkom odtia ľ 

odchádzali. Taká akcia v Bratislave nie je a bojím sa, že 

dlho nebude. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Vážení poslanci, ja by som vás chcel nabáda ť k tomu, 

že sa pozrite, prosím, láskavo na hodinky. Mnohí st e 

povedali, podporíme a diskutujete tu o španielskych  kluboch 

a neviem o čom všetkom. 

Máme prerokova ť ešte tridsa ťosem bodov programu. Chcem 

urobi ť krátku prestávku na ve čeru. Takže nechcem vás 

obmedzova ť v diskusii. Ja mám strašne rád tieto diskusie,  

(poznámka:  smiech v sále) 

pretože sú hodnotné a budú pou čením pre našich 

nasledovníkov, ke ď budú číta ť ako sme rozmýš ľali. Ale, 

prosím, miernite sa vo svojich váš ňach  a sústre ďte sa na 

podstatu veci. O ktorej ste všetci tvrdili, že Ó ká , my to 

podporíme. 

Pán poslanec Osuský. 

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

Veľmi stru čne kolegovi Borgu ľovi. Ja by som mu to 

povedal aj súkromne, ale ke ď už, tak len takto. 
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Áno, ve ľmi dobrá otázka. Kto by tam hral, keby nie 

Slovan? No, v živote by som v meste, ktoré bolo v t ej 

finan čnej situácii nesúhlasil s takouto drahou renováciou  

štadióna.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

pán poslanec, teraz ste sa prihlásili na pána posla nca 

Osuského, to som ja nezaregistroval a ve ľmi ma to mrzí, 

lebo máte faktickú na svojho kolegu. Predtým ste bo li 

riadne prihlásený, ja som vás registroval ako riadn e pri. 

(poznámka: hovor zo sály) 

Na pána Borgu ľu vôbec nemôžte reagova ť. Čiže to je 

dobré, že ste sa takto prihlásili. Čiže to nie je dovolené. 

Na inú faktickú nemôžete. 

Pani hlavná architektka, prosím o krátky vstup. 

Ing. arch. Ingrid Konrad,  hlavná architektka: 

Ja naozaj len krátko. 

Len, len popri týchto všetkých argumentoch ja by so m 

rada zdôraznila argument, že sa tu dokon čí, dokon čí 

architektúra toho priestoru, dotiahne a v tej, ke ď je už to 

stavebné povolenie, vlastne v tej kvalite ako bola ako 

architektonický celok.  

A to treba tiež, myslím si, za situácie aká je na t rhu 

a tak ďalej ve ľmi pozitívne hodnoti ť. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Gašpierik. 

Ing. Libor   G a š p i e r i k , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Ten finan čný model, ktorý je vlastne dneska položený 

na stole som navrhol na finan čnej komisii osobne a to 

aspektu toho, by som rád odpovedal kolegovi poslanc ovi 

Borgu ľovi, lebo ten finan čný model je teraz nastavený tak, 

že tieto finan čné zdroje získa Slovan vlastne z prenájmu 

tohto skyboxu, to znamená, že nejdeme mu čerka, čerpa ť 

z kapsy z nejakého iného biznisu.  

Ale vyložene nebudeme to užíva ť my ako mesto, nebude 

tu priestor na pride ľovanie rôznych lístkov a tak ďalej, 

a tak ďalej, ale si to bude prenajíma ť a z tohto prenájmu 

vlastne bude hradi ť tieto zdroje. Tie ostatné bude 

samozrejme takisto budú zdroje potom Slovanu, takže  si 

myslím, že tento model je absolútne výhodný ako pre  mesto, 

tak aj pre Slovan.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Uzatváram možnos ť prihlási ť sa do bodu dis, teda 

k bodu tridsa ťosem do diskusie. 
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Prosím pána riadite ľa Chynoranského keby reagoval na 

otázku pána poslanca Hr čku a otázku pani poslankyne 

Dyttertovej. 

Nech sa pá či. 

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) 

Ďakujem pekne. 

Myslím na otázku pána Osuského, nie pána Hr čku. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Alebo otázku pána Osuského.  

To bola otázka o časovej súvislosti, časovú súvislos ť 

ste chceli vedie ť. 

Nech sa pá či. 

(poznámka:  po čuť hovor z rokovacej sály) 

(poznámka: po čuť pána Chynoranského „áno, áno“) 

Inflácia, potom bola časová súvislos ť, potom bola 

časová súvislos ť a potom bola otázka pani poslankyne. 

Nech sa pá či. 
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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) 

Čiže na otázku tej inflácie alebo respektíve tie 

podmienky, ktoré sú v návrhu uznesenia je pod bodom  jedna 

a dve. My samozrejme zakomponujeme to do dodatku, čiže aj 

ten ro čný poplatok aj vlastne tie, ten zvýšený sank čný 

postih tam dáme a samozrejme tam uplatníme si aj tú  

infláciu. 

Len pre vašu ilustráciu, aby ste boli v obraze. My 

okrem týchto podmienok tam dávame ešte podmienky re alizácie 

tých stavebných prác. Jednozna čne pois ťujeme, že nájomca sa 

zaväzuje, že bez nároku na odpo čítanie z ceny nájomného 

bude budova ť tie skyboxy.  

Taktiež tam dávame, že nám musí predloži ť dve 

vyhotovania, vyhotovenia realiza čného projektu, musí nám 

predloži ť plán organizácie výstavby. Zodpovedá za všetky 

škody. Musí zabezpe či ť montáže mera čov. Samozrejme po 

vybudovaní nám musí do tridsiatich dní predloži ť aj 

kolauda čné rozhodnutie.  Taktiež na vlastné náklady musí si  

zabezpe či ť odvoz odpadu.  

A samozrejme tým, že sa to buduje za pochodu, tak 

počas konania kultúrno-spolo čenských podujatí, ktoré tam už 

máme zazmluvnené, tak samozrejme nesmie vykonáva ť žiadne 

stavebné práce.  

Čiže my to, proste tú zmluvu ošetríme v tom dodatku.  
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Čo sa týka časovú náväznos ť, to som nepostrehol, že 

o čo. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ja by som na to odpovedal. 

Pán poslanec, je to dodatok k zmluve. To znamená, t á 

časová súvislos ť, je to časovo ohrani čené tou zmluvou, 

ktorú máme.  

Myslím, že Vy viete presnejšie ako ja  do kedy trvá .  

Ale tou zmluvou skon čí aj tento dodatok a prejdú aj 

tie skyboxy do vlastníctva mesta. 

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) 

Áno. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Nejdeme na žiadny nelimitovaný čas. Má to presné 

ohrani čenie, lebo ideme formou dodatku k existujúcej 

zmluve. 
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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) 

Tá existujúca zmluva, jej ú činnos ť do roku 2021, do 

15. 6. 2021. 

A k otázke pani poslankyne Dyttertovej.  

Samozrejme potom vlastník Zimného štadióna Ondreja 

Nepelu nadobúda ku d ňu skon čenia nájmu do výlu čného 

vlastníctva to technické zhodnotenie, ktoré tam vyb uduje. 

Samozrejme vo výške zostatkovej ú čtovnej hodnote. A po 

dvadsiatich rokoch to bude vlastne odpísané, takže.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Pán poslanec, nemôžem Vám da ť slovo, lebo sme ukon čili 

rozpravu. Čiže Vy sa môžte iba pýta ť na nie čo, čo ste 

nedostali odpove ď od predkladate ľa. 

Takže nech sa pá či. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ja som teraz nerozumel správne tej odpovedi.  

Čiže Vy ste povedali 2021, ale ke ď to má by ť na 

dvadsa ť rokov, tak to nemá by ť 31? 

Respektíve ako to je. Tie predchádzajúce skyboxy, 

ktoré sú prenajaté, ktoré boli prenajaté v roku 201 0 boli 
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prenajaté na dvadsa ť a teraz, lebo nesedí nesedia mi tie 

časy, takže ešte raz by som  

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) 

Pardón, máte pravdu, tridsa ťjedna. Prepá čte, prepá čte, 

áno. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

A teraz už je to len osemnás ť rokov, lebo sme v roku 

trinás ť. Čiže to skon čí tým tridsiatymprvým rokom. 

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) 

Prepá čte, tridsa ťjedna, tak. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Áno.  

Ďakujem za to upresnenie, to stálo za to, aby sme si  

to vyjasnili. 

Dávam teraz priestor pre návrhovú komisiu. 

Nech sa pá či, pani poslanky ňa. 
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Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Budeme hlasova ť o návrhu uznesenia tak ako nám bolo 

predložené.  

Mestské zastupite ľstvo v časti A) berie na vedomie, 

v časti B) súhlasí s udelením súhlasu s podmienkami, k toré 

sú vymenované pod bodom jedna, dva, tri. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Nech sa pá či, prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťštyri prítomných, 

tridsa ťštyri za, nikto proti, nikto sa nezdržal. 

Konštatujem, že sme schválili platné uznesenie. 

 

Chcem vyhlási ť teraz ve černú prestávku, teda prestávku 

na ve čeru.  

Chcem vás požiada ť, že po prestávke ja musím na chví ľu 

odís ť v súvislosti s povod ňami.  

Ak by som sa nevrátil, v bode tridsa ťdevä ť, štyridsa ť 

a štyridsa ťjedna chcem, aby som bol prítomný. Čiže 

pokra čovali by ste bodom štyridsa ťdva za vedenia schôdze 

pani námestní čkou Kimerlingovou. 

Má s tým niekto nejaký problém? 

Nemá. 
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Čiže to považujem za schválené zo strany vás, ako 

procedúru. 

Vyhlasujem prestávku do dvadsiatej hodiny. 

A zídeme sa, dúfam, v takom istom po čte, lebo máme 

toho ešte dos ť pred sebou.  

V tejto rokovacej sále. Nie, nie, nie, práve naopak , 

pán poslanec. Po ďte pekne k nám.  

 

(prestávka od 19.20 do 20.00 h) 

(po prestávke) 

 

 

BOD 39 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: 

Dvadsa ťtri prítomných poslancov.  

Otváram rokovanie o bode číslo tridsa ťdevä ť. Je to 

Informácia o stave príprav Nosného dopravného systé mu 

v Bratislave a v jej regióne. 
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Dovoľte krátke úvodné slovo k tomuto materiálu. On je 

rozdelený na dve časti.  

Prvá sa týka prvej etapy, ktorá spája Šafarikovo 

námestie – Bosákova. Tu sa nachádzame vo fáze sú ťaže na 

výber zhotovite ľa, ktorá mala námietku. Naš ťastie tú 

námietku ten s ťažovate ľ stiahol 

Máme osem prihlásených spolo čností, ktoré sa uchádzajú 

o možnos ť zhotovi ť toto dielo. Komisia zasadá. Myslím, že 

ďalšie podrobnosti zverej ňova ť nie je možné. Ale zatia ľ som 

nepočul od nikoho, ani od poslancov žiadne pochybnosti 

o tom, že sú ťaž je vedená korektne a transparentne, aby sme 

mali výsledok v priebehu mesiaca júna a mohli uzatv ori ť 

zmluvu a pristúpi ť ku realizácii. Samozrejme to závisí aj 

od hladiny Dunaja a ja predpokladám, že dovtedy bud e 

hladina v normálnom režime. Čiže to je jedna sú ťaž, ktorú 

vedieme. 

Spustili sme aj druhú sú ťaž, ktorá sa volá Sú ťaž na 

výber stavebného dozoru, pretože takú požiadavku ma lo 

ministerstvo ako riadiaci orgán.  

Našim stavebným dozorom je práve spolo čnos ť METRO, 

akciová spolo čnos ť. Po čítali sme s tým, že to bude 

vykonáva ť aj ďalej a nazna čujeme vám v materiály, že môžu 

byť isté problémy, keby tú sú ťaž METRO nevyhralo. Ale ja 

predpokladám, že ponúkne najlepšiu ponuku a že bude  schopné 

túto funkciu stavebného dozoru plni ť. To znamená, ke ď 

prejde sú ťažou, tak môže naplni ť to, čo treba. 

Ostatné veci sú spojené s tým, že sme už oficiálne 

podali žiados ť o nenávratný finan čný príspevok. To je 
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ďalšia nová skuto čnos ť od minulého zasadnutia. Čiže teraz 

je to na ministerstve, ktoré posudzuje akým spôsobo m sa 

veci vyvíjajú.  

A v prípade, že všetky tieto tri procesy budú úspeš né, 

tak budeme môc ť podpísa ť zmluvu so zhotovite ľom a za čať 

realizova ť dielo, ktorého doba je plánovaná na dvadsa ťštyri 

mesiacov, s tým že posledné faktúry údajne majú by ť splatné 

v septembri 2015.  

Toľko  k prvej etape. 

K tej druhej etape. Máme pripravené, pripravenú 

dokumentáciu na územné rozhodnutie, ktorá ale vyvol ala  

veľmi negatívne reakcie zo strany Petržal čanov, pretože sme 

do nej naprojektovali v súlade s územným plánom mes ta 

štvorprúdovú cestu okolo budúcej elektri čky. 

Mali sme k tomu verejné zhromaždenie, kde ob čania  

vyslovili iný názor, čo sa týka tejto, tohto trasovania 

a požadovali, aby sme ten projekt zmenili.  

Riešime to spôsobom, ktorý vlastne nasmeruje tú 

diskusiu do architektonicko-urbanistickej sú ťaže, ktorej 

podmienky pripravuje pani hlavná architektka aj s ďalšími 

odbornými zamestnancami nášho magistrátu. Sú ťaž by mala by ť 

vyhlásená ešte v mesiaci júni. Chceme jej podmienky  

prediskutova ť aj s verejnos ťou, tak ako to navrhoval na 

minulom zasadnutí pán Dulla a pán poslanec Hr čka si to 

osvojil.  

Čiže chceme podmienky sú ťaže prediskutova ť 

s verejnos ťou potom, ke ď bude známy ví ťaz sú ťaže, pretože 
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tá sú ťaž musí by ť anonymná. Chceme ju urobi ť ako sú ťaž 

návrhov v zmysle zákona o verejnom obstarávaní. Tak  potom 

sa pristúpi ku spracovaniu štúdie. 

V materiály sme vám uviedli, že ak by výsledky sú ťaže 

boli k dispozícii v januári 2014, aký by bol plánov aný 

časový harmonogram na výstavbu diela.  

Mňa samého prekvapilo, že by sme stavali až do roku 

2018, respektíve 2019. Hovorím teraz o etape Bosáko va  - 

Janíkov Dvor. Kompletné dielo, ktoré bude ma ť elektri čkovú 

časť, bude ma ť samozrejme nejaké cyklotrasy, prie čne 

prepojenia a sú ťaž by mala odpoveda ť na to, ako má by ť 

riešený urbanizmus okolo elektri čky vrátane prípadne, 

prípadnej obslužnej komunikácie. Ur čite nie štvorprúdovej 

komunikácie, pretože s tou majú problém obyvatelia a aj 

predstavitelia Európskej komisie. 

Toľko asi aktuálna informácia, ktorú máte v materiály 

popísanú podrobnejšie. Ak sú treba nejaké detaily, 

pripravený je pán riadite ľ a samozrejme aj ja, odpoveda ť na 

vaše otázky. 

Otváram diskusiu. 

Pani poslanky ňa Tvrdá a faktická poznámka. 

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

Ďakujem pekne za slovo, pán primátor. 

Ja mám otázku, ako vidíte, že by sme časovo mohli 

dosta ť peniaze z Bruselu. Lebo nadväzujem na to, že ak bu de 

zmluva podpísa, mala by by ť podpísaná v júni, v júli 
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a peniaze v podstate budú meška ť, tak že či je to rozumné 

podpisova ť zmluvu, pokia ľ ich fyzicky nebudeme ma ť.  

Lebo ja mám takú informáciu, že ona ešte 

z ministerstva do Bruselu neodišla, tá žiados ť. Len neviem, 

či je pravdivá. Takže by som sa chcela spýta ť ako to je 

s peniazmi na most. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Pán poslanec Uhler. 

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

Ďakujem. 

Ja by som krátko predostrel, ako ja vnímam tento 

vývoj.  

Čo sa týka prvej časti, Bosákova, Bosákova a Šafá, 

a Šafárikovo námestie, tak tam to momentálne vyzerá  

povedzme celkom dobre. Vyzerá to, že do konca roku 2015 by 

to mohlo by ť hotové. 

Čo sa týka druhej časti Bosákova – Janíkov dvor, tak 

tam bohužia ľ musím skonštatova ť, že v ďaka tomu, že tam bola 

tá štvorprúdovka v dokumentácii pre územné rozhodnu tie sa 

nám to celé posunie až do polovice roku 2020 v lepš om 

prípade, čo v skuto čnosti znamená, že to bude o sedem 

rokov. Dá sa to prirovna ť tomu, že budeme robi ť dva a pol 

metra denne. Ak bude tak, ak pôjdeme ďalej týmto tempom, 
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tak do roku 2070 dobehneme v d ĺžke tratí Brno, samozrejme, 

ak oni zastanú. Bohužia ľ. Je to, je to ve ľmi pomalé.  

A považujem to za obrovský megaprojekt z poh ľadu 

Európskej únie. Pretože ešte nevieme kedy bude doko nčená 

tretia etapa a my na tento v podstate krátky úsek, dokážeme 

preklenú ť až tri programovacie obdobia Európskej únie. Čo 

je fakt neuverite ľné. 

Ja si myslím, že tu treba h ľadať kde sa, kde sa stala 

chyba a akým spôsobom sa to dá napravi ť. 

Za dokumentáciu pre územné rozhodnutie na druhú eta pu 

sme zatia ľ dali milión stoosemdesiat tisíc. Myslím si, že 

veľká časť týchto pe ňazí bola zbyto čne vyhodená do luftu.  

A nech mi nikto nehovorí, že štvorprúdovka bola 

v územnom pláne, bola opodstatnená. Nebola. Akonáhl e sa 

Starý most, ak ak sa funkcia Starého mosta zmenila 

z cestného na čisto železni čný, alebo teda elektri čkový 

most, tak bolo treba prehodnoti ť aj komunikáciu, ktorá na ň 

nadväzovala a nie to robi ť ú čelovo, kvôli developerom, 

ktorí to tam potrebujú vybudova ť. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Keďže sa nikto s poslancov nehlási, chcem vás 

informova ť, že sa do diskusie prihlásil pán Marcel Slávik a 
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chcem sa vás opýta ť, či súhlasíte s tým, aby dostal 

priestor na vystúpenie.  

Kto súhlasí s jeho vystúpením, prosím, zdvihnite ru ku. 

(hlasovanie) 

Konštatujem, že je to vä čšina. 

Pán Slávik, nech sa pá či, máte priestor na 

trojminútové vystúpenie. 

Občan   Marcel   S l á v i k :  

Dobrý ve čer pani poslankyne, páni poslanci, pán 

primátor, 

zazneli tu niektoré informácie, žia ľ ja mám pre vás 

veľmi zlé správy. Ve ľmi zlé správy z toho dôvodu, že 

informácia, ktorú predniesol pán primátor nie je ko mpletná 

a neobsahuje viaceré závažné skuto čnosti. 

Konkrétne tá, že 15. marc, pardon mája, pardon 15. 

mája som podával s ťažnos ť na Európsku komisiu v mene 

vlastníkov na Rovniankovej 14, pre nezákonný postup  orgánov 

Slovenskej republiky pre nesúlad ako s národnou 

legislatívou, tak s legislatívou Európskej únie.  

Sú tu precedensy, súdne rozhodnutia, napríklad 

v prípade Pezinskej skládky, kde teda jednozna čne Európsky 

súd rozhodol v prospech tých obyvate ľov a vydal také 

rozhodnutia, ktoré budú vedie ť kto, vies ť k tomu, že tá 

Pezinská skládka bude odstránená a je to ve ľmi nebezpe čný 

precedens aj pre projekt elektri čky. 
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Žia ľ tým, že samosprávne orgány nerešpektovali svojich 

obyvate ľov, tak ich dohnali k tomu, že musia využi ť naozaj 

všetky prostriedky, ktoré im Európska únia poskytuj e. Lebo 

okrem toho, že sme teda Bratislav čania, a som hrdý 

Bratislav čan, som aj hrdý ob čan Európskej únie a teda 

pokladám si za česť, že som Euroob čan a teda využívam 

samozrejme všetky tie možnosti.  

To ma ve ľmi negatívny vplyv na to, že je ve ľmi vysoká 

rizikovos ť, že tie pe ňažné prostriedky pre už tú prvú 

etapu, nehovoriac o tej druhej, nebudú. Samozrejme,  je tam 

riziko  aj to, že ak napriek tomu sa to prefinancuj e, 

Európska únia to neschváli, budeme  musie ť vraca ť a takto 

sa, je reálne riziko nútenej správy pre mesto desa ť až 

pätnás ť rokov. To je, čo sa týka prvej etapy. 

Druhá etapa je, že sa posúvajú termíny. Treba poved ať, 

že kvôli čomu sa posúvajú termíny. Kvôli tomu, že METRO 

Bratislava ako navrhovate ľ nemal spracované povinné prílohy 

pre územné rozhodnutie a pre výrubové konanie. To z namená, 

že nemalo posudzovanie vplyvov na životné prostredi e, 

nemalo EIU. A teraz v pondelok im uplynula lehota, aby toto 

predložili. Pod ľa mojich informácii to nepredložili. Takže 

je to jednozna čne lajdáckos ť a šuflikanskos ť roboty práve 

METRA Bratislava, ktorá sa samozrejme potom odráža aj potom 

v prístupe k svojim ob čanom ale, potom to musíme samozrejme 

nies ť všetci. 

No a  tretia informácia je tá, že pán primátor tu 

hovoril o návrhu pána inžiniera Dullu a že by bol r ád, keby 

potom tie návrhy, ktoré ďalej budú, boli konzultované 

s obyvate ľstvom a s verejnos ťou.  
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Ja tvrdím, minimálne za Rovniankovu 14, že my nechc eme 

len by ť konzultanti, my chceme by ť na tom procese 

zúčastnení partneri, chceme by ť v tých komisiách, chceme 

byť ú častní pri práci zastupite ľstva (gong), v orgánoch 

a tak ďalej. 

Ďakujem za pozornos ť, dovidenia. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem ve ľmi pekne pánovi Slávikovi.  

Ak dovolíte budem ve ľmi stru čne reagova ť na to, čo ste 

sa pýtali a čo ste komentovali. 

Pani poslankyni Tvrdej chcem poveda ť, že o žiadosti, 

ktorú sme podali, môže s kone čnou platnos ťou rozhodnú ť 

ministerstvo s tým, že do Bruselu tá žiados ť odíde a bude 

tam zhruba rok. Keby sme čakali na to, že sa potvrdí 

z Bruselu definitívne sem k nám, tak by sme ni č nemohli 

postavi ť.  

Tie procedúry sú tam zložité. Ale ak si ministerstv o 

zoberie na zodpovednos ť to, že rozhodne o tom, že peniaze 

pridelí, lebo má kladné stanovisko od odborného por adcu 

komisie, ktorý sa volá JASPERS a ten povie, že ten projekt 

je financovate ľný, odôvodnite ľný a tak ďalej, je potom 

veľká pravdepodobnos ť, že to tá komisia schváli. Ale na 

ten, procedúry sa jednoducho čaka ť nedá.  

Keďže ten objem tých pe ňazí je taký, aký je, tak 

vlastne to môže podpísa ť minister dopravy, ktorý je 
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riadiacim orgánom a tie peniaze formou predfinancov ania 

bude možné čerpa ť.  

Čiže my veríme, že sa to zúraduje takým spôsobom, ab y 

pri podpisovaní zmluvy sme vedeli, že áno. Lebo ja sa 

priznám, že ja zmluvu, ktorá nebude krytá peniazmi 

nepodpíšem. To hovorím nahlas a myslím, že by to ni kto 

z vás neurobil, pretože to by bola príliš ve ľká 

zodpovednos ť ak by sme si povedali, že my dáme sedemdesiat 

miliónov do diela, na ktoré nemáme kryté. 

Čo sa týka druhej etapy. Tá situácia je taká, že tá 

štvorprúdovka tam nie je nakreslená kvôli developer om, pán 

poslanec. Ja nechcem teraz ís ť do meritórnej diskusie, ale 

my máme výpo čty o tom, že aká je intenzita dopravy na 

vnútrosídliskových komunikáciách. A tá komunikácia B, teda 

stredná Jantárová tam bola plánovaná preto, aby na tých 

vnútrosídliskových komunikáciách bola normálna dopr ava. 

Tam chodí po vnútri Petržalky, po vnútrosídliskovýc h 

komunikáciách to ľko áut, ako chodí medzi Žilinou 

a Martinom. To nie je normálne. A ke ď tá komunikácia tam 

nebude, tak tie autá tam budú chodi ť ďalej. 

Argument, že Petržal čania si zvykli, je síce dobrý, 

ale, ale tak to nebolo projektované proste. Tam by sa dali 

úplne inak vyrieši ť veci. Ale nehovorím, že to je argument 

na štvorprúdovku. To je argument, pre čo je v územnom pláne.  

To, že ľudia s ňou nie sú stotožnení, že by chceli 

zachova ť priestor na ven čenie svojich psíkov, na relax, 

ktorý majú priamo pod domom, k ľud, ktorý tam o čakávajú, to 
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je pravda. Práve tí boli u nás na diskusii. A ja im  

rozumiem. Proste tridsa ť rokov žijú s tým, že tam ni č nie 

je. A zrazu im niekto povie, že tam bude elektri čka, možno 

nejaký rozvoj, pretože územný plán a rozhodnutia, k toré 

boli urobené v minulosti tam situujú napríklad do P etržalka 

City nejakú výstavbu.  

Tak to je. To je realita d ňa, s ktorou sa oni ťažko 

zmierujú, pretože majú pocit, že to má zosta ť tak, ako boli 

zvyknutí. 

Ale nechcem teraz obra ňova ť štvorprúdovku. Na tú chcem 

veľmi jednozna čne z tohto miesta poveda ť, že štvorprúdovka 

v Petržalke, novo postavená, nebude. Nebude postave ná, 

pretože to nie je našim cie ľom. Našim cie ľom je privies ť do 

Petržalky verejnú dopravu, to znamená verejná dopra va a jej 

nevyhnutná obslužnos ť v tej podobe, v akej to vymyslia 

architekti a urbanisti v tej urbanistickej štúdii. To je 

asi to riešenia. 

Čo sa týka podania na Európsku komisiu. Pán Slávik m á 

filozofiu, že jeho zaujíma to, čo sa deje na Rovniankovej 

a v jeho okolí. A to, že to ohrozí prvú etapu, pret ože on 

chce ma ť, podzemnú, podzemnú tra ť, ktorá by mu 

nespôsobovala hluk, na to síce má právo, aby sa toh o 

dožadoval, ale my na to nemáme finan čné prostriedky. 

A možno mu Európska komisia dá za pravdu a celý ten  projekt 

proste pôjde, pôjde do útlmu, pretože nebude možné ho 

financova ť, ke ďže budeme ma ť nejaký právny či procedurálny 

spor. 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 06. júna 2013 

 499 

Ja verím, že sa to nestane, lebo pán Slávik sa 

sťažoval na Bratislavský samosprávny kraj, s ťažoval sa na 

ďalšie orgány, ktoré zatia ľ skonštatovali, že neboli 

porušené jeho práva, že sa dodržali všetky procedúr y. Ja 

verím pevne, že takto pozorne to bude posudzova ť aj 

Európska komisia a rozhodne s najlepším vedomím a s vedomím 

ako to teda s tým sporom, či boli, alebo neboli dodržané 

práva je. 

Toľko z mojej strany krátka reakcia. 

Pán poslanec Hr čka sa ešte prihlásil, takže mu dávam 

slovo.  

Nech sa pá či. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Po Petržalke jazdím pätnás ť rokov a môžem vám poveda ť, 

že Petržal čania majú jeden zásadný problém. A vždy stoja 

s autom v jednej jedinej zápche a to je na mostoch.  

Absolútne nikdy, nikdy som nemal problém na Dolnoze mskej, 

na Einsteinovej, na Panónskej. Proste nikde nie je problém. 

Problém je v momente, ke ď prídem na Prístavný most, ke ď 

prídem Lafrancony, ke ď prídem ráno na esenpé čko. To je 

jediný problém. 

Čiže pribudnú, keby zrovna pribudlo desa ť prúdov, môj 

názor je taký, nech sú štatistiky akéko ľvek, hovorím jazdím 

takmer dennodenne pätnás ť rokov autom po Petržalke 

a z Petržalky do mesta a najvä čší problém je most. Mosty, 

mostná kapacita. Všetky ostatné veci, ja neviem, ti e si 

všímam ve ľmi pozorne, tie vidím, vnímam a vnímajú ich 
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všetci, ale neviem o tom, že by nejaký Petržal čan, ktorý 

jazdí autom sa s ťažoval na vnútrosídliskové alebo na 

vnútornú dopravu v rámci mestskej časti Petržalka.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem za Vaše vystúpenie, pán poslanec. 

Pán námestník Budaj. 

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

Neviem, či si to kolegovia v tej únave uvedomujeme, 

ale pán primátor práve ohlásil skuto čne to, čo sa od, od 

toho, od tej diskusie, ktorá tu bola pred asi mesia com 

zvažovalo. Čo sa na, na rôznych úrovniach diskutovalo 

s pani hlavnou architektkou, s dopravným inžinierom  

a s ďalšími odborníkmi magistrátu.  A myslím, že aj toto  je 

veľmi závažná správa, ktorá odznela, štvorprúdovka sa 

v Petržalke stava ť nebude, aj ke ď niektorí odborníci 

prízvukujú, že je, že ten územný plán tam zmysel ma l. 

Predsa len ten hlas ob čanov, ale aj reálne okolnosti 

nakoniec spôsobujú, že sa vyhlasuje sú ťaž na celkom iné 

urbanistické riešenie tohoto vzácneho územia.  

Ja som presved čený, že raz to budeme, hoci teraz to 

tak nevnímame, ale považova ť za jednu z dôležitých udalostí 

tohoto volebného obdobia, pretože to bola silná pol emika, 

verejná pozornos ť, silné odborné argumenty z jednej aj 

z druhej strany a myslím, že výsledkom bude komprom is, 
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ktorý dopravne zabezpe čí to územie, prinesie do ňho 

bezkolíznu ko ľajovú dopravu tak, ako sme si to 

predstavovali. A sú časne ve ľmi vyzdvihne to, čo teraz je 

zanedbané a dá šancu budúcim poslancom v Petržalke aj na 

meste neustále zdokona ľova ť túto zelenú chrbticu toho nášho 

druhého mesta, ktorým Petržalka je.  

Takže ja chcem pod čiarknu ť tento výsledok. A znovu 

poveda ť, že v tej únave si niekedy neuvedomujeme 

rozhodujúce zlomy a je správne, že rokujeme o detai le 

nejakej obchodnej zmluvy s rovnakou pozornos ťou a niekedy 

aj vytrvalos ťou ako o takých k ľúčových, s akými prejdeme 

takéto k ľúčové momenty. Ale takým k ľúčovým momentom je 

práve, práve toto rozhodnutie nebudova ť v Petržalke 

štvorprúdovú cestu ved ľa elektri čky. A ja som ho chcel 

podčiarknu ť.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Faktickou poznámkou reaguje pán poslanec Fiala.  

Stanislav   F i a l a , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Pán námestník, ja som si to samozrejme ve ľmi dobre 

všimol, ale na druhej strane nehodnotím to až tak t ak 

pozitívne, pretože vyhlási ť sú ťaž, kde vopred viem, že 

takto to ur čite nebude, to to tiež nie je celkom ako 
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najlepšie. Ak by náhodou tá sú ťaž dopadla tak, že tá 

štvorprúdovka tam má by ť a my sa na to ani nespýtame, tak 

to tiež nepovažujem za najš ťastnejšie riešenie. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán námestník Budaj reaguje na faktickú poznámku. 

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

Súťaž nemôže by ť na veci, ktoré, na ktoré nie je 

politická vô ľa. Sú ťaž bude na konkrétne zadania. A ke ďže 

mesto nemá finan čne pokryté vôbec žiadne cesty zo strany 

Európskej únie a rozpo čet dobre poznáte aký je, tak dokonca 

ešte aj keby sme tvrdohlavo trvali na tom, že ideme  cestu 

stava ť, tak nemáme ju za čo stava ť. 

Ale to, čo tu už, myslím, pán Uhler  zdôraznil je fakt 

že, ale aj ďalší diskutéri, že opodstatnenos ť ďalšej, 

ďalšieho dia ľni čného prepojenia, ak je on bez mosta, 

nerieši dopravnú situáciu Petržalky.  

Všetci by sme boli radi, keby riešila. Všetci by sm e 

to ochotne podporili. Most je ďaleko drahšia vec, než je, 

než je vybudovanie pozemnej komunikácie ale žia ľ nerieši. 

A Bratislavu, ak som dobre rozumel nášmu dopravnému  

inžinierovi, čaká ešte nieko ľko mostov kým dosiahne taký 

trvale udržate ľný vz ťah, (gong) stav aj s oh ľadom na všetky 

tie územné rozhodnutia, ktoré sme napríklad pri zme nách 

a doplnkov dve na petržalskej strane urobili. 
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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. 

Toto boli posledné príspevky v diskusii k bodu 

tridsa ťdevä ť. 

Pani predsední čka návrhovej komisie. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Budeme hlasova ť o návrhu uznesenia tak ako nám bolo 

predložené, mestské zastupite ľstvo berie na vedomie 

informáciu o stave Nosného systému MHD. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Dvadsa ťpäť prítomných, 

šestnás ť za, nikto proti, ôsmi sa zdržali, jeden 

nehlasoval. 

Konštatujem, že sme prijali platné uznesenie. 
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BOD 40 INFORMÁCIA O ROKOVANIACH SO 

SPOLOČNOSŤOU HENBURY DEVELOPMENT, 

S.R.O., SO SÍDLOM HODŽOVO NÁMESTIE 

2, 811 06 BRATISLAVA 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Bod číslo štyridsa ť je Informácia o rokovaniach so 

spolo čnos ťou Henbury Development. 

V materiáli máte záznam z rokovania, ktoré sa 

uskuto čnilo za  ú časti pána námestníka Budaja a mojej 

s predstavite ľmi spolo čnosti Henbury.  

Zatia ľ sme neprišli k dohode. Sú tam nazna čené tri 

alternatívy, ktoré sme diskutovali a snažili sa  po rozumie ť 

postoju druhej strany. Píšeme tam, že rokovania bud ú 

pokra čova ť, ale do dnešného d ňa sa zatia ľ neuskuto čnili.  

Viem, že má Henbura Development poradu k tejto téme , 

myslím v termíne zajtra a pravdepodobne budúci týžd eň alebo 

ten ďalší týžde ň bude ďalšie kolo rokovaní, čiže v júni 

budeme schopní poveda ť aj ďalšie informácie. 

V tejto chvíli je to zhruba to, čo som vás ústne 

informoval na minulom zastupite ľstve, ale máte to podrobne 

spísané, aby ste si vedeli urobi ť predstavu ako tie 

rokovania prebiehajú. 

Toľko z mojej strany k bodu štyridsa ť.  

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

Ďakujem. 

Ja som Vás interpeloval, že v akom stave je právne 

zastúpenie mesta v súdnom spore. Pýtal som sa a ter az 

z Vašej odpovede som sa dozvedel, že vlastne výbero vé 

konanie ešte nebolo ukon čené k tomu d ňu, kedy ste mi 

odpisovali na výber zastupovania na právne služby. Preto sa 

chcem spýta ť. Vzh ľadom  k tomu, že to bolo odsúhlasené 

niekedy v októbri 2011 a za chví ľku to bude dvadsa ťštyri 

mesiacov, tak sa chcem spýta ť, že či máte nejaký deadline 

do kedy si myslíte, že to bude ukon čené. Lebo naozaj som sa 

iba dozvedel, na všetky otázky skoro čo som dostal odpove ď, 

som dostal, som sa pýtal, som dostal odpove ď, že ešte 

prebieha výberové konanie, odpovieme Vám po jeho uk ončení. 

Tak len by ma zaujímalo, že kedy myslíte, že tie 

odpovede budem vedie ť dosta ť alebo pýta ť, kedy teda bude 

ukon čené výberové konanie. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Myslím, že by mi mohol pomôc ť pán riadite ľ magistrátu, 

pretože je sú časťou tej komisie a najmä sú tam poslanci. My 

tam máme viacerých poslancov, ktorí sú členmi výberovej 

komisie. Čiže možno by Vám vedeli poveda ť viac, ako ja.  

Pán riadite ľ, ak môžte zareagova ť, nech sa pá či. 

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

Áno, áno. Som dva krát prihlásený, pardon. 
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Áno, tam čo sa týka tej sú ťaže, my sme ju chceli 

zruši ť a da ť nanovo kvôli ur čitým okolnostiam. Neviem, či 

môžem úplne rozpráva ť, ale aspo ň k tomu procesu, ako, kde 

to momentálne je.  

Tam nastalo zo strany jedného z zo sú ťažiacich, jak by 

som povedal, odvolanie. Takže tie termíny stále bež ia, 

takže snažíme sa to ukon či ť nejak čo najrýchlejšie, aby sme 

mohli zase vyhlási ť sú ťaž. Ale je to momentálne v takomto 

stave. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem za vysvetlenie toho procesu. 

Keďže nevidím žiadneho ďalšieho prihláseného, 

uzatváram možnos ť sa prihlási ť.  

Slovo má návrhová komisia. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia tak, ako nám bolo 

predložené. Mestské zastupite ľstvo berie na vedomie 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte  o bode číslo 

štyridsa ť.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Dvadsa ťpäť prítomných poslancov, 

dvadsa ťjeden za, nikto proti, traja sa zdržali, jeden 

nehlasoval. 

Prijali platné uznesenie. 
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BOD 41 NÁVRH  NA ZRIADENIE PRACOVNEJ 

KOMISIE ZA Ú ČASTI ZÁSTUPCOV HLAVNÉHO 

MESTA SR BRATISLAVY, DOTKNUTÝCH 

MESTSKÝCH ČASTÍ HLAVNÉHO MESTA SR 

BRATISLAVY, MINISTERSTVA DOPRAVY, 

VÝSTAVBY A REGIONÁLNEHO ROZVOJA SR, 

MINISTERSTVA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 

SR, MINISTERSTVA FINANCIÍ SR, 

MINISTERSTVA PÔDOHOSPODÁRSTVA 

A ROZVOJA VIDIEKA SR 

A BRATISLAVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO 

KRAJA, ZA Ú ČELOM DOPLNENIA 

ŠPECIFICKÝCH POŽIADAVIEK NA 

PRIESTOROVÉ USPORIADANIE A FUNKČNÉ 

VYUŽITIE PLÔCH NA ÚROVNI MESTSKÝCH 

ČASTÍ – VINICE S BÝVANÍM 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Bod číslo štyridsa ťjeden je Návrh  na zriadenie 

pracovnej komisie, ktorá má rieši ť. Ja som to nechal 

nakoniec v programe na žiados ť pani poslankyne 

Krištofi čovej, ktorá chce k tomu vystúpi ť. Ktorá má rieši ť 

špecifické požiadavky na priestorové usporiadanie a  funk čné 

využitie plôch na úrovni mestských častí, ktoré by sa 

volali vinice s bývaním. 

Ako keby nová kategória v našom územnom pláne. 

Materiál pripravila a predložila a zodpovedá za ňho 

pani starostka Kolková, ktorá tu z pochopite ľných dôvodov 
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nemôže by ť. Takže ja ju týmto ospravedl ňujem. A chcem 

poveda ť, že materiál teda predložíme bez úvodného slova, 

skôr ako priestor pre vás, aby ste nám povedali, ak  máte k 

tomu nejaké pripomienky, aby sme mohli rozhodnú ť o tom, že 

tú skupinu vytvoríme. 

Budeme pripravova ť veci a zrejme sa premietnu 

v nejakých zmenách. V metodických zmenách, predpokl adám, 

územného plánu. Pokia ľ tá komisia k nie čomu zmysluplnému 

príde. 

Otváram diskusiu. 

Pani poslanky ňa Krištofi čová chce v nej vystúpi ť. 

Nech sa pá či, pani poslanky ňa. 

Ing. Alena Krištofi čová, poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Pre čítala som si tento materiál a samozrejme, že každý 

z nás by chcel vidie ť, aby všetky vinohrady, ktoré sú na 

úpätí Malých Karpát boli obrobené a vyzeralo to tu pekne, 

ako trebárs vo Francúzsku, ale tomu tak nie je.  

Vinohrady sa riešia už dlhšiu dobu, ale predpokladá m 

a teda som o tom presved čená, že nebola položená základná 

otázka, pre čo nie sú vinohrady obrobené. 

Trošku sa vrátime do minulosti. Pred revolúciou bol i 

vinohrady všetky v užívaní socialistickej organizác ie, čiže 

vlastník mal vinohrad na papieri ale nemohol ho obr ábať.  
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Vstupom do Európskej únie, jednou z podmienkou vstu pu 

bolo prerozdelenie pôdy, komasácia, a to bolo navra canie 

týchto vinohradov, ale navracanie pôdy pôvodným vla stníkom. 

Toto prebiehlo, prebehlo rôznym spôsobom.  

Ale už to neboli pôvodní vlastníci, boli to deti tý ch 

vlastníkov, alebo deti ich detí, lebo prerušená tu bola 

kontinuita. Je to otázka pä ťdesiatich rokov, to je skoro, 

to sú skoro dve generácie. 

Ľudia dostali naspä ť vinohrady. Dialo sa to rôznym 

spôsobom. Napríklad, poviem príklad. Z dvanástich á rov 

vinohradu dostal vlastník osem, štyri ári, štyri ár e boli 

šikminy. Alebo dostal vinohrad, ktorý je absolútne bez 

prístupu. O tom by mohol hovori ť, a nie je tu, aj pán 

starosta Muráns, Pilinský.  

Navrátili sa tieto vinohrady, ale navrátili sa ľuďom, 

ktorí žili systémom poplatným tej dobe. Dostali byt y 

v Petržalke ako mladí ľudia, tam žili a dostali vinohrad. 

Tí ľudia už nielenže stratili fortie ľ, ale nemajú už ani tú 

motyku, ktorou by to obrábali.  

A tu čítam teraz v tomto materiáli, že sa idú robi ť 

nejaké zásahy a jednou z vecí, ktorá ma ve ľmi pobúrila je 

tu, ja to budem interpretova ť, alebo teda budete robi ť na 

tých vinohradoch, alebo vám zvýšime dane. No to je 

absolútne neprijate ľné. Lebo toto je tu ako jeden 

z nástrojov ako dosiahnu ť to, aby sa tie vinohrady 

obrábali. 
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S tým rozhodne nemôžem súhlasi ť, lebo bez oh ľadu na 

to, m ňa sa to teda ozaj týka, lebo musím poveda ť, že 

Krištofi č je stará, nieko ľko storo čná ra čanská rodina. Naši 

predkovia tam prišli a zakladali tieto vinohrady. U stáli 

všetky turbulencie každej doby. Neustáli, bohužia ľ, týchto 

posledných pä ťdesiat rokov.  

Preto tento materiál nepokladám za vhodný, nepoklad ám 

ho za dotiahnutý dokonca. Lebo tu sú vymenované rôz ne 

inštitúcie, ktoré sa chcú zaobera ť týmto, ako rieši ť 

vinohrady, ale mne tu chýba ten základný člen, ktorý by tu 

mal by ť, niekto, kto práve zastupuje týchto drobných 

vlastníkov vinohradov. Lebo tí prví vedia, čo tam je 

potrebné, čo oni potrebujú, akú pomoc potrebujú aby vôbec 

sa tie vinohrady dali dokopy a aby boli v takej pod obe ako 

si to my predstavujeme.  

Takže tento materiál je pre m ňa skuto čne neprijate ľný. 

Ja by som bola ve ľmi rada, keby sa to prerobilo a možno 

v tom zmysle, h ľadať, ako pomôc ť týmto vinohradníkom a nie 

takto reštriktívne, ako zvyšova ť dane. 

Pekne ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Faktickou pán námestník Budaj. 
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Ján   B u d a j ,  námestník primátora a poslanec MsZ: 

Ja Vás chápem, pani poslanky ňa , že máte osobnú 

skúsenos ť a možno v rodine skúsenos ť a tak ďalej, ale 

musíte si uvedomi ť, že ob čania v rádovo státisícoch dostali 

reštituovanú po ľnohospodársku pôdu, aj inú, nie len 

vinohrady. Myslíte si, že ju obrábajú. Spravidla ti ež ju 

neobrábajú. Prenajímajú ju. Nemajú z toho ve ľmi ve ľký 

zisk,, ale tak sa vyvinula, proste, situácia.  

Skoro ni č z toho, čo komunisti zobrali tej generácii 

predošlej sa nedalo vráti ť tak, aby sa zopakoval ten čas a 

aby tu znovu boli gazdovia alebo malé firmy, alebo a tak 

ďalej a tak ďalej. 

Myslíte, tie státisíce ľudí, čo dostali 

poľnohospodársku pôdu majú teda všetci ma ť oprávnenie 

premeni ť ju na stavebné pozemky? Je taká pôda aj 

v Bratislave. 

Takže uvedomte si, že hovoríte o vinohradoch (gong)  za 

to, že ich nechali vlastníci spustnú ť a vyvíjajú tlak na 

zmenu na stavebné pozemky. Navyše tí. Čo vyvíjajú hlavný 

tlak, nie sú tí reštituenti, to Vy dobre viete. Tie  ve ľké 

parcely, o ktorých sa tu dnes hlasovalo, to nie je 

o drobných ro ľníkov, to je dávno poskupované na ve ľké 

developerské projekty. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 
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Keďže sa nikto sa ďalej nehlási, uzatváram možnos ť sa 

prihlási ť. 

Pani poslanky ňa bude ešte reagova ť na faktickú 

poznámku.  

Nech sa pá či. 

Ing. Alena Krištofi čová, poslanky ňa MsZ: 

Samozrejme, že je tu tá situácia, jak ste hovorili,  že 

sú tu developeri, ktorí skupovali tieto pozemky ale  

uvedomme si tú situáciu. Ke ď ten malý vlastník dostal ten 

vinohrad a nemal čo s ním robi ť a príde taká ponuka, že ho 

niekto odkúpi, tak samozrejme, že to príjme.  

Už dávno mala prís ť nejaká pomoc od štátu alebo od 

nejakých iných skupín po ľnohospodárskych z ministerstva, 

aby podporila týchto vinohradníkov, aby mohli na to m robi ť. 

Možno by k takejto situácii nedošlo. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Obávam sa, že tá diskusia bola príliš krátka, aby s me 

dokázali vyrieši ť problém vinohradov.  

Toto je o tom, že pani starostka chce dosiahnu ť cie ľ 

bývania vo vinohradoch. Teda spoji ť záujem človeka býva ť 

a náš záujem, aby vinohrady boli obrábané. 
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Možno je to nedosiahnute ľný cie ľ, ale pracovná skupina 

môže ten problém posúdi ť hlbšie, predloži ť nám výsledky 

svojej práce.  

Čiže ja s tým nemám problém, aby sme podporili návrh  

pani starostky. Ak budete ma ť iný názor, že to chcete 

dopracova ť, úplne v pohode, proste je na vašom rozhodnutí, 

či na základe vystúpenia pani poslankyne Krištofi čovej ten 

materiál schválite alebo nie.  

Tej téme sa ur čite budeme venova ť. Téma vinohrady je 

vážna a pre mesto ve ľmi dôležitá. Čiže neskon či touto 

krátkou diskusiou, ktorú sme absolvovali ve čer o pol 

deviatej na našom zasadnutí. 

Uzatváram možnos ť sa prihlási ť. 

Prosím návrhovú komisiu. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia tak, ako nám to bolo 

predložené. Mestské zastupite ľstvo po A) schva ľuje a po B) 

poveruje primátora. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte o uznesení, ktoré  

predkladá pani starostka Kolková. 

Nech sa pá či. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 
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Dvadsa ťsedem prítomných poslancov, 

desa ť za, nikto proti, sedemnásti sa zdržali. 

Konštatujem, že sme neprijali platné uznesenie k bo du 

číslo štyridsa ťjeden. 

 

 

BOD 42  SPRÁVA O VÝSLEDKOCH KONTROL 

VYKONANÝCH ÚTVAROM MESTSKÉHO 

KONTROLÓRA HLAVNÉHO MESTA SR 

BRATISLAVY 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Bod číslo štyridsa ťdva je Správa o výsledkoch kontrol 

vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného me sta 

Slovenskej republiky Bratislavy. 

Nech sa pá či, pán kontrolór, máte slovo. 

Ing. Peter   Š i n á l y , mestský kontrolór hlavného mes ta 

SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne, pán primátor. 

Dámy a páni, ve ľmi stru čne zhrniem tieto tri výsledky 

kontrol, ktoré máte predložené.  

Prvé dve sú následné opakované kontroly, kde sme 

kontrolovali plnenie opatrení z predchádzajúcej kon troly. 
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Konštatujeme v oboch prípadoch, že výrazná vä čšina tých 

opatrení, ktoré boli prijaté, bola splnená. 

Tretia kontrola bola kontrola nová. Bola to sná ď 

posledná škola, ktorú sme ešte doteraz neskontrolov ali od 

kedy tie školy prešli pod našu správu z bývalých ob vodných 

školských úradov.  

A spolo čným znakom všetkých týchto troch kontrol, by 

som povedal, je, je oblas ť majetková, pri čom, nie v plnej 

miere je staros ť a zodpovednos ť založená na kontrolovaných 

subjektoch. V prípade škôl jednozna čne je to otázka potreby 

doriešenia vz ťahu k plochám, priestorom, ktoré sa 

nachádzajú okolo alebo pod budovou školy.  

Tieto záležitosti ovšem už aktívne rieši jednak 

operatívna porada a jednak pracovníci magistrátu a verím, 

že aj tieto budú doriešené podobne ako ostatné nedo statky, 

ktoré zvykneme kritizova ť formou nájomnej zmluvy alebo 

čoskoro dostanete zverovacie protokoly. 

V prípade Mestského ústavu ochrany pamiatok zásadný m 

pochybením bolo nedocenenie ustanovenia osobitného zrete ľa 

na prelome roku 2010 a 2011. Obidva materiály sa vá m 

dostanú na stôl, už sú pripravené a už som ich teda  videl 

s tým, že plne riešia to, čo bolo opomenuté. 

Na úvod to ľko. 
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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 k bodu štyridsa ťdva. 

Keďže sa do nej nikto neprihlásil, prosím návrhovú 

komisiu. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia tak, ako nám predložil  

predkladate ľ, teda mestské zastupite ľstvo berie na vedomie 

správu o výsledkoch 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 ťsedem prítomných poslancov, 

dvadsa ťsedem za, nikto proti, nikto sa nezdržal. 

Konštatujem, že sme prijali platné uznesenie. 
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BOD 43 NÁVRH NA OPÄTOVNÉ PREROKOVANIE 

A URČENIE MESAČNÉHO PLATU 

PRIMÁTOROVI HLAVNÉHO MESTA 

SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Bod číslo štyridsa ťtri je Návrh na opätovné 

prerokovanie a ur čenie mesa čného platu primátorovi hlavného 

mesta. 

Materiál predkladá a uvedie pani námestní čka 

Kimerlingová. 

Nech sa pá či. 

Ing. Viera   K i m e r l i n g o v á ,     

I .  námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

Vážení kolegovia, v zmysle zákona 253 z roku 94 

o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí 

a primátorov miest predkladám, vlastne každoro čne, návrh na 

znovuschválenie platu primátorovi.   

V porovnaní, alebo teda tak. Za, ur čovanie platu je 

presne dané zákonom. Závisí od po čtu obyvate ľov od platovej 

triedy a najmä od priemerného platu zamestnanca 

v hospodárstve. 

Aj ke ď plat priemerná mesa čná mzda zamestnanca 

v hospodárstve vzrástla, tak navrhujem plat primáto rovi 
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v tej istej výške ako mal minulý rok, hoci pri zach ovaní 

koeficientu jedna celá šes ť, ktorý sme v minulosti 

schválili by to znamenalo zvýšenie platu. 

Takže plat primátora zostáva na tej istej úrovni ak o 

v minulom roku a schva ľujeme ho s ú činnos ťou od prvého 

januára 2013. Plat bude vo výške štyritisíc pä ťstotri eur 

mesačne.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Otváram diskusiu k bodu číslo štyridsa ťtri. 

Keďže sa do nej nikto nehlási, prosím návrhovú 

komisiu, aby predložila návrh na hlasovanie. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia tak ako bolo predložen é, 

mestské zastupite ľstvo opätovne prerokovalo a ur čilo plat 

primátorovi. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Dvadsa ťsedem prítomných, 
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dvadsa ťsedem za, nikto proti, nikto sa nezdržal. 

Schválili sme uznesenie k bodu štyridsa ťtri. 

 

Teraz za čína séria devätnástich obchodných verejných 

súťaží, ktoré predpokladám, že naoka, naozaj dokážeme 

zvládnu ť rýchlo. Dám vždy priestor na uvedenie pánovi 

riadite ľovi, pokia ľ to bude potrebné vysvetlí, ale pokia ľ 

nie, tak to zrejme bude bez úvodného slova. 

 

 

BOD 44 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PODMIENOK 

OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE NA NÁJOM 

NEBYTOVÝCH PRIESTOROV NA PRÍZEMÍ 

A MEDZIPOSCHODÍ STAVBY NA UL. 

LAURINSKÁ Č. 7 V BRATISLAVE, K. Ú. 

STARÉ MESTO  

+ 

SPOLOČNÁ ROZPRAVA K BODOM 44 AŽ 63 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Takže štyridsa ťštyri obchodná verejná sú ťaž na nájom 

nebytových priestorov na Laurinskej ulici v Starom Meste. 

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

Ďakujem za, za slovo. 

Ja by som navrhoval aj vzh ľadom ku krátkosti času, 

neviem, či to môžem navrhnú ť, ale hlasova ť jednotne 

o bodoch štyridsa ťštyri, štyridsa ťpäť a štyridsa ťšes ť. 

Neviem či s tým súhlasíte.  

Sú to tie isté, je to v podstate jeden priestor, ak o 

keby, Laurinská číslo 7. Tie závery finan čnej komisie aj 

mestskej rady sú rovnaké. 

Finan čná komisia odporú ča schváli ť s tým, že navrhuje 

súťaž realizova ť bez minimálnej, bez minimálnej výšky 

nájomného so zábezpekou dvadsa ťpäť percent ro čného 

tabu ľkového nájmu. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prosím, pán riadite ľ uviedol tie všetky tri body. My 

urobíme spolo čnú rozpravu a tri hlasovania. Aby bol 

poriadok tak, ako má by ť.  

Je to o tom istom, čiže spolo čná rozprava k bodom 44, 

45, 46. A potom hlasovanie samostatne, aby ste mali  možnos ť 

sa rozhodnú ť tak, ako treba. 

Faktickou poznámkou tú rozpravu otvára pán poslanec  

Lenč. 
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Ing. Peter   L e n č , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Výborný nápad, pán riadite ľ.  

Ja by som navrhol všetky tie body obchodných verejn ých 

súťaží zlú či ť do jedného, pokia ľ teda nie, nie sú tam 

nejaké kontroverzné, to by mohli teraz poslanci pov edať. 

Nie čo by sa z toho vybralo. Ale pokia ľ, pokia ľ tam ni č 

kontroverzného nie je, mohli by sme to  jednou rozp ravou 

a jedným hlasovaním všetko vybavi ť. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pani poslanky ňa Reinerová sa hlási do diskusie.  

Ing. Anna   R e i n e r o v á , poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Ja len doplním. Sú to body štyridsa ťštyri až 

šes ťdesiatpä ť, prosím,  jedným hlasovaním, ke ď sa dá. 

Ďakujem. 

Bez pä ťdesiatštyri. Nie nie. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Päťdesiatštyri bolo vypustené samozrejme, o tom 

nepochybujem. 

Ing. Anna   R e i n e r o v á , poslanky ňa MsZ: 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ja by som navrhoval tak, že môžme urobi ť spolo čnú 

rozpravu, na to rokovací poriadok pamätá. Môžme.  

Ak budete ma ť otázky ku ktorémuko ľvek bodu, 

(poznámka: po čuť pani poslanky ňu Reinerovú „áno“) 

 pán riadite ľ Gajarský, pán riadite ľ, alebo vedúci 

oddelenia je pripravený, ak nie, tým pádom rozprava  bude 

ukon čená ku všetkým a už budeme len hlasova ť.  

Ing. Anna   R e i n e r o v á , poslanky ňa MsZ: 

Áno. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Tak ste to mysleli. 

Ing. Anna   R e i n e r o v á , poslanky ňa MsZ: 

Nie, môžeme o všetkých hlasova ť naraz. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

My nemôžme, nemôžme. Ja to nemôžem dovoli ť. Ja 

nechcem, aby tu mal niekto pocit, že bol nútený hla sova ť za 

nie čo a s iným nesúhlasil. To sú tie balíkové riešenia,  

ktoré sa nikomu nepá čia. Ale tak, ,ako som to navrhol, to 

schodné je. 
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Ing. Anna   R e i n e r o v á , poslanky ňa MsZ: 

Dobre. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Spolo čná rozprava o bode štyridsa ťštyri až šestdesiat, 

šes ťdesia ťtri. 

Ing. Anna   R e i n e r o v á , poslanky ňa MsZ: 

Šesťdesiatpä ť. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ja, tam sú ale priamy predaj. Priamy predaj s cenov ou 

ponukou by som už nechal inak. Obchodné sú ťaže kon čia bodom 

šes ťdesiattri. 

Čiže sme štyridsa ťštyri až šes ťdesiattri, to je tých 

devätnás ť bodov. 

Ak je potrebné, ja dám ešte priestor pre pána 

riadite ľa, aby niektoré veci dopovedal pre tie ostatné 

body. Dám priestor pre vás. A potom budeme hlasova ť. 

Slovo má pán poslanec Hr čka. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 
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Čiže ja takisto s týmto jednotná rozprava pre všetky  

body súhlasím.  

Opätovne oce ňujem, že sú všade aktuálne znalecké 

posudky. Ja som si však všimol jednu drobnos ť, ktorá je 

v týchto bodoch a teda v jednom bode je ve ľmi výrazná. To 

je bod pä ťdesiatdevä ť.  

Sú tam nové znalecké posudky ale k niektorým týmto 

pozemkom,, teda k predajom, ktoré sa idú robi ť obchodnou 

verejnou sú ťažou existujú aj staršie znalecké posudky. 

Preto ma trošku mrzí, že v tých materiáloch nie sú 

spomenuté, že existujú. Aspo ň by sa to dalo porovna ť.  

A bod pä ťdesiatdevä ť je práve taký bod, kde sú časný 

znalecký posudok je dva milióny šes ťstopä ťdesiattisíc, 

alebo dva milióny osem osemstopä ťdesiattisíc ale posudok 

z roku 2010 bol na tri milióny šes ťstopä ťdesiattisíc na to 

isté. Rozdiel je tam viac ako osemstopä ťdesiattisíc.  

Keďže nemám k dispozícii znalecké posudky, len som 

chcel vedie ť aký tam môže by ť dôvod. Lebo z toho čo som 

porovnával, je to tá istá parcela, tá istá stavba. Pri 

porovnaní pozemkov, predchádzajúca cena pod ľa znaleckého 

posudku pozemku bola dva milióny šes ťsto, pod ľa dva milióny 

päťstopä ťdesiat. Čiže tam je rozdiel len nejaké smiešne dve 

percentá. Ale budovy zrazu z jedného milióna klesli  na 

tristopä ťdesiattisíc. A tam je najvä čší rozdiel.  

Čiže tie materiály, ktoré som mal som si poporovnáva l, 

pri tých jednotlivých neboli až také výrazné zmeny ale pri 

tomto tá zmena bola obrovská, pretože tam je vyše, 

približne osemsto tisíc eur je rozdiel v cene. 
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Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Zareagujeme na to, pán poslanec. 

Pán riadite ľ Gajarský k tejto spolo čnej rozprave. 

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

K tejto spolo čnej rozprave. 

Ospravedl ňujem sa, ja som po po diskusii s pani 

hlavnou architektkou by som chcel stiahnu ť bod 

päťdesiatpä ť. By som mal poveda ť ... 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

To je dobrá správa na ve černé rokovanie, ke ď sa nie čo 

sťahuje. 

(poznámka: zasmiatie) 

Je to po dohode s pani architektkou a zrejme ten 

materiál príde neskôr ale v inej podobe. 

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

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Päťdesiatpä ťku, pä ťdesiatpä ťku riadite ľ stiahuje. 

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

Svoradova, pokia ľ dobre hovorím. Áno, Svoradova.  

A tak isto materiál číslo šes ťdesiat, by som chcel 

opravi ť autoremedúrou uznesenie a teda vy ňať vodomernú 

šachtu z predmetu predaja. Mali sme tu aj tú pani, ktorá 

o tom diskutovala. Pán Šindler ma o to tiež poprosi l, takže 

nerobí nám to problém a autoremedúrou by som chcel,  to je 

pre návrhovú komisiu, vy ňať vodomernú šachtu z predmetu 

predaja. 

Ďakujem.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Výborne.  

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

Povedzte ho Vy, pán poslanec. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec, prosím, faktickou poznámkou môžte 

zareagova ť na pána riadite ľa Gajarského. 

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

Ďakujem pekne za slovo. 

V bode šes ťdesiat by som, tak ako tu predniesla pani 

doktorka Valentová, vy ňať a autoremedúrou pána riadite ľa 

Gajarského v tom schva ľuje, návrh uznesenia schva ľuje vy ňať 

parcelné číslo 2937/19 zastavané plochy a nádvoria vo 

výmere tri metre štvorcové, to je presne ten pozemo k, kde 

je tá vodomerná šachta. Čiže to nie je predmetom predaja. 

Ostatné je tak ako bolo v návrhu. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ostáva sú časťou predaja. 

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

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán riadite ľ, toto ste zrejme chceli vy ňať. Čiže teraz 

to pán poslanec upresnil. 

Ja by som bol rád, keby sme odpovedali na bod 

päťdesiatdevä ť. To je zrejme otázka na pána vedúceho 

oddelenia. To čo sa pýtal pán poslanec Hr čka, ako došlo 

k tomu zníženiu hodnoty budovy, či na to  vieme reagova ť. 

Vy pán vedúci alebo možno kolegy ňa. 

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: 

Ja ako v prvom rade. Neviem či som to úplne správne 

zachytil, že ste hovoril, že, že viete, že nie je z nalecký 

posudok.  

Ten znalecký posudok je tuná a je uvedený. My sme s a 

dohodli, že všetky informácie budú uvádzané. Čiže výška 

a cena znaleckého posudku v materiály v dôvodovej s práve 

je. Tých tri milióny šes ťstopä ťdesiatsedem tisíc tristo.  

A čo sa týka zníženia tej ceny, my sme sa takisto 

pýtali znalca, akým spôsobom k tomu dospel. Ako bol a 

vyhlásená sú ťaž. Nikto sa do nej neprihlásil. Čiže znalec 

pravdepodobne zoh ľadňuje aj tú situáciu na tom trhu aj tu 

akým spôsobom sa tie ceny vyvíjajú. Čiže je to porovnávacia 

metóda. 

Myslím, že vy o tom viete asi viac, ako ja. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

To bol dobrý pokus, ale nebol platný, nebol platný.  

(poznámka:  so smiechom a aj smiech v sále) Dobre.  

Prosím sú nejaké ďalšie príspevky do tejto spolo čnej 

diskusie o obchodných verejných sú ťažiach? 

Konštatujem, že nie sú. Uzatváram možnos ť sa 

prihlási ť. 
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A procedúra bude teraz taká, že ku každému bodu 

dostane slovo len návrhová komisia. 

Sme v bode štyridsa ťštyri.  

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 

predložené, mestské zastupite ľstvo schva ľuje podmienky 

obchodnej verejnej sú ťaže. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte  o bode 44. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ť prítomných poslancov, 

tridsa ť za, nikto proti, nikto sa nezdržal. 

Schválili sme platné uznesenie. 
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BOD 45 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PODMIENOK 

OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE NA NÁJOM 

NEBYTOVÝCH PRIESTOROV V SUTERÉNE 

STAVBY NA UL. LAURINSKÁ Č. 7 

V BRATISLAVE, K. Ú. STARÉ MESTO 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Obchodná sú ťaž na nájom  nebytových priestorov na 

Laurinskej. 

Pani predsední čka 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Návrh uznesenia znie, že mestské zastupite ľstvo 

schva ľuje podmienky obchodnej verejnej sú ťaže. O tomto 

budeme hlasova ť teraz 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťdva prítomných, 

tridsa ťdva za, nikto proti, nikto sa nezdržal. 
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BOD 46 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PODMIENOK 

OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE NA NÁJOM 

NEBYTOVÝCH PRIESTOROV NA 1. 

POSCHODÍ, PRÍZEMÍ A V SUTERÉNE 

STAVBY NA UL. LAURINSKÁ Č. 7 

V BRATISLAVE, K. Ú. STARÉ MESTO 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Štyridsa ťšes ť. Je to sú ťaž tiež na nájom nebytových 

priestorov tiež na Laurinskej 7. 

Pani predsední čka 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesení ako nám predložili,  

mestské zastupite ľstvo schva ľuje podmienky obchodnej 

verejnej sú ťaže. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Vždy napravo uvidíte vizuálnu podobu vášho hlasovan ia, 

keď budete chcie ť vidie ť. Máme pripravené nejaké 

ilustrácie, aby ste vedeli o čom sa hlasuje.  

Tridsa ťdva prítomných poslancov, 
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tridsa ťdva za, nikto proti, nikto sa nezdržal. 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

 

BOD 47  NÁVRH NA SCHVÁLENIE PODMIENOK  

OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE NA NÁJOM 

NEBYTOVÝCH PRIESTOROV NA ZIMNOM 

ŠTADIÓNE ONDREJA NEPELU, ODBOJÁROV 9 

V BRATISLAVE, K. Ú. NOVÉ MESTO 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Bod číslo štyridsa ťsedem je to sú ťaž na nájom 

nebytových priestorov na Zimnom štadióne. 

Pani predsední čka 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Návrh uznesenia znie, mestské zastupite ľstvo schva ľuje 

podmienky obchodnej verejnej sú ťaže. O tom hlasujeme teraz. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 
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Tridsa ťjeden prítomných, 

tridsa ťjeden za, nikto proti, nikto sa nezdržal. 

Prijali sme platné uznesenie. 

 

 

BOD 48 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PODMIENOK 

OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE NA NÁJOM 

NEBYTOVÝCH PRIESTOROV NA PRÍZEMÍ  

OBJEKTU NA BUDYŠÍNSKEJ 1 

V BRATISLAVE, K. Ú. NOVÉ MESTO 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Bod štyridsa ťosem. Sú ťaž na nájom nebytových 

priestorov na Budyšínskej v Novom Meste. 

Pani predsední čka 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Mestské zastupite ľstvo schva ľuje podmienky obchodnej 

verejnej sú ťaže. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 06. júna 2013 

 535 

Tridsa ťtri prítomných poslancov, 

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

nehlasoval. 

Prijali sme platné uznesenie. 

 

 

BOD 49 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PODMIENOK 

OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE NA NÁJOM 

NEBYTOVÝCH PRIESTOROV NA PRÍZEMÍ  

OBJEKTU NA ČESKEJ UL. Č. 2 

V BRATISLAVE,   K. Ú. NOVÉ MESTO 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Štyridsa ťdevä ť. Sú ťaž na nájom nebytových priestorov 

na objekte na Českej ulici v Novom Meste. 

Pani predsední čka 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Mestské zastupite ľstvo schva ľuje tieto podmienky 

obchodnej verejnej sú ťaže. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 
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(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťdva prítomných poslancov, 

tridsa ťdva za, nikto proti, nikto sa nezdržal. 

Prijali sme platné uznesenie. 

 

 

BOD 50 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PODMIENOK 

OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE NA NÁJOM 

NEBYTOVÉHO PRIESTORU NA UL. HANY 

MELIČKOVEJ Č.  11 A  V BRATISLAVE, 

K. Ú. KARLOVA VES 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Bod číslo pä ťdesiat. Sú ťaž na nájom nebytového 

priestoru na ulici Hany Meli čkovej v Karlovej Vsi. 

Pani predsední čka 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Návrh uznesenia, mestské zastupite ľstvo schva ľuje  

podmienky vyhlásenej obchodnej verejnej sú ťaže. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 
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Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťtri prítomných poslancov, 

tridsa ťtri za, nikto proti, nikto sa nezdržal. 

Schválili sme platné uznesenie. 

 

 

BOD 51 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PODMIENOK 

OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE NA NÁJOM  

NEBYTOVÝCH  PRIESTOROV  V  OBJEKTE  

NA   JURIGOVOM  NÁM.  1  V   

BRATISLAVE, K. Ú. KARLOVA VES 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Päťdesiatjeden. Obchodná verejná sú ťaž na nájom 

nebytových priestorov na Jurigovom námestí v Karlov ej Vsi.  

Pani predsední čka 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Návrh uznesenia, 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: 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťštyri prítomných, 

tridsa ťštyri za, nikto proti, nikto sa nezdržal. 

Prijali sme platné uznesenie. 

 

 

BOD 52 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PODMIENOK 

OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE NA NÁJOM 

NEBYTOVÝCH PRIESTOROV NA PRÍZEMÍ  

OBJEKTU NA PRIBIŠOVEJ UL Č. 8 

V BRATISLAVE, K. Ú. KARLOVA VES 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Päťdesiatdvojka je sú ťaž na nájom nebytových 

priestorov na Pribišovej ulici v Karlovej Vsi. 

Pani predsední čka 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Návrh uznesenia znie, 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: 

Nech sa pá či, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťštyri prítomných, 

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

nehlasoval. 

Prijali sme platné uznesenie. 

 

 

BOD 53 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PODMIENOK 

OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE NA NÁJOM   

NEBYTOVÝCH PRIESTOROV V OBJEKTE NA 

BAGAROVEJ  20 V BRATISLAVE, K. Ú. 

DÚBRAVKA 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Päťdesiattrojka. Obchodná verejná sú ťaž na nájom 

nebytových priestorov na Bagarovej v Dúbravke. 

Pani predsední čka. 
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Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Mestské zastupite ľstvo schva ľuje podmienky obchodnej 

verejnej sú ťaže. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte o tomto uznesení.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťštyri prítomných, 

tridsa ťštyri za, nikto proti, nikto sa nezdržal. 

Konštatujem, že sme schválili platné uznesenie. 

 

Bod číslo pä ťdesiatštyri bol vypustený z programu.  

Bod číslo pä ťdesiatpä ť bol stiahnutý. 
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BOD 56 NÁVRH NA PREDAJ POZEMKU 

V BRATISLAVE, K. Ú. STARÉ MESTO, 

PARC. Č. 4512, KORABINSKÉHO ULICA, 

FORMOU OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE 

A SCHVÁLENIE PODMIENOK OBCHODNEJ 

VEREJNEJ SÚŤAŽE 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Bod pä ťdesiatšes ť. Predaj pozemku formou obchodnej 

verejnej sú ťaže na Korabinského ulici v Starom Meste. 

Pani predsední čka. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Návrh uznesenia znie, mestské zastupite ľstvo schva ľuje 

predaj. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Formou obchodnej verejnej sú ťaže vrátane podmienok. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Áno, to myslím, že všetci máte v materiáloch. 

Prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťštyri prítomných, 

tridsa ťštyri za, nikto proti, nikto sa nezdržal. 

Konštatujem, že sme prijali platné uznesenie. 

 

 

BOD 57 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PREDAJA 

NEHNUTEĽNOSTI V BRATISLAVE, K. Ú. 

STARÉ MESTO, SLÁVI ČIE ÚDOLIE, 

POZEMKU PARC. Č. 2408/1, FORMOU 

OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE 

A SCHVÁLENIE PODMIENOK OBCHODNEJ 

VEREJNEJ SÚŤAŽE 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Päťdesiatsedem. Je to predaj nehnute ľnosti v Slávi čom 

údolí v Starom Meste formou obchodnej verejnej sú ťaže. 

Pani predsední čka 
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Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Návrh uznesenia znie, mestské zastupite ľstvo schva ľuje 

predaj 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 ťštyri prítomných, 

tridsa ťštyri za, nikto proti, nikto sa nezdržal. 

Prijali sme platné uznesenie. 

 

BOD 58 NÁVRH NA PREDAJ POZEMKOV 

V BRATISLAVE, K. Ú. TRNÁVKA, PARC. 

Č. 17007/46 A PARC. Č. 17007/47, 

BANŠELOVA A TERCHOVSKÁ  ULICA, 

FORMOU OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE 

A SCHVÁLENIE PODMIENOK OBCHODNEJ 

VEREJNEJ SÚŤAŽE 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Bod pä ťdesiatosem. Predaj pozemku v katastrálnom území 

Trnávka na Banšelovej a Terchovskej formou obchodne j 

verejnej sú ťaže. 

Pani predsední čka. 
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Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Návrh uznesenia znie, mestské zastupite ľstvo schva ľuje 

predaj pod ľa obchodnej verejnej sú ťaže. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Toto bude tra ťový rekord aj ke ď s malými chybami. 

Tridsa ťštyri prítomných, 

dvadsa ťštyri za, jeden proti, siedmi sa hlasovania 

zdržali, dvaja nehlasovali. 

Prijali sme platné uznesenie. 

 

 

BOD 59 NÁVRH NA PREDAJ NEHNUTEĽNOSTÍ V  

BRATISLAVE, K. Ú. NIVY, BAZOVÁ 

ULICA, FORMOU OBCHODNEJ VEREJNEJ 

SÚŤAŽE A SCHVÁLENIE PODMIENOK 

OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Je to predaj nehnute ľností v katastrálnom území Nivy 

na Bazovej ulici formou obchodnej verejnej sú ťaže. 
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Pani predsední čka. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Mestské zastupite ľstvo schva ľuje predaj vo forme 

obchodnej verejnej sú ťaže. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Hlasujeme, to znamená prezentujte sa a hlasujte. 

Pán starosta sa vám snaží pošepka ť, že tam je nesúhlas 

starostu, čo ste možno v predošlom bode nepo čuli. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťtri prítomných, 

pätnás ť za, dvaja proti, šestnásti zdržali. 

Konštatujem, že bod pä ťdesiatdevä ť sme neprijali. 

 

 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 06. júna 2013 

 546 

BOD 60 NÁVRH NA PREDAJ POZEMKOV V 

BRATISLAVE, K. Ú. KARLOVA VES, PARC. 

Č. 2937/10 A PARC. Č. 2937/19, 

MLYNSKÁ DOLINA, FORMOU OBCHODNEJ 

VEREJNEJ SÚŤAŽE A SCHVÁLENIE 

PODMIENOK OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Bod číslo šes ťdesiat. Návrh na predaj pozemku 

v katastrálnom území Karlova Ves, v Mlynskej doline , s tou 

autoremedúrou, ktorú urobil pán riadite ľ. 

Pani predsední čka 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Návrh uznesenia znie ako nám to bolo predložené, 

mestské zastupite ľstvo schva ľuje s tým, čo pán Gajarský si 

autoremedúrou osvojil, že sa vyjme tri metre štvorc ové tá 

šachta vodová. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťštyri prítomných, 

tridsa ťštyri za, nikto proti, nikto sa nezdržal. 

Prijali sme platné uznesenie. 
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BPD 61 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PREDAJA POZEMKU 

V BRATISLAVE, K. Ú. DÚBRAVKA, PARC. 

Č. 3400/158, NA VRÁTKACH, FORMOU 

OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE 

A SCHVÁLENIE PODMIENOK OBCHODNEJ 

VEREJNEJ SÚŤAŽE 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Bod šes ťdesiatjeden. Predaj pozemku v katastrálnom 

území Dúbravka, v lokalite Na vrátkach, formou vere jnej 

obchodnej verejnej sú ťaže. 

Pani predsední čka 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Mestské zastupite ľstvo schva ľuje predaj pozemku formou 

verejnej obchod, obchodnej verejnej sú ťaže. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťtri prítomných, 

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

nehlasoval. 

Prijali sme platné uznesenie. 
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BOD 62 NÁVRH NA PREDAJ POZEMKU 

V BRATISLAVE, K. Ú. DÚBRAVKA, PARC. 

Č. 1434/4, UL. POD ZÁHRADAMI, FORMOU 

OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE 

A SCHVÁLENIE PODMIENOK OBCHODNEJ 

VEREJNEJ SÚŤAŽE 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Šesťdesiatdva. Predaj pozemku v katastrálnom území 

Dúbravka, ulica Pod záhradami, formou sú ťaže. 

Pani predsední čka 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Mestské zastupite ľstvo schva ľuje predaj 

novovytvoreného pozemku obchodnou verejnou sú ťažou. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťdva prítomných, 

tridsa ťjeden za, nikto proti, jeden sa zdržal. 

Prijali sme platné uznesenie. 
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BOD 63 NÁVRH NA PREDAJ POZEMKOV 

V BRATISLAVE, K. Ú. LAMA Č, PARC. Č. 

1839/1, PARC. Č. 1840/1 A PARC. Č. 

1841/2, LAMA ČSKÁ CESTA, FORMOU 

OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE 

A SCHVÁLENIE PODMIENOK OBCHODNEJ 

VEREJNEJ SÚŤAŽE 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Bod číslo šes ťdesiattri. Predaj pozemkov 

v katastrálnom území Lama č na Lama čskej ceste formou 

súťaže. 

Pani predsední čka 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Mestské zastupite ľstvo schva ľuje predaj pozemkov 

formou sú ťaže. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťštyri prítomných, 

Tridsa ťštyri za, nikto proti, nikto sa nezdržal. 

Prijali sme platné uznesenie. 
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BOD 64 NÁVRH NA PREDAJ POZEMKOV 

V BRATISLAVE, K. Ú. DEVÍN, PARC. Č. 

729/24 A PARC. Č. 730, HRADNÁ UL. 

FORMOU PRIAMEHO PREDAJA S CENOVOU 

PONUKOU 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Otváram rokovanie o bode číslo šes ťdesiatštyri. Je to 

predaj pozemkov v katastrálnom území Devín na Hradn ej ulici 

formou priameho predaja s cenovou ponukou. 

Pán riadite ľ, prosím, uve ďte materiál. 

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

Ďakujem. 

Tento materiál má všetky potrebné súhlasy, takže be z 

úvodného slova. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Otváram diskusiu o bode číslo šes ťdesiatštyri. 

Pán poslanec Fiala. 

Stanislav   F i a l a , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo, pán primátor. 
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Pri tomto materiály boli dva znalecké posudky, kde ten 

prvý bol na pä ťdesiatštyri tisíc. Bol tam neúspešný predaj. 

Tento neskorší okolo tridsa ťsedem tisíc.  

Navrhujem aby sme aj v tomto prípade postupovali 

formou verejnej obchodnej sú ťaže, kde je ešte možná 

elektronická aukcia a teda následne aj aj tie podmi enky 

upravi ť na základe tohto znenia. 

Mám to pripravené, aj písomne predložím. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Pre čítajte aspo ň tú základnú kostru tohto uznesenia, 

lebo podmienky tej sú ťaže budeme musie ť upravi ť analogicky 

tým ostatným.  

Nech sa pá či, pán poslanec.  

Stanislav   F i a l a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Návrh na zmenu navrhnutého uznesenia: Nahradi ť slová 

formou priameho predaja s cenovou ponukou, novým zn ením, 

obchodnou verejnou sú ťažou  formou výberu ví ťaza 

elektronickou aukciou a tak ďalej. A potom v tom ďalšom 

texte rímska jedna osobitne schválené podmienky upr avi ť na 

cenu štyridsa ťtisíc.  

Tam sa jedná o dátum aj podávania žiadosti 

a percentuách, percentách, ktoré je treba zloži ť, 
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prispôsobi ť to tým štyridsiatim tisícom, ktoré je, tá 

minimálna ponuka. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Pán riadite ľ Gajarský. 

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

Ja teraz nechcem diskutova ť, lebo to teraz asi 

nemôžem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Môžete. Toto sme v novom bode. To môžte normálne 

diskutova ť. 

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

Aha, okej. 

Ja by som chcel, len chcel opýta ť, že v podstate tam 

bola obchodná verejná sú ťaž na pä ťdesiatsedem tisíc.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

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

Žiadna, žiadna ponuka. 

Takisto bola tam sú ťaž aj na štyridsa ť. Vlastne Vy 

teraz navrhujete, aby bola na štyridsa ť  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Štyridsa ť, štyridsa ť. Ako, aby sa nešlo pod, lebo to 

vyzerá, že tu sa robí iná forma len kvôli nízkej ce ne 

posudkovej.  

Urobi ť štyridsa ť a to sa, to sa môže pre toho 

uchádza ča javi ť ako prijate ľné, pretože je to trojtisícový 

rozdiel oproti tej znaleckej cene. A ke ď sa nikto iný 

neprihlási, ako to predtým tak dopadlo, tak má šanc u to 

získa ť, ale férovým spôsobom, sú ťažou. 

Čiže to je návrh pána poslanca Fialu. 

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

Okej, dobre, dobre. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Uzatváram diskusiu k tomuto bodu programu. 

Súťaž, sú ťaž. Štyridsa ťtisíc. Ja myslím, že to má 

logiku, že to má logiku. 
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Pani predsední čka nám pre číta navrhované uznesenie 

a vy sa vyjadríte k nemu hlasovaním. Ak nie, budeme  

hlasova ť o pôvodnom návrhu. 

Nech sa pá či, slovo má návrhová komisia. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Nedokážem pre číta ť, lebo ešte sa tu dohadujeme, lebo 

tú druhú časť toho návrhu, tých štyridsa ťtisíc ešte nevieme 

kam za členi ť. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Môžem vám to uznesenie pre číta ť ja? 

To znamená, že to, čo máte v materiáli, na konci sa 

slová „priamym predajom s cenovou ponukou“ nahrádza jú 

slovami „obchodnou verejnou sú ťažou s minimálnou cenou 

štyridsa ťtisíc“ a ostatné časti uznesenia sa analogicky 

upravia.  

To je návrh pána poslanca Fialu. 

Dávam o ňom hlasova ť. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

On to takto nepredložil. Jako ste to teraz Vy 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Nie? 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Nie. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Takže, prosím pre čítajte, aby som ja vedel, že čo 

predložil. Ja som pozorne po čúval pána poslanca. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Tam v tej prvej časti máte pravdu, že tie slová sa 

nahrajú, nahradia obchodnou verejnou sú ťažou. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Áno. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Ale on dal, že osobne schválené s podmienkou upravi ť, 

teda, s upravenou cenou na štyridsa ť tisíc.  
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Nie je to v tej formule jak ste to hovorili, že 

zárove ň s najnižšou cenou štyridsa ťtisíc. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ja som, ja som to samozrejme skrátil, aby sme si 

rozumeli, lebo nemám to pred sebou, ale zmysel je t en istý. 

Pán poslanec. 

Stanislav   F i a l a , poslanec MsZ: 

Pán primátor, máte to pravdu. Ak by som to chcel ce lé 

napísa ť, musel by som asi jeden aj trištvrte strany 

opisova ť, tam ide naozaj len o tú cenu...  

(poznámka: rozprávajú naraz predsedajúci aj poslane c 

Fiala, je to nezrozumite ľné) 

...schválených podmienok, prepá čte, ale to naozaj som 

všetko nevypisoval 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Tie podmienky sú ťaže budú obdobné tým všetkým ostatným 

súťažiam, ja tomu tak rozumiem a to ste chceli dosiahn uť. 

Prosím, o návrhu pána poslanca Fialu ideme hlasova ť. 

Prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťpäť prítomných, 
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tridsa ťštyri za, nikto proti, jeden sa zdržal 

hlasovania. 

Konštatujem, že sme prijali platné uznesenie k bodu  

šes ťdesiatštyri. 

 

 

BOD 65 NÁVRH NA PREDAJ REKREAČNEJ CHATY SO 

SÚP. Č. 816 A POZEMKOV PARC. Č. 

5079/14, PARC. Č. 5079/15, PARC. Č. 

5079/69 V OKRESE SENICA, OBCI 

SEKULE, K. Ú. SEKULE, REKREA ČNÁ 

OBLASŤ MORAVSKÝ JÁN – SEKULE, FORMOU 

PRIAMEHO PREDAJA S CENOVOU PONUKOU 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Bod číslo šes ťdesiatpä ť je Návrh na predaj rekrea čnej 

chaty v okrese Senica, v obci Sekule, rekrea čná oblas ť 

Moravský Ján formou priameho predaja s cenovou ponu kou. 

Pán riadite ľ Gajarský uvedie materiál. 

Prosím o k ľud v rokovacej sále. Beží posledných 

päťdesiatdva minút nášho rokovania. 

To len pripomínam. 

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

Ďakujem za slovo. 
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Finan čná komisia odporú ča schváli ť tento materiál. Na 

mestskej rade tento materiál nebol prijatý, nebol 

schválený, ale s tesným výsledkom. Bolo šestnás ť 

prítomných, pätnás ť za, jeden, jeden nehla, nehlasoval. 

Asi, no.  

Takže, ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Otváram diskusiu k bodu šes ťdesiatpä ť. 

Nikto sa nehlási. 

Prosím návrhovú komisiu. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Návrh uznesenia. Budeme hlasova ť o tom návrhu 

uznesenia ako to bolo predložené, mestské zastupite ľstvo 

schva ľuje predaj nehnute ľností formou priameho predaja 

s cenovou ponukou. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťštyri prítomných, 

dvadsa ťšes ť za, nikto proti, ôsmi sa hlasovania 

zdržali. 
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Konštatujem, že sme schválili platné uznesenie k bo du 

šes ťdesiatpä ť. 

 

 

BOD 66 NÁVRH NA PREDAJ POZEMKU 

V BRATISLAVE, K. Ú. NOVÉ MESTO, 

PARC. Č. 4934/30, STARÁ VAJNORSKÁ, 

SPOLOČNOSTI MEKY SK S.R.O. – 

MAJETKOVOPRÁVNE USPORIADANIE POZEMKU 

POD STAVBOU 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Bod číslo šes ťdesiatšes ť je Návrh na predaj pozemku 

v katastrálnom území Nové Mesto, Stará Vajnorská, 

spolo čnosti MEKY SK s.r.o. – majetkovoprávne usporiadanie  

pozemku pod stavbou. 

Pán riadite ľ. 

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

Ďakujem za slovo. 

Finan čná komisia odporú ča tento materiál schváli ť. 

O stanovisko starostu bolo požiadané, ešte nemáme v ýsledok. 

Mestská rada neprijala uznesenie zase tesne pä ťnás ť, nula, 

jedna. Teda chýbal jeden hlas. 
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Tam chcem iba poveda ť to ľko, že my ideme, my 

navrhujeme predáva ť tento pozem, tieto pozemky za sumu 

stoosemdesiatjedna celá dvadsa ťštyri eur za meter 

štvorcový, s tým ale, že žiadate ľ si dal spravi ť vlastný 

znalecký posudok, kt b, pod ľa ktorého je hodnota pozemka 

devä ťdesiatdevä ť, teda takmer sto eur za meter štvorcový 

a je ochotný akceptova ť iba túto sumu. 

Takže my navrhujeme samozrejme tento materiál,  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Náš znalecký posudok. 

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

náš znalecký posudok. 

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Otváram diskusiu k bodu šes ťdesiatšes ť. 

Nikto sa do nej neprihlási. 

Návrhová komisia. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia tak, ako nám bolo 

predložené. Mestské zastupite ľstvo schva ľuje predaj pozemku 

s podmienkami jedna a dva. 
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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 ťštyri prítomných, 

dvadsa ťsedem za, nikto proti, siedmi sa hlasovania 

zdržali. 

Prijali sme platné uznesenie. 

 

 

BOD 67 NÁVRH NA PREDAJ POZEMKU 

V BRATISLAVE, K. Ú. PETRŽALKA, PARC. 

Č. 4428/3, SPOLO ČNOSTI SLOVENSKÁ 

POŠTA, A.S. – MAJETKOVOPRÁVNE 

USPORIADANIE POZEMKU POD STAVBOU 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Bod číslo šes ťdesiatsedem je predaj pozemku v  

katastrálnom území Petržalka spolo čnosti Slovenská pošta, 

a.s. Ide o majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod  

stavbou. 

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

Ďakujem za slovo. 

Finan čná komisia odporú ča schváli ť tento materiál, 

starosta takisto súhlasí s predajom. Mestská rada n eprijala 

uznesenie, ale takisto ve ľmi tesne, pätnás ť za, jeden, 

jeden sa zdržal.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Otváram diskusiu k bodu šes ťdesiatsedem. 

Nik sa do nej neprihlási. 

Prosím návrhovú komisiu. 

A predsa, pán poslanec Hr čka. 

Nech sa pá či, pán poslanec. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Jedná sa o Vlastenecké námestie, ktoré sa neni dávn o 

revi, revitalizovalo. Je to, myslím si, v rámci Pet ržalky 

veľmi vychytená oblas ť.  

Zhodou okolností by som pripomenul, že kúsok, na 

začiatku Petržalky, pod ľa mňa minimálne v rovnakej, možno 

v horšej oblasti, predávame pozemky pod garážami ok olo 

dvestodesa ť eur za meter štvorcový fyzickým obyvate ľom, 

ktorý tam majú garážové, garážové státia a garáže.  
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A preto si myslím, že stopä ťdesiatosem Slovenskej 

pošte mi nepríde adekvátne v tejto oblasti.  

Tak, to len na margo toho upozor ňujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec Muránsky. 

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

Jedna krátka otázka. 

Že či už boli tieto znalecké posudky robené tým novým 

spôsobom, že sa vyberali náhodným výberom. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Áno. Teraz sa to robí stále tak,  tak ako ste to 

navrhli. 

Mám ešte prihláseného pána poslanca Kubovi ča. 

Mgr. Vladimír   K u b o v i č , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne za slovo. 

Tak, pán Hr čka, ja by som poprosil navrhnú ť cenu. 

Ja samozrejme, si tiež myslím, že, že by to mohlo b yť 

o nie čo vyššie, no ale Vy ste Petržal čan. 
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Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Hr čka. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Tak, z tohto h ľadiska dávam návrh na zvýšenie ceny 

dvestoštyridsa ť eur na meter štvorcový prepo čtom na metre 

ktoré to vyjde.  

(poznámka:  po čuť hovor zo sály) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Stre ľba od boku, pán poslanec? Lebo Vy ste znalec. 

Dvestodesa ť ste spomínali, že sa predalo predtým. 

Aha, pod garážami. Jasne, okej. Dobre, okej. 

Nie. Ja s, ja som len chcel rozumie ť tej logike. Teraz 

jej rozumiem. Prepá čte. 

Pán poslanec Kubovi č má faktickú.  

Faktickú poznámku Vla, Vlado Kubovi č. 

Mgr. Vladimír   K u b o v i č , poslanec MsZ: 

(so smiechom) Tak, ja len na pána poslanca, že to ľko 

som zasa nemyslel, 

(poznámka:  smiech v sále) 

 no ale, ke ď som dal príspevok. 
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Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

No, ke ď už Pán Boh nadelil, no tak čo s tým urobíš. 

Pán poslanec Borgu ľa a potom pán vedúci oddelenia. 

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

Pán Gajarský, pán primátor, ja by som vám chcel 

odporu či ť, že všetky tieto materiály či by sme mohli pred 

tým, ako ich dávame na zastupite ľstvo, dáva ť ich oceni ť 

pánovi Hr čkovi a sa tu zbavíme možno diskusie. 

Mne, mne to príde také smiešne znevažovanie práce 

znalcov. 

Aj ke ď áno, mali ste výhrady k tým znalcom, ale mnoho 

krát ste porovnávali pozemok a tridsa ť metrov vzdialený 

pozemok. A jeden je pri hlavnej ceste a jeden je tr idsa ť 

metrov od hlavnej cesty a už si viem predstavi ť, že je tam 

výrazne, výrazne rozdielna cena.  

Ale jednoducho, takto znevažova, zneva, znevažova ť 

prácu znalcov, ktorí sú na to školení, ktorí majú o krúhlu 

pečiatku a vedia pre čo ju majú a teda aj, aj, aj, aj nejaké 

vzdelanie museli absolvova ť, tak sa mi zdá ne ne proste 

nedôstojné. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Dve faktické poznámky. 

Pán poslanec Hr čka. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Dal by som do pozornosti kolegovi Borgu ľovi 

predchádzajúci bod, kde náš znalec to ohodnotil na 

stoosemdesiatjedna s okrúhlou pe čiatkou a s adekvátnym 

vzdelaním a žiadate ľ si zohnal druhého znalca, ktorý tak 

isto má vzdel, adekvátne vzdelanie, okrúhlu pe čiatku 

a prišlo mu to, v priebehu dvoch týžd ňov, je tam časový 

rozdiel, na devä ťdesiatdevä ť celá tridsa ťštyri. Čo je 

rozdiel osemdesiatdva percent v týchto dvoch cenách . 

Ak teda ja znevažujem znalcov, potom sa chcem spýta ť, 

či sa tí znalci neznevažujú náhodou navzájom. Lebo o no to 

vychádza z toho, že pokia ľ by tí znalci boli konzistentní, 

to znamená, že by tie ceny naozaj sa hýbali plus, m ínus 

päť, možno desa ť percent, tak ja by som ticho sedel a ni č 

by som nehovoril.  

Problém je v tom, že tí znalci zne, v zásade sami s eba 

znevažujú, lebo jeden znalec dá takú, druhý dá úpln e inú 

cenu. A oni majú to vzdelanie. A ja už len na nich sa 

odvolávam a z tohto h ľadiska, preto si myslím, že to čo 

hovorím je k veciam. Neni to úplne znevažovanie len  mnou, 

ale aj nimi samotnými. 
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Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Dám priestor na faktickú poznámku pánovi poslancovi  

Osuskému a odovzdám vedenie schôdze pani prvej náme stní čke, 

pretože opä ť musím na chví ľu odís ť. Vrátim sa. Pevne verím, 

že do tej dvadsiatej druhej to spolu zvládneme. Zvl ádnete 

a zvládneme, lebo ja sa, predpokladám, do dvadsiate j druhej 

vrátim. 

Takže pán poslanec Osuský faktická a pani námestní čka 

sa ujme vedenia schôdze. 

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

Ďakujem pekne, pán primátor. 

Nepochybne, ten zásadný argument a teraz odhliadnuc  

od, by som povedal, takého rovnakého kroku všetkých  

znalcov, o ktorých sa na každom kroku presved čujeme, treba 

poveda ť fakt to, že ak má ob čan postavenú garáž a my mu pod 

ňou podá, predávame pozemok za zna čne vyššiu cenu ako 

akciovej spolo čnosti, pre ktorú je toto zdroj príjmov, pre 

občana je garáž pod jeho autom, ťažko poveda ť či zdrojom  

príjmov. A sme na toho ob čana tvrdší ako na výd ěle čný 

podnik. Pri čom je samozrejme ku cti, že zarába.  

Tak sa mi zdá, že tá argumentácia okrúhlymi pe čiatkami 

je mimo a tá suma dvestoštyridsa ť, akoko ľvek sa kolegovi 

Kubovi čovi nezdá, je v celkom primeraná k dvestodvadsiatim  

za garáže. 
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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. 

S ďalšou faktickou je prihlásený pán poslanec Hanulík,  

potom pán poslanec Borgu ľa. 

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

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Ja by som chcel, chcel by som pripomenú ť, že sa blíži 

dvadsiata druhá hodina a preto by som poprosil kole gu 

Borgu ľu, aby nevystupoval. 

Ďakujem. 

(poznámka:  smiech v sále, a po čuť slová „ čo to 

znamená“) 

Predsedajúca: Ing. Viera   K i m e r l i n g o v á ,  

I .  námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

Pán poslanec Borgu ľa sa neodhlásil, takže má slovo. 

Prosím vás, zapnite pána poslanca. 

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

Neviem, či viete, ale Pe ťo Hanulík boxuje a teda 

beriem  jeho varovanie vážne a vystupujem, možno, p osledný 

krát. 

Ale na, napriek tomu chcem poveda ť teda pánovi 

Hrčkovi, to sú také výkriky do tmy, čo Vy tu robíte. Tak 
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buď tu niekto úmyselne manipuluje ceny a v tom prípade  sa 

čudujem, že ešte od Vás nešlo, ke ď si to myslíte, nejaké 

trestné oznámenie alebo nie čo podobné. Alebo jednoducho je 

zlý zákon a na ľavo od Vás dve miesta sedí poslanec národnej 

rady, tak iniciujte zmenu zákona. 

Ale už urobte nie čo. Lebo toto sú iba výkriky do tmy. 

Predsedajúca: Ing. Viera   K i m e r l i n g o v á ,  

I .  námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Ešte ja by som si zobrala faktickú poznámku, ale mn e 

to tu nefunguje, ke ď som sa pokúšala cez trojku zapnú ť, 

takže poviem.  

Pán, pán poslanec, musím Vám poveda ť. To námestie 

nedávno zrekonštruované, sme zre, zrekonštruovali z a 

peniaze Petržalky a z Európskeho fondu a je naozaj krásne 

urobené. 

Tento, teda táto akciová spolo čnos ť si kupuje len 

zastavanú plochu. Zastavanú plochu. Sadové úpravy, 

námestie, všetko má upravené. Tak uznajte, že je to  krásna 

lokalita a tá cena tam má opodstatnenie. 

Ďakujem. 

Nech sa pá či, pán Borgu ľa. 
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Ing. Martin   B o r g u ľ a , poslanec MsZ: 

Pani starostka, ja nespochyb ňujem. Však nech si kúpia, 

nech to kúpia za čo najviac pe ňazí, ale, ale povedzte mi, 

načo sa ja mám spo ľahnúť, ke ď nie na znalecký posudok, na 

úsudok pána Hr čku? Alebo na čo? 

Lebo, lebo niekto tu spochyb ňuje znalcov a ten kto ich 

spochyb ňuje tak nedáva žiadny návrh, že ako ďalej. Tak 

potom nepredávajme, ke ď teda nevieme za čo máme predáva ť.  

Ja chcem pre toto mesto samozrejme najviac pe ňazí, 

najviac, získa ť čo najviac pe ňazí, ale jednoducho. 

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. 

(poznámka:  je po čuť slová: spýtame sa Hanulíka) 

Na faktické poznámky na svoju adresu bude teraz 

reagova ť pán poslanec Hr čka. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Neni zo strany, z ktorej ja som osemdesiatjeden 

poslancov v parlamente, ktorí majú legislatívnu mož nos ť 

zmeni ť zákon, ktorí majú možnos ť z pozícii ministrov, Lebo 

zhodou okolností tento odbor patrí pod ministerstvo  

spravodlivosti, pôsobi ť na to, aby sa s tým nie čo spravilo. 

Ja len upozor ňujem na to, že to nesedí.  
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To, že to nesedí, si myslím, už všimli všetci. 

Pretože, ke ď som na to upozor ňoval na za čiatku, tak som za 

to bol kritizovaný. Myslím, že už v sú časnosti zjavné 

nedostatky a zjavné nesúlady znaleckých posudkov vi dia 

viacerí. Čo odzrkad ľuje aj to, že niektoré materiály 

neprechádzajú.  

A ja neviem čo s tým mám robi ť. Ja nemôžem prija ť 

zákon, ja nemôžem ovplyvni ť zákon. Ja nie som minister. Ja 

len upozor ňujem na ten problém. 

Predsedajúca: Ing. Viera   K i m e r l i n g o v á ,  

I .  námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem pekne. 

(poznámka:  ruch v sále) 

Prosím vás, presta ňte sa bavi ť po čas rokovania 

a prosím pána riadite ľa magistrátu, aby reagoval. 

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

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Ja by som navrhoval nasledovné. Ja dúfam, že so mno u 

budete súhlasi ť.  

Ja ke ď som si tu tak narýchlo po čítal, dúfam, že som 

počítal správne, táto suma, poviem zaokrúhlene, 

štyristoštyridsa ť tisíc, predstavuje nie čo cez desa ť rokov, 

takmer myslím jedenás ť rokov nájomného.  
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Ja by som navrhoval, že, okej, teda ke ď chceme zvýši ť 

túto sumu, viem, že boli tvrdé rokovania aj so Slov enskou 

poštou, oni so škrípajúcimi zubami teda akceptovali  túto 

sumu, ktorá je celková štyristoštyridsa ť tisíc.  

Ja by som navrhoval, aby sa teda táto suma zvýšila za 

meter štvorcový teda na dvesto eur za meter štvorco vý. To 

by vychádzalo celkovo nie čo cez pol milióna, celkovo za , 

to je plocha dvetisíc pä ťstotridsa ťsedem metrov 

štvorcových. To by bolo nie čo cez pol milióna, čo vychádza 

na trinás ť, viacej ako trinás ť ro čné nájomné, pri takýchto 

cenách.  

Ja by som sa chcel, teda vás poprosi ť, či by ste 

s takýmto nie čím súhlasili. Ja neviem, či sa nám to podarí 

ešte vyrokova ť so Slovenskou poštou, ale takéto nie čo by 

som teda ja navrhoval.  

Som ochotný toto urobi ť ako autoremedúrou.  

Ďakujem. 

Predsedajúca: Ing. Viera   K i m e r l i n g o v á ,  

I .  námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem. 

S faktickou poznámkou na pána riadite ľa magistrátu pán 

poslanec Hr čka, potom pán poslanec Kubovi č.  

(poznámka:  po čuť hlasný hovor zo sály) 
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Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. Ja by som sa chcel spýta ť. 

Predsedajúca: Ing. Viera   K i m e r l i n g o v á ,  

I .  námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

Pán poslanec Hanulík, prihláste sa.  

Nech sa pá či, pán Hr čka má slovo. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ja by som sa chcel spýta ť pána riadite ľa, či potom tým 

fyzickým osobám, ktoré kupujú, kupujú pod garážovým  domom, 

napríklad, či im tiež znížime cenu povedzme z tých 

dvestoosem na stopä ťdesiat, alebo na nie čo podobné, aby to 

bolo adekvátne. 

Lebo ja súhlasím s Vašou logikou, ale príde mi aj 

nejaká adekvátnos ť. 

Toto je súkromná firma, ktorá zarába, ktorá podniká . Á 

kdežto, kdežto tie, tí ob čania, ktorí tam majú garáže na 

tom, vä čšina z nich nepodniká, majú to pre vlastnú potrebu 

a za meter štvorcový zaplatia viac, mne ide o tú 

adekvátnos ť.  

Ak ste ochotní, že budeme tým ob čanom znižova ť ceny, 

alebo budeme to posudzova ť vzh ľadom k tomu, tak s tým nemám 

problém. 
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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: 

Pokra čuje pán poslanec Kubovi č. Potom pani poslanky ňa 

Tvrdá a nakoniec pán riadite ľ Gajarský. 

Mgr. Vladimír   K u b o v i č , poslanec MsZ: 

Za slovo 

Je mi tu vytýkané, že som rozprúdil nejakú divnú 

diskusiu, ale ur čite ďakujem pánovi riadite ľovi. Toto je 

asi suma, ktorú som si celkom predstavoval.  

A druhá vec je, treba si uvedomi ť, že vlastne 

Slovenská pošta má nájomný vz ťah a nemusí to kupova ť, To 

znamená, že môže ís ť v tom režime nájmu. Takže, bu ď 

potrebujeme teraz peniaze, alebo nepotrebujeme. Tak  sa 

môžeme hra ť na, na inú hru. 

Ďakujem. 

Predsedajúca: Ing. Viera   K i m e r l i n g o v á ,  

I .  námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Nasleduje pán riadite ľ magistrátu Gajarský. 

Nech sa pá či. 

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

Ja, pardon. Ja nechcem teda zdržova ť.  

Ale teda po tomto, ja, jak to pán Hr čka povedal, ja 

neviem, tak ja teda asi zostanem pri tom pôvodnom n ávrhu. 
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Nebudem to, nebudem to meni ť, teda ke ď by to tak isto 

nebolo podporené. 

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 riadnym príspevkom nasleduje pán poslanec Dinuš. 

Bc. Martin   D i n u š , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Ja len, chcel by som upozorni ť, že pošta nemá nájomný 

vz ťah. V tomto sa má vyrovna ť dvojro čné spätne neplatenie 

nájomného.  

Čiže užívali to zase zadarmo, ako vo ve ľa prípadoch. 

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. 

Nikto iný nie je prihlásený do diskusie. 

Ešte chce reagova ť pán inžinier Krištof. 

Nech sa pá či. 

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

vedúci oddelenia správy nehnute ľností: 

Ďakujem. 
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Ja, ja  sa len chcem po ďakova ť pánovi Hr čkovi,ktorý 

v princípe potvrdzuje stále dokola, že znalci mesta  sú 

dobrí, dobre vyberaní. Lebo tie ceny sú vyššie. 

Tak, ako ste povedal, komu máte veri ť? Znalcom mesta. 

V podstate sa potvrdzuje to, že znalci, ktorých mož no 

privedú klienti, tak dávajú tie nižšie znalecké hod noty. 

Čiže ďakujem. 

Čo sa týka, čo sa týka ceny, ceny kúpnej. My sme so 

Slovenskou poštou rokovali. Slovenská pošta si môže  

vytvori ť nájomný vz ťah. Je to budova, ktorá je na našom 

pozemku.  

Dohodli sme sa, že všetky materiály, ktoré budú 

realizované na základe našej výzvy, výzvy a celého toho 

projektu, ktorý sme spustili. Pozemky, naše pozemky , 

respektíve mestské pozemky pod, pod cudzími budovam i, bude 

mať v názve nejaký spolo čný titul. To je to majetkoprávne 

usporiadanie pozemku pod stavbou. Tak jako má aj to to. 

Čiže Slovenská pošta chce, má na to vy členené peniaze 

v rozpo čte, zo škrípaním zubov prijala náš znalecký posudok  

a nemyslím si, že bude schopná da ť nejaké peniaze navyše. 

Čiže ja vás prosím, aby sme si to odsúhlasili v tako m 

znení, v akom to je. 

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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Nikto iný nie je prihlásený do diskusie. 

Končím diskusiu. 

Prosím návrhovú komisiu. 

Dostala návrhová komisia písomné návrhy? 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Dostali sme návrh písomne od pána Hr čku na zmenu 

predajnej ceny na štvorcový meter namiesto stopä ťdesiatosem 

tridsa ťjedna na cenu dvestoštyridsa ť. Čo znamená v tej 

prvotnej cene spolu šes ťstoosemtisíc osemstoosemdesiat 

a s tou druhou časťou ceny dohromady kúpna cena by bola 

šes ťstoštyridsa ťšes ť devä ťstotridsa ťpäť ako to má na 

papieri vypo čítané. Dúfam, že dobre po čítal.  

O tomto by sme mali hlasova ť. Toto je pozme ňujúci 

návrh.  

Predsedajúca: Ing. Viera   K i m e r l i n g o v á ,  

I .  námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Ideme hlasova ť o návrhu na zvýšenie ceny. 

Prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Prítomných tridsa ťštyri, 

za sedemnás ť, proti traja, zdržalo sa štrnás ť 

poslancov. 
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Uznesenie nebolo prijaté, lebo nezískalo nadpolovi čnú 

väčšinu. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Takže budeme hlasova ť o pôvodnom návrhu uznesenia tak, 

ako je uvedené aj s tými bodmi podmienkach jedna a dva. 

Predsedajúca: Ing. Viera   K i m e r l i n g o v á ,  

I .  námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem. 

Prezentujte sa a hlasujeme. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Prítomných tridsa ťtri, 

za sedemnás ť, proti sedem, zdržalo sa devä ť poslancov, 

všetci hlasovali. 

Uznesenie bolo prijaté. 

Ďakujem. 
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BOD 68 NÁVRH NA PREDAJ POZEMKOV V 

BRATISLAVE, K. Ú. PETRŽALKA, PARC. 

Č. 2565 A PARC. Č. 2566, SPOLO ČNOSTI 

BPY, SPOL. S R.O., SO SÍDLOM V 

BRATISLAVE - MAJETKOVOPRÁVNE 

USPORIADANIE POZEMKU POD STAVBOU A 

POZEMKU K NEJ PRI ĽAHLÉHO 

Predsedajúca: Ing. Viera   K i m e r l i n g o v á ,  

I .  námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

Prechádzame na je to bod šes ťdesiatosem. Návrh na 

predaj pozemkov v katastrálnom  území Petržalka spo lo čnosti 

BPY, spol. s r.o., majetkovoprávne usporiadanie poz emku pod 

stavbou a pozemku k nej pri ľahlého. 

Nech sa pá či. 

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

Ďakujem. 

Tento materiál má všetky súhlasy. Bez úvodného slov a 

Predsedajúca: Ing. Viera   K i m e r l i n g o v á ,  

I .  námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

Otváram diskusiu. 

Pán poslanec Hr čka. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 
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Minule sme tu riešili. To mala by ť nejaká škola. To, 

čo sme sa tam bavili, že či tam chce niekto stava ť alebo 

nie čo podobné. A z toho dôvodu to neprešlo. 

Prosím Vás, nejakú informáciu k tomu. Lebo ešte ten  

pozemok má šes ťtisícpä ťdesiatsedem metrov štvorcových. My 

z neho predávame len nejakú pomernú časť 

tisícosemstoštyridsa ťjedna. Takže vlastne nepredáme ani 

celý areál, nepredáme ani všetky budovy.  

Tak za akým ú čelom to bude a pre koho. Lebo toto 

nebolo minule doriešené a preto to neprešlo. 

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, prosím Vás reagujte. Alebo bude pán 

Krištof? 

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

Môže aj pán Krištof. Možnože ma doplní. 

Jak, jak si pamätám tento materiál. Jak som si 

pozeral, tak bolo to myslím, tam bola diskusia o to m, že či 

je tam nejaká škola alebo nie je. Myslím, že tam ni e je 

škola, pod ľa mojich informácií. 

A čo sa týka týchto metrov štvorcových, tak to 

poprosím upresni ť možno pána zástupcu riadite ľa.  

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: 

Nech sa pá či, pán Krištof. 

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

vedúci oddelenia správy nehnute ľností: 

Čo sa týka, čo sa týka tej školy, tak ako to bolo 

povedané, tak tá škola tam nie je. Tá bola delimito vaná 

v procese delimitácie školských zariadení. Je to do plnené 

v dôvodovej správe. Celkom jasne tam je to napísané . 

A čo sa týka, čo sa týka predaja, predaja toho, toho 

areálu. On je vlastníkom, on je vlastníkom stavby 

a predávame mu pozemok pod stavbou. A k zvyšnému, 

a k zvyšnému areálu bude bu ď predaj alebo nájom.  

Čiže tak, ako je to v uznesení definované.  

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. 

Opäť pán poslanec Hr čka. 

Nech sa pá či s faktickou. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ja len, že tým pádom to rozdelíme a potom sa nám to  

bude komplikovanejšie predáva ť, respektíve sa to bude môc ť 

potom preda ť len jemu. Že či to náhodou nekomplikuje celú 

situáciu, že sa teraz predá časť pozemku len jemu a potom 
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(poznámka:  hovoria sú časne poslanec Hr čka aj vedúci odd. 

Krištof, nie je rozumie ť pána Hr čku, čo dopovedal) 

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

vedúci oddelenia správy nehnute ľností: 

Je, je vlastníkom, je vlastníkom stavby. Bezpe čne sedí 

na tom pozemku. Ni č s ním nemôžme urobi ť.  

Je to znova majetkoprávne usporiadanie pozemku pod 

stavbou. Čiže snažíme sa vyrieši ť tú situáciu.  

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. 

Dovolím si upozorni ť, že tu znalecký posudok hovorí 

dvestodesa ť eur za meter štvorcový. Je to na konci 

Petržalky.  

Nikto iný nie je prihlásený do diskusie. 

Končím diskusiu. 

Prosím návrhovú komisiu. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Budeme hlasova ť o návrhu uznesenia, ktorý bol 

v spisovom obale. Mestské zastupite ľstvo schva ľuje predaj 

pozemku s tými podmienkami, ktoré sú uvedené v návr hu 

uznesenia.  
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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. 

Prezentujte sa a hlasujeme. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Prítomných tridsa ťdva,  

za dvadsa ťpäť, proti dvaja, zdržalo sa pä ť poslancov, 

všetci hlasovali. 

Uznesenie bolo prijaté. 

Ďakujem pekne. 

 

 

BOD 69  NÁVRH NA PREDAJ POZEMKU 

V BRATISLAVE, K. Ú. PETRŽALKA, PARC. 

Č. 386, SPOLO ČNOSTI INFORAMA A.S., 

SO SÍDLOM V BRATISLAVE, A NÁVRH NA 

PREDAJ POZEMKU V BRATISLAVE, K. Ú. 

PETRŽALKA, PARC. Č. 387/1, 

SPOLOČNOSTI INFORAMA A.S., SO SÍDLOM 

V BRATISLAVE 

Predsedajúca: Ing. Viera   K i m e r l i n g o v á ,  

I .  námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

Bod číslo šes ťdesiatdevä ť je to návrh na predaj 

pozemku v Bratislave katastrálne územie Petržalka 
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spolo čnosti INFORAMA a návrh na predaj pozemku v Petržalk e 

spolo čnosti INFORAMA. 

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

Ďakujem, ďakujem. Ja. 

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 chce poveda ť, že bez úvodného slova, 

však? 

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

Nie. Nie.  

Predsedajúca: Ing. Viera   K i m e r l i n g o v á ,  

I .  námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

Dobre, máte slovo. 

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

V tomto prípade chcem poveda ť, že s ťahujem tento 

materiál, pretože treba tam ešte dodiskutova ť nejaké veci 

so spolo čnos ťou INFORAMA. 

Takže nedám o tom hlasova ť. S ťahujem to. 

Predsedajúca: Ing. Viera   K i m e r l i n g o v á ,  

I .  námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

Predkladate ľ s ťahuje tento materiál z rokovania.  
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BOD 70 NÁVRH NA PREDAJ POZEMKOV 

V BRATISLAVE, K. Ú. VINOHRADY, PARC. 

Č. 6004/20 A PARC. Č. 6004/19, 

JÚNOVA ULICA, JUDR. JÁNOVI KRAJ ČIMU 

A ALŽBETE KRAJČIOVEJ 

Predsedajúca: Ing. Viera   K i m e r l i n g o v á ,  

I .  námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

Prechádzame na bod sedemdesiat. Je to návrh na pred aj 

pozemkov v Bratislave, katastrálne územie Vinohrady , Júnová 

ulica, doktorovi Kraj čiovi a pani Kraj čiovej. 

Úvodné slovo pán riadite ľ. 

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

Ďakujem. 

Tento materiál bez úvodného slova. 

Predsedajúca: Ing. Viera   K i m e r l i n g o v á ,  

I .  námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

Pravdepodobne má všetky súhlasy. 

Otváram diskusiu. 

Nikto nie je prihlásený do diskusie. 

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

Neviem, či má všetky, ale tunák na na konci je 

napísané, že starosta Nového Mesta, že nesúhlasím 

s odpredajom pozemku, registrace bla, bla, bla.  

Čiže, nemá to súhlas starostu mestskej časti. 

Predsedajúca: Ing. Viera   K i m e r l i n g o v á ,  

I .  námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

Nemá súhlas starostu. Potrebujeme trojpätinovú 

väčšinu. 

Pán riadite ľ súhlasí, že sa troška pomýlil. 

Nikto iný nie je prihlásený do diskusie. 

Končím diskusiu. 

Prosím návrhovú komisiu. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Budeme hlasova ť o návrhu uznesenia tak, ako je 

predkladané, mestské zastupite ľstvo schva ľuje aj s tými 

pripomienkami, ktoré sú uvedené v materiáli. 

Predsedajúca: Ing. Viera   K i m e r l i n g o v á ,  

I .  námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem. 

Prezentujte sa a hlasujeme. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 
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Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Trojpätinová vä čšina prítomných, ke ďže tam chýba 

starostovský súhlas alebo neviem čo. 

(Prezentácia a hlasovanie pokra čuje.) 

Predsedajúca: Ing. Viera   K i m e r l i n g o v á ,  

I .  námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

Prítomných tridsa ťdva, 

za desa ť, proti jeden, zdržalo sa dvadsa ť poslancov, 

jeden nehlasoval. 

Uznesenie nebolo prijaté. 

 

 

BOD 71A NÁVRH NA ZVERENIE POZEMKOV 

V BRATISLAVE, K. Ú. STARÉ MESTO, 

PARC. Č. 9116/14 A PARC. Č. 

9116/16, DO SPRÁVY MESTSKEJ ČASTI 

BRATISLAVA-STARÉ MESTO 

Predsedajúca: Ing. Viera   K i m e r l i n g o v á ,  

I .  námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

Ďalší bod rokovania je bod 71A. Je to návrh na 

zverenie pozemkov katastrálne územie v Bratislave S taré 

Mesto do správy mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. 
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Opakujem návrh na zverenie pozemkov v katastrálnom 

území Staré Mesto do správy mestskej časti Staré Mesto. 

Predkladate ľom je pán poslanec Osuský.  

Nech sa pá či. Prosím úvodné slovo. 

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

Ďakujem pekne, pani viceprimátorka. 

Vážení kolegovia, jedná sa o dlhodobú snahu mestske j 

časti Staré Mesto, ktorá nemá doteraz žiaden zberný dvor. 

A v rámci toho, že sme chceli vyjs ť v ústrety ve ľkej 

mestskej časti, ktorá túto vymoženos ť nemala, uchádzali sme 

sa o viaceré riešenia tejto veci. 

Samozrejme tá kauza nie je celkom mladá, ak ju môže m 

nazva ť kauzou. Trvá okolo dvoch rokov, od nástupu 

terajšieho vedenia Starého Mesta.  

Medzitým sme dostali pomerne ve ľkorysú ponuku od 

investora v oblasti Chalupkova, ktorý zrejme zvážil , že 

najbližších pä ť rokov nebude v tom svojom jednom z úseku 

vlastníctva kona ť a tak ponúkol mestskej časti Staré Mesto 

tento pozemok na využitie na limitovanú dobu ako zb erný 

dvor. 

Samozrejme, vzh ľadom na to, že dochádzalo ku 

korešpondencii medzi mestskou časťou a magistrátom, ja mám 

viaceré kópie k dispozícii, a potom som nakoniec aj  

interpeloval pána primátora, tak sme sa rozhodli po žiada ť 

mes, mes, teda magistrát o zverenie dvoch pásov poz emku, 
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ktoré sú na bokoch toho, ktorý máme ponúknutý bezod platne 

investorom, aby sme mohli na tomto celku prevádzkov ať 

zberný dvor. 

Vzhľadom na dlhé, dlhý priebeh tej kauzy pôvodný ten, 

ktorý chcel prevádzkova ť tento zberný dvor odstúpil, ale 

naš ťastie našli sa ďalší dvaja, ktorí sa zaujímajú a sú 

ochotní plni ť túto úlohu pre ob čanov Starého mesta.  

A tak si dovolím požiada ť ctené zastupite ľstvo, aby 

našej mestskej časti, tak ako iným sme vyhoveli vo veciach 

zverenia, na túto dobu zverilo pozemok, ktorý nám u možní po 

rokoch ponúknu ť našej mestskej časti aj ob čanom zberný 

dvor.  

Materiál vám bol ráno rozdaný a prosím o podporu. 

Predsedajúca: Ing. Viera   K i m e r l i n g o v á ,  

I .  námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Otváram diskusiu. 

Do diskusie je prihlásená pani poslanky ňa Reinerová. 

Nech sa pá či. 

Ing. Anna   R e i n e r o v á , poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem za slovo. Tiež chcem poprosi ť vážených 

kolegov, to torzo, ktoré tu zostalo, aby podporili tento 

návrh. Je v prospech veci obyvate ľov Starého Mesta.  

Ďakujem ve ľmi pekne vopred. 
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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 za príspevok. 

Nikto iný nie je prihlásený do diskusie. 

Končím diskusiu. 

Prosím návrhovú komisiu. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia tak, ako bolo nám 

predložené, mestské zastupite ľstvo schva ľuje zverenie 

pozemkov. 

Predsedajúca: Ing. Viera   K i m e r l i n g o v á ,  

I .  námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem. 

Prezentujte sa a hlasujeme. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Prítomní tridsa ťtri, 

za tridsa ťtri, nikto proti, nikto sa nezdržal. 

Uznesenie bolo prijaté. 

(poznámka:  po čuť hlasnú vravu z rokovacej sály) 
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BOD 71B NÁVRH NA ZVERENIE NEHNUTEĽNOSTI 

V K. Ú. NOVÉ MESTO, POZEMKOV PARC. 

Č. 13210/2 A PARC. Č. 22074/14 DO 

SPRÁVY MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-

NOVÉ MESTO 

Predsedajúca: Ing. Viera   K i m e r l i n g o v á ,  

I .  námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

Bod číslo sedemdesiatjeden je ďalším bodom rokovania. 

Je to Návrh na zverenie nehnute ľnosti v Bratislave, 

 katastrálne územie Nové Mesto do správy mestskej časti 

Bratislava-Nové Mesto 

Prosím, krátke úvodné slovo. Pán riadite ľ. 

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

Ďakujem. 

Od, zverenie toh, tohto, tejto nehnu, nehnute ľnosti. 

Podnet dal pán poslanec Gašpierik.  

Finan čná komisia odporú ča schváli ť.  

Takže, nemám, bez úvodného slova. 

Hej, za ú čelom revitalizácie verejného priestranstva. 

Predsedajúca: Ing. Viera   K i m e r l i n g o v á ,  

I .  námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem. 

Otváram diskusiu.  
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Nikto nie je prihlásený do diskusie. 

Prosím návrhovú komisiu. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia tak, ako predkladate ľ 

predložil, mestské zastupite ľstvo schva ľuje zverenie 

pozemkov. 

Predsedajúca: Ing. Viera   K i m e r l i n g o v á ,  

I .  námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem. 

Prezentujte sa a hlasujeme. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Prítomní tridsa ťtri, 

za tridsa ťtri, nikto proti, nikto sa nezdržal, všetci 

hlasovali. 

Uznesenie bolo prijaté. 
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BOD 72 NÁVRH NA NEZVERENIE NEHNUTEĽNOSTÍ V 

BRATISLAVE, K.Ú. NOVÉ MESTO, 

POZEMKOV  PARC. Č.  12155/2,  PARC. 

Č.  13097, PARC. Č. 13098/2, PARC. 

Č. 13100/2, PARC. Č. 13100/101, 

PARC.Č.  22068/2 A  PARC. Č.  

22402/2, DO SPRÁVY MESTSKEJ ČASTI  

BRATISLAVA –  NOVÉ MESTO 

Predsedajúca: Ing. Viera   K i m e r l i n g o v á ,  

I .  námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

Ďalším bodom rokovania je Návrh na nezverenie 

nehnute ľností v Bratislave katastrálne územie Nové Mesto. 

Je to bod sedemdesiatdva. 

Nech sa pá či, pán riadite ľ. 

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

Ďakujem za slovo. 

Ja tento materiál s ťahujem. Ešte ho dopracujeme. 

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. 

Bod sedemdesiatdva bol stiahnutý z rokovania. 
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BOD 73 NÁVRH NA ZVERENIE NEHNUTEĽNOSTÍ 

V BRATISLAVE, K. Ú. RUSOVCE, 

POZEMKOV PARC. Č. 93/1 A PARC. Č. 

250/602 DO SPRÁVY MESTSKEJ ČASTI 

BRATISLAVA – RUSOVCE 

Predsedajúca: Ing. Viera   K i m e r l i n g o v á ,  

I .  námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

Ďalším bodom je bod sedemdesiattri. Je to Návrh na 

zverenie nehnute ľností katastrálne územie Rusovce, 

pozemkov, do správy mestskej časti Bratislava – Rusovce 

Prosím o úvodné slovo, pán riadite ľ. 

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

Ďakujem. 

Tento materiál má všetky súhlasy, takže bez úvodnéh o 

slova. 

Predsedajúca: Ing. Viera   K i m e r l i n g o v á ,  

I .  námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem. 

Otváram diskusiu. 

Nasleduje v diskusii pán poslanec Jen čík. 

Radovan   J e n č í k , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Ja len tak skromne by som chcel poprosi ť o podporu. 
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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. 

Nikto iný sa nehlási do diskusie. 

Končím diskusiu. 

Prosím návrhovú komisiu o uvedenie návrhu uznesenia . 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia tak, ako nám bolo 

predložené, mestské zastupite ľstvo schva ľuje zverenie 

pozemku.. 

Predsedajúca: Ing. Viera   K i m e r l i n g o v á ,  

I .  námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem. 

Prezentujte sa a hlasujeme. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Z prítomných tridsa ťštyri, 

za bolo tridsa ťdva poslancov, nikto proti, nikto sa 

nezdržal, dvaja nehlasovali. 
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BOD 74 NÁVRH NA ODPUSTENIE DLHU V SUME 

680,84 EUR 

Predsedajúca: Ing. Viera   K i m e r l i n g o v á ,  

I .  námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

Bod sedemdesiatštyri je Návrh na odpustenie dlhu 

v sume šes ťstoosemdesiat celých osemdesiatštyri stotín 

eura. 

Krátke úvodné slovo, pán riadite ľ, prosím. 

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

Ďakujem. 

Ide o odpustenie úrokov z omeškania Ob čianskemu 

združeniu SLÁVIA UK Bratislava, teda plavcom WATER POLO.  

Oni aj ke ď s oneskorením, všetky ostatné svoje 

finan čné záväzky si plnia.  

Myslím, že môžem v mene pána riadite ľa Chynoranského 

poprosi ť o podporu tohto materiála, materiálu.  

Ďakujem. 

Predsedajúca: Ing. Viera   K i m e r l i n g o v á ,  

I .  námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem. 

Otváram diskusiu. 

Nikto nie je prihlásený do diskusie. 
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Končím diskusiu a prosím návrhovú komisiu o uvedenie 

návrhu uznesenia. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia tak, ako nám bolo 

predložené. Mestské zastupite ľstvo schva ľuje odpustenie 

dlhu ob čianskemu združeniu. 

Predsedajúca: Ing. Viera   K i m e r l i n g o v á ,  

I .  námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem. 

Prezentujte sa a hlasujeme. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté, lebo 

z prítomných tridsa ťtri poslancov,  

za bolo tridsa ťtri, nikto proti, nikto sa nezdržal, 

všetci hlasovali. 
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BOD 75 INFORMÁCIA O VYBAVENÝCH 

INTERPELÁCIÁCH POSLANCOV MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO MESTA SR 

BRATISLAVY 

Predsedajúca: Ing. Viera   K i m e r l i n g o v á ,  

I .  námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

Bod sedemdesiatpä ť je Informácia o vybavených 

interpeláciách poslancov mestského zastupite ľstva. 

Myslím, že bez úvodného slova. 

Do diskusie je prihlásený pán poslanec Šov čík.  

Nech sa pá či. 

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

Chcem požiada ť. Dával som jednu informáciu oh ľadom 

zverovania ciest III a IV kategórie do správy mests kej 

časti Bratislava – Staré Mesto.  

Dostal som tam protokol, ale ten protokol hovorí, ž e 

má prílohu číslo jedna a tá mi nebola zaslaná. A tá je pre 

mňa vlastne tá najrozhodujúcejšia preto, aby som vede l 

posúdi ť tie veci, ktoré som chcel posúdi ť.  

Čiže by som, požadujem, považujem túto odpove ď na moju 

interpeláciu za nekompletnú a požadujem aj prílohu číslo 

jedna toho zverovacieho protokolu. 
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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. 

(poznámka:  po čuť ruch v rokovacej sále) 

Prosím pánov poslancov, aby neodchádzali. Za chví ľku 

kon číme. Blížime sa do finále. 

Pán Gajarský, nech sa pá či zareagujte na pána poslanca 

Šovčíka. 

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

Ja. Ďakujem za slovo. 

Jak tu pozerám. Teda pokia ľ to tu nie je, tak to 

samozrejme dopošleme. Dobre? 

Ďakujem. 

Predsedajúca: Ing. Viera   K i m e r l i n g o v á ,  

I .  námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

Ešte sa niekto hlási do diskusie k tomuto bodu? 

Nikto nie je prihlásený. 

Končím diskusiu. 

Prosím návrhovú komisiu. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

A o čom? 

Berie na vedomie informa čný materiál? 
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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: 

Berieme na vedomie. 

Dobre. Takže. Nemáme tu navrhnuté uznesenie. Ale 

prosím vás zoberme na vedomie túto informáciu. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Áno, berieme na vedomie vybavenie info, interpeláci í. 

Predsedajúca: Ing. Viera   K i m e r l i n g o v á ,  

I .  námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

Nepočula som, ešte raz prosím. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Berieme na vedomie vybavenie interpelácií. 

Predsedajúca: Ing. Viera   K i m e r l i n g o v á ,  

I .  námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem. 

Prezentujte sa a hlasujeme. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Prítomných tridsa ť, 

za tridsa ť, nikto proti, nikto sa nezdržal. 

Uznesenie bolo prijaté. 
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BOD 76 INTERPELÁCIE 

Predsedajúca: Ing. Viera   K i m e r l i n g o v á ,  

I .  námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

Bod 76 je ďalším bodom. Je  to bod Interpelácie.  

Otváram bod Interpelácie. 

Prihlásení poslanci sú pán Pekár a pán Kríž. 

Nech sa pá či pán Pekár. 

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

Ďakujem ve ľmi pekne za slovo pani predsedajúca. 

Neviem či má zmysel číta ť tieto interpelácie, ke ďže tu 

nie je pán primátor, ak teda pod ľa rokovacieho poriadku 

sta čí že ich odovzdám na organiza čné, tak ich odovzdám, len 

podčiarkujem, interpelácia sa týka kosenia a potom je t o 

zastávka mestskej hromadnej dopravy a bezpe čnosti, alebo 

monitorovania cintorína na Martinského cintorína. 

Predsedajúca: Ing. Viera   K i m e r l i n g o v á ,  

I .  námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

Prosím odovzda ť písomne, v termíne bude zaslaná 

odpove ď. 

Nasleduje pán poslanec Kríž. 

 

Mgr. Oliver Kríž, poslanec MsZ: 

Ďakujem ve ľmi pekne za slovo vážená pani námestní čka. 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 06. júna 2013 

 602 

Ja by som sa vo svojej interpelácii rád obrátil na 

pána primátora priamo. 

Ide o takú jednu delikátnu vec, ktorú poslanci, vie m 

že neradi, alebo teda radi otvárajú, ale neni im často 

vyhovené. Ide o pred ĺženie jednej autobusovej linky, ale 

domnievam sa, že v tomto prípade otvori ť diskusiu o tomto 

je ur čite namieste. 

Ide o Petržalku, petržalskú linku 93, ktorá kon čí na 

Vyšehradskej a kúsok odtia ľ, možno dve zastávky, je 

nemocnica Antolská. 

Množstvo ob čanov Petržalky sa na m ňa obrátilo, hlavne 

seniorov, či by nebolo možné túto linku pred ĺži ť o naozaj 

relatívne krátku vzdialenos ť tak, aby bola zabezpe čená 

dostupnos ť MHD až do nemocnice. 

Netýka sa to len ob čanov Petržalky alebo Bratislavy, 

ale aj ľudí, ktorí prichádzajú do tejto najvä čšej fakultnej 

nemocnice z iných častí Slovenska. 

Bratislava je asi jediná európska metropola, ktorá 

nemá priame autobusové spojenie medzi hlavnou stani cou 

a fakultnou stanicou a fakultnou nemocnicou najvä čšou. 

Mnohí ľudia vystupujú priamo na tej Vyšehradskej 

a potom idú pešo do tej nemocnice. Niekedy sú to ce lé 

zástupy ľudí, ktorí idú pešo do tej nemocnice. Sám tam 

bývam, takže ja to vidím.  

Jediné autobusové spojenie dnešné k nemocnici je sp oj 

99, ktorý niektorí volajú výletný spoj, pretože to je čisto 
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petržalský vnútorný spoj, ktorý chodí po celej Petr žalke 

a kon čí pri Antolskej. 

Navrhujem to tak, aby to pán primátor otvoril ako, ako 

zástupca akcionára na rokovaní Dopravného podniku s  tým, že 

sa nemusí, nemusia sa navyšova ť finan čné prostriedky, 

sta čilo by zvýši ť, alebo zvä čši ť teda tie intervaly 93 

s tým, že povedzme každá druhá iba by dochádzala až  k tej 

nemocnici. 

Myslím si, že tí ľudia, ktorí tou devä ťdesiattrojkou 

jazdia alebo ju používajú, tak ur čite privítajú, možno že 

keby o pár minút bol dlhší interval, ale, ale každá  druhá 

by ur čite kon čila pri nemocnici. 

Interpeláciu podávam písomne. 

Mám potom ešte jednu, ale tú podávam spolo čne s pánom 

poslancom, ktorý, myslím, že tu je ešte, čiže spolo čne 

podávame potom jednu. K tomu sa tiež ešte vyjadrím.  

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. 

Prosím, predloži ť písomne. V termíne bude zaslaná 

odpove ď.  

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

Ďakujem za slovo. 

Predpokladám, že pán Kríž myslel na m ňa, lebo spolu 

s kolegom pánom poslancom Krížom sme členovia dozornej rady 

Mestského parkovacieho systému. 

Zo záverov májového zasadnutia dozornej rady vyplýv a, 

že budeme podáva ť túto interpeláciu, ktorú pre čítam. 

Interpelovaný je hlavný dopravný inžinier, inžinier  

Tibor Schlosser a text interpelácie: 

Žiadame pána hlavného dopravného inžiniera, inžinie ra 

Tibora Schlossera o vypracovanie krátkej informácie  

o nových poznatkoch z návštevy zástupcov parkovacíc h 

spolo čností slovanského Amsterdamu a tureckého Istanbulu 

u pána primátora Milana Ftá čnika, ktoré sú aplikovate ľné 

v novej parkovacej politike hlavného mesta Bratisla vy 

a užito čné aj pre spolo čnos ť Mestského parkovacieho 

systému. 

Podpísaný som ja a tak isto aj pán Kríž. 

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. Odovzda ť písomne. 

Dobre.  

S faktickou poznámkou je prihlásená pani poslanky ňa 

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

Som chcela upozorni ť, že interpelova ť môže iba 

primátora, nie pána Schlossera. 

Predsedajúca: Ing. Viera   K i m e r l i n g o v á ,  

I .  námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

Prosím. 

S faktickou ešte pán poslanec Kríž. 

Mgr. Oliver Kríž, poslanec MsZ: 

Ja chcem len doplni ť, ke ďže som spoluautorom 

interpelácie s pánom poslancom Kuglerom, že by sme tam 

doplnili namiesto teda pána Schlossera, dáme tam pá na 

primátora. On to posunie. 

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. 

Ďakujem, ďakujem. 

Nasleduje interpelácia pani poslankyne Jégh. 

Nech sa pá či. 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Interpelujem pána primátora vo veci - stav artefakt ov 

v sklade Čierny les“. 
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Chcem sa opýta ť, že v tom areáli v skladových 

priestoroch bývalého Pamingu boli uložené kamenné 

architektonické články zdemolovaných historických objektov, 

ako sú železné kamenné kované mreže, zábradlia, dre vené 

vyrezávané oratórium z prezidentského paláca a také to 

podobné. 

Otázka znie, či tento sklad je zabezpe čený, akým 

spôsobom, či je strážený, aby tam nedošlo k rozkla, 

k rozkrádaniu týchto artefaktov.  

Má to teraz na starosti GIB. Či je to protokolárne 

odovzdaný ten celý teda stav toho skladu. 

Toto je moja interpelácia. 

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. Písomne odovzda ť a v termíne bude 

zaslaná písomná odpove ď. 

Nikto iný nie je prihlásený do bodu Interpelácie? 

Áno, prihlásila sa pani poslanky ňa Dyttertová. 

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

Ďakujem pekne. 

Ja by som chcela sa opýta ť pána primátora, vzh ľadom na 

dnešnú diskusiu v bode kde sme preberali OLO a celú  tú 

informáciu pána riadite ľa. Som bola prekvapená nevedela som 

o tej informácii, že je problém so skládkami na mes te a že 
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teda 15 tisíc ton, ktoré potrebuje spa ľovňa sa odvážajú 

niektoré mestské časti, odvážajú na nejaké iné skládky. 

Chcela som vedie ť, či v tejto veci pán primátor 

hovoril s mestskými časťami alebo či túto vec bude rieši ť, 

pretože to považujem za vážny problém. 

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, prosím, predloži ť písomne. 

Nikto ďalší nie je prihlásený. 

Končím bod Interpelácie a prechádzame do bodu 77 a to 

je bod Rôzne. 

 

 

BOD 77 RÔZNE 

Predsedajúca: Ing. Viera   K i m e r l i n g o v á ,  

I .  námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

V bode Rôzne je prihlásená pani Feren čáková, pani Jégh 

a pán poslanec Kríž. 

Postupne, pani Feren čáková. 

Gabriela   F e r e n č á k o v á , poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem ve ľmi pekne za slovo. 
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Už skuto čne je pokro čilá doba, čiže nechcem zdržiava ť. 

Odchádzam ráno o ôsmej na dovolenku, nie som zbalen á 

ani pripravená, ale nedá mi nepoveda ť pár slov. 

Gratulujem po dnešnom hlasovaní investorom. Ur čite si 

mädlia, mädlia ruky. Ale dnes sa im podaril naozaj teda 

jeden taký husársky kúsok. Neviem, či si však uvedomujú 

poslanci, v ďaka teda výnimkám a ďakujem tým, čo hlasovali 

teda tak, ako mestská časť žiadala, čo týmto, týmto 

hlasovaním spôsobili. 

Ja netvrdím, že dnešným d ňom sú tie podnety schválené, 

ale rozhodne nie som diletant a nemyslím si, že ke ď už sa 

takýto krok sa spravil, že sa vypustia tieto podnet y zo 

zmien a doplnkov, respektíve, že budú nejakým spôso bom 

posunuté niekde ďalej. 

Chcem však poveda ť to ľko (gong), že. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne pani poslankyni za faktickú poznámku, 

ktorá má trvanie jednej minúty. 

Gabriela   F e r e n č á k o v á , poslanky ňa MsZ: 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Á, to je interpelácia. Nie, sme v Rôznom. A Vy máte  

faktickú, ja som videl modré písmenká. Ste sa zle 

prihlásili, hej? 

Tak to je zlé, čo s tým urobíme, pani poslanky ňa. 

Chcete pokra čova ť. Tak sa musíte riadne asi do do poradia 

prihlási ť, čo je úplne bez problémov. 

Slovo má pani poslanky ňa Jégh. 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Chcela by som sa dotknú ť tej odpovede, v tejto časti 

Rôznom, čo som dostala na moju interpeláciu oh ľadne 

zdravotného stavu cestnej zelene a konkrétne na Kra jinskej 

ulici.  

Dostala som odpove ď, že teda to oddelenie jednoducho 

nemá zamestnanca, ktorý sa o to, o zdravotný stav c estnej 

zelene stará a nie sú na to finan čné prostriedky, len 

v nevyhnutných prípadoch. 

Ja som si dala vypracova ť od fytopatológa hodnotenie 

tých dvoch stromov, o ktoré už asi tretí rok žiadam , aby 

boli vy ťaté, lebo je to životu nebezpe čné. Tak mám tu 

zdravotný stav hodnotený znaleckým posudkom toho 

fytopatológa, ktorý má na to oprávnenie.  

Ja to odovzdám. Urobila som to na vlastné náklady. 

Nežiadam náhradu za toto, ale žiadam, aby sa po veg eta čnom 
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období, ako je to tu uvedené, tie dva stromy boli v yťaté, 

lebo tam môže prís ť k nejakému nepríjem, nejakej 

nepríjemnej udalosti. Takže ja toto odovzdávam. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne, pani poslanky ňa. 

Dám to pani, pánovi riadite ľovi Gajarskému, ten to 

posunie tam, kam to patrí. Lebo s tým posudkom sa n ám bude 

zrejme lepšie postupova ť v tom, čo Vy chcete dosiahnu ť. 

Pán poslanec Kríž, je ďalší prihlásený. 

Mgr. Oliver   K r í ž , poslanec MsZ: 

Ďakujem ve ľmi pekne za slovo. Pokúsim sa ve ľmi 

stru čne.  

Vo svojom príspevku v bode Rôzne by som sa rád dotk ol 

problematiky petržalských terás. 

Ako iste si spomínate, ke ď sme koncom roka 2012 

schva ľovali rozpo čet hlavného mesta na rok 2013, tak na 

návrh  pána poslanca Greksu sme odsúhlasili aj, aj čiastku 

päťdesiattisíc eur na opravu petržalských terás.  

Ja som v tejto veci už pred nejakým časom za čal kona ť 

a zis ťoval som, kde by sa tieto peniaze dali investova ť bez 

toho, aby sme boli vystavený procedúre, že by sme i ch 

museli posiela ť povedzme mestskej časti, ktorá by ich 

následne realizovala, čo by bol dos ť problematický proces.  
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A po porade s ostatnými poslancami, ktorí sú zvolen í 

z mestskej časti Petržalka, sme sa zhodli, že jednozna čne 

vo vlastníctve našom, čiže vo vlastníctve hlavného mesta je 

petrža, petržalská terasa na Jasovskej. Konkrétne j ej 

polovica, nie celá. Paradoxne len polovica, od čísla osem 

po číslo dva, teda respektíve od čísla dva po číslo osem.  

Tú druhú časť, ktorá, ktorá je v správe mestskej 

časti, mestská časť práve opravovala a vznikol taký 

paradoxný stav, že máme dom, kde polovi ča, polovica terasy 

je zrekonštruovaná za finan čné prostriedky Petržalky 

a druhá časť, ktorá patrí ne, neš, neodškriepite ľne 

hlavnému mestu je zdevastovaná. 

Preto sme navrhovali, aby tieto prostriedky boli, 

ktoré máme my v rozpo čte už aj naprojektované, boli minuté  

práve na tejto terase. 

Dokonca som upozornil na stav, že obyvatelia tej 

lokality sú ochotní sa finan čne podie ľať ako spolo čenstvo 

vlastníkov na oprave tejto terasy. 

Ja som si teda dovolil skoncipova ť uznesenie, ktorým 

by sme tieto finan čné prostriedky tam nasmerovali. 

Uvedomujem si, že je tu nás málo, možnože nebude do sť 

na prijatie uznesenia. Napriek tomu odovzdávam návr h 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Čiže odovzdali ste uznesenie návrhovej komisii. 

(poznámka:  po čuť zo sály „áno“) 

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec Fiala ako predposledný re čník.  

Každý z dvoch posledných prihlásených má minútu. Ne ch 

sa pá či. 

Stanislav   F i a l a , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. Dúfam, že mi bude sta či ť. 

Pán primátor, ja by som Vás rád verejne nejako vyzv al 

pri tom čo sme dnes schválili množstvo verejných obchodných 

súťaží, aby ste, aby ste vyvinuli nejaké úsilie na pro pagá, 

spropagovanie tohto, ja to nazvem, pomerne dos ť ve ľkého 

výpredaja majetku, pozemkov alebo nehnute ľností, aby sa 

o tom dozvedela široká verejnos ť, tak ako aj u niektorých 

iných aktivitách magistrátu, aby. Pretože si myslím , že je 

našim spolo čným úsilím z tohto, z tohto vy ťaži ť čím 

najvä čší možný zisk do, do pokladne hlavného mesta. 

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 Feren čáková. 
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Gabriela   F e r e n č á k o v á , poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem, pán primátor. 

Čiže, ja by som chcela sa ešte raz vráti ť  k tomu 

hlasovaniu k územnému plánu. 

Neviem, či si poslanci skuto čne uvedomili, že čo, čo 

hlasovali, ja by som bola bývala radšej, keby ich t u bolo 

viacej. 

Totižto v mestskej časti, tých sedemdesiat percent 

voľnej plochy na výstavbu tvorí tridsa ť hektárov. A dneska 

sa odhlasovalo ďalších dvadsa ť hektárov na výstavbu. 

To znamená... 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Neodhlasovalo, neodhlasovalo. 

Gabriela   F e r e n č á k o v á , poslanky ňa MsZ: 

Pán primátor, pootvorili sa dvierka tomu, aby sa 

z Čunova stalo Čierna voda, to si povedzme na rovinu, tak 

to je. 

My sme, my sa nebránime výstavbe. Len výstavbe 

skuto čne nejakej riadenej, ale nie takýmto spôsobom 

riadenej.  

Mám ten týžde ň dovolenky, čiže budem to predýchava ť. 

Ale máme Čuno, Čunov čania majú jedno ve ľké š ťastie a mnohí 

teda to už avizovali. Bývame v blízkosti Ma ďarska 
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a Rakúska, možno ke ď nám bude tesno, tak sa tam 

ods ťahujeme. V ďaka tomuto rozhodnutiu. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Prosím, uzatváram zoznam re čníkov. 

V tejto chvíli je dvadsa ťdva. Čiže už ďalší sa nemôžu 

prihlási ť, iba faktickou poznámkou. Pán poslanec Kor ček 

samozrejme dostane slovo. Len aby ste vedeli, že kd e sme.  

Viem, že je to v rozpore s poriadkom, ale procedúra  

platí.  

Pán poslanec Kor ček. 

JUDr. Tomáš   K o r č e k , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo, pán primátor. 

Na pani starostku Feren čákovú. No, nerád to hovorím, 

pani starostka, ale napríklad taká mestská časť Vajnory po 

schválení toho, čo sme dnes odsúhlasili a posunuli ďalej, 

tak sa posunie z pä ťtisíc obyvate ľov na zhruba dvadsa ť až 

dvadsa ťpäťtisíc.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pani poslanky ňa Jégh, je posledná prihlásená, 

faktickou poznámkou. 
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Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Ja faktickou nie na pani Feren čákovú, len chcem 

upozorni ť členov návrhovej komisie, že v pondelok budú 

volaní na podpis jedného uznesenia, v bode číslo 

šes ťdesiatštyri, ktorý bol zmenený z priameho predaja n a 

súťaž, ke ďže to je dlhá, dlhý text, nedalo sa to všetko 

preklopi ť do toho, nemohli sme to podpísa ť, takže to 

pripravia až zajtra a v pondelok by sa to malo podp isova ť. 

Tak aby vedeli o tom, že teda budeme musie ť k tomu prís ť 

v pondelok. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem za tento oznam. 

Ja by som to nebral až tak strašidelne, ale ako to 

zorganizujete, tak to bude. My v tom ur čite pomôžeme, aby 

to uznesenie bolo podpísané.  

Toto bol posledný príspevok do Rôzneho. Zostali nám  

návrhy na hlasovanie.  

Čiže teraz na chví ľu ako keby zastavíme čas, 

odhlasujeme a môžme ukon či ť rokovanie. 

Takže prosím teraz návrhovú komisiu. Pani predsední čka 

drží v ruke predložené návrhy. Nech sa pá či. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Mám tu jeden návrh na znenie uznesenia od pána Oliv era 

Kríža. On to pre čítal. Na opravu tej terasy v Petržalke 
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Javorskej dva, osem, či Jasovskej dva, osem z kapitálového 

rozpo čtu, tam kde to je už rozpo čtované, teda z tých pe ňazí 

čo je na to ur čené.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

A suma? Suma je tam, prosím, ko ľko? 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Sumu tu sem nenapísal. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Čiže celých pä ťdesiat tisíc na tú Jasovskú. To je 

návrh pána poslanca Kríža.  

Čiže alokova ť pä ťdesiattisíc, ktoré máme na opravu 

terás v Petržalke, pán poslanec navrhuje práve na J asovskú 

ulicu. 

Čiže netreba navyšova ť, netreba presúva ť, len sa 

spresní tá alokácia vašim hlasovaním, pokia ľ sa toto 

uznesenie schváli.  

Takže. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Je tam aj tá suma už k tomu.  
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Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Takže môžme, hlasova ť pani predsední čka? 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Áno. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Vieme, prosím, o čom ideme hlasova ť? 

Sumu pä ťdesiattisíc, ktorú máme v rozpo čte chceme 

presne použi ť na terasu na Jasovskej ulici vo vlastníctve 

hlavného mesta. V sume pä ťdesiattisíc, tak jak je 

v rozpo čte.  

Prosím, prezentujte sa a hlasujte o návrhu pána 

poslanca Kríža. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Toto budeme považova ť aj za závere čné hlasovanie. To 

teraz hovorím pre kolegyne. Pre históriu, vytla či ť, odloži ť 

do archívu, aby sme vedeli, ktorí boli prítomní a k torí 

zotrvali až do posledných hodín. A ani voda ich nev yhnala.  

(poznámka:  po čuť hovor zo sály) 

Dva, nie, je to v pohode. 

Dvadsa ťsedem prítomných, 
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dvadsa ť za, nikto proti, šiesti sa zdržali, jeden 

nehlasoval. 

Konštatujem, že sme prijali platné uznesenie. 

Ešte kým skon čím schôdzu, tak vám poviem, že Morava 

o štyridsa ť centimetrov klesla. Čiže v Devínskej Novej Vsi 

si už vydýchli. 

Dunaj ešte stále má kulmina čnú hladinu tých desa ť 

tridsa ťtri. A stále to tak pulzuje. Proste ten Dunaj je 

stále vysoko, ale v tom, v tej Devínskej už je to o  trošku 

lepšie.  

Žiadna mimoriadna udalos ť sa nestala, všetko sa 

udržalo pod kontrolou. V Ružinove, v Petržalke, pro ste 

nasadzujú všetky tie zložky, ktoré pracujú na povod niach 

všetky sily. Pokia ľ je potrebné, niekde sú priesaky, prídu 

hasi či, pre čerpávajú. Armáda zabezpe čuje pohyb do Devína. 

Polícia chránia, aby ľudia sa nám nevešali na zábrany.  

Niekto nám v čera ukradol šróby, to som už spomínal, 

lebo proste suvenír. Ale toto sa nám darí, darí pod  

kontrolou. Plné mosty ľudí, plné nábrežie ľudí. Pri Eurovei 

povedali, že ešte to ľko ľudí tam nemali, ko ľko sa prišlo 

pozrie ť na ve ľkú vodu, lebo tam ju vidíte bezprostredne 

pred sebou. 

To len, prosím, krátke oznamy na záver. 

Zdá sa, že tá situácia sa nám podarila zvládnu ť, ešte 

sme nepresko čili. Krízový štáb zasadá zajtra, v sobotu. 
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Čiže budeme my pokra čova ť, ale myslím si, že tú krízovú 

a náporovú situáciu vo štvrtok sme zvládli. 

Veľmi pekne vám ďakujem za vaše rozhodovanie v dnešný 

deň aj za ú časť na dnešnom zastupite ľstve. Aj to sme 

disciplinovane zvládli, prakticky celý program tak,  ako sme 

naplánovali. 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Končím dnešné rokovanie. 

 

(poznámka: Zoznam poslancov na poslednom hlasovaní:  

1.  Ing. Igor Bendík 

2.  Ján Budaj 

3.  Ing. Milan Černý 

4.  Ing. Slavomír Drozd  

5.  Anna Dyttertová 

6.  Ing. Zuzana Dzivjáková 

7.  Gabriela Feren čáková 

8.  Stanislav Fiala 

9.  Ing. Libor Gašpierik 

10.  Ing. Ján Hr čka 

11.  Radovan Jen čík 

12.  Izabella Jégh 

13.  Ing. Viera Kimerlingová 

14.  JUDr. Tomáš Kor ček  

15.  Ing. Alena Krištofi čová 

16.  Mgr. Oliver Kríž 

17.  Mgr. Vladimír Kubovi č 
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18.  Ing. Ladislav Kugler 

19.  Ing. Peter Len č  

20.  Michal Muránsky 

21.  Ing. Petra Nagyová Džerengová 

22.  MUDr. Peter Osuský, CSc. 

23.  Ing. Dušan Pekár 

24.  Ing. Anna Reinerová 

25.  Mgr. Sven Šov čík 

26.  Ing. Jarmila Tvrdá  

27.  RNDr. Martin Za ťovi č   

koniec poznámky) 

 

 

(Ukon čenie o 22.05 h) 

X X 
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